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Quem somos

:00

Moscou

Com um espírito empresarial puramente inovador e vanguardista, sem esquecer que nossas origens e escola vêm de 1973 e hoje, mais de 40 anos depois, colocamos à sua disposição uma Organização dedicada completamente
a realizar seus sonhos de viagem, em vários lugares do mundo. Mais de 300
pessoas especializadas formam parte da equipe humana melhor capacitada
para a criação de viagens culturais e em grupo, alinhada com a mais avançada tecnologia para garantir a coordenação perfeita do início ao ﬁm e guiados
por nossa cultura empresarial responsável e sustentável.

Nossos serviços
Special Tours presta serviços orientados a superar todo o imaginável em grandes viagens culturais na Europa, Meio & Extremo Oriente, África e OceaniaExóticos, oferecendo um mundo de possibilidades para conhecer em grupo.
Colocamos nas suas mãos a maior e mais completa programação de itinerários e saídas do mercado. Adicionalmente lhe oferecemos plena ﬂexibilidade
para qualquer serviço individual e completamente à medida.

Qualidade total
Special Tours é uma fábrica de grandes viagens, somos criadores!
Um lugar onde cada etapa, de cada itinerário é mimado até o extremo para
que o aproveitamento do seu tempo e satisfação seja a maior possível. Entendemos por QUALIDADE TOTAL uma cadeia sólida e indivisível de relações,
as MELHORES ferramentas de assessoramento pre-viagem; tecnologia de
vanguarda na reserva e operação de serviços; sempre com nossa garantia
nos serviços do circuito: os melhores guias acompanhantes, hotéis, ônibus,
restaurantes, guias locais e entradas.

RUMÊNIA

Bucareste

BULGÁRIA

Satisfação garantida
Estambul

Ankara

TURQUÍA

Nossa empresa deve sua trajetória e crescimento sustentável graças aos milhares de agentes de viagens que nos recomendam e, muito especialmente, a
todos os passageiros que viajaram e viajam conosco. Temos uma porcentagem bastante alta de clientes que repetem experiências com nossa empresa,
e esse fato nos enche de satisfação. Nós nos preocupamos pelos clientes,
para que não tenha que se preocupar por nada!

Esmirna

Rodas
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A
magia
do
circuito

Em Special Tours encontrará
todo o que tem sonhado e o
que não podia nem imaginar.
Viva o encanto de
maravilhosas cidades, com
um novo conceito de viagem.

Itinerários e visitas
Nossos circuitos estão desenhados para que você descubra o melhor
de cada destino, com trajetos mais curtos e cômodos, sem tempo de
espera em suas visitas, já que temos acordos que nos permitem reservar dia e hora nos principais monumentos, como os Museus Vaticanos,
o Museu do Louvre, o Palácio de Versalhes, o Castelo do Rei Louco, o
Palácio de Schönbrunn, entre outros.
Se por motivos alheios à nossa vontade ou datas especiais, algumas
das visitas programadas aos museus ou outros lugares de interesse turístico não possa ser realizada por estarem fechadas no dia previsto da
realização da mesma, sempre se tentará que seja realizada em outra
ocasião (se é possível) e, não sendo assim, Special Tours não possui
responsabilidade sobre esse fato. Mesmo assim, nos itinerários TUDO
INCLUÍDO não se reembolsará nenhum valor pelas visitas ou serviços
turísticos que não possam ser realizados por causas alheias à Special
Tours (climáticas, greves, etc.).

Guias acompanhantes
Porque sabemos da importância dos guias acompanhantes, temos
cuidado ao máximo sua seleção e formação para assim manter uma
equipe de proﬁssionais altamente qualiﬁcados, com um profundo conhecimento dos destinos e sempre dispostos a assessorá-lo durante sua
viagem. O seu guia será o seu melhor assessor.
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Ônibus e traslados

Voos

Conscientes da importância do nosso serviço, contamos com a melhor frota de ônibus de última geração, equipados com todo tipo
de comodidades e com os últimos avanços tecnológicos. Para seu
maior conforto e comodidade, nosso serviço de traslado aeroporto-hotel-aeroporto está incluído em todas nossas viagens.

Em alguns circuitos são realizados trajetos aéreos com as melhores companhias regulares, para tornar mais cômodo o traslado.
Consulte nossa informação mais detalhada sobre serviços aéreoterrestres na página 13.

Taxas Incluidas
Hotéis e localização
Todos os hotéis foram selecionados com muito rigor por sua excelente relação qualidade/preço e a localização que permitirá facilitar
a otimização do tempo para a realização do programa. Em cada
página encontrará os hotéis selecionados inicialmente para cada
itinerário. Além disso, pode consultar a lista de outros hotéis alternativos nas páginas 16 e 17.

Refeições e cafés da manhã
Selecionamos uma ampla variedade de menus baseados na gastronomia local e internacional. Todos nossos circuitos incluem café
da manhã diário (exceto primeiro dia e o último, caso seu voo de
saída seja muito cedo). Na grande maioria dos casos, tipo buffet
continental. Cada itinerário indica as refeições que estão incluídas.

Para a sua maior comodidade, incluímos todas as taxas e impostos
locais conhecidos até a data de impressão deste manual (exceto
Sicília). Lembre-se que já são muitas as cidades que aplicam este
tipo de taxas na Europa.

Telefone 24 horas
Para sua tranquilidade, exclusivamente durante os dias de viagem,
terá à sua disposição um serviço 24 horas de para ajudar-lhe na
solução de possíveis inconvenientes que possam surgir:

+34 649 440 697.

EUROPA5

Inovação
sem
limites

A tecnologia
mais avançada
ao seu serviço

Na Special Tours acreditamos que a inovação tecnológica pode ajudar aos
nossos passageiros a desfrutar de cada detalhe da viagem desde o momento
em que realiza sua reserva. Por isso contamos com uma equipe própria de
expertos dentro da nossa casa e todos ao serviço do passageiro. Os ônibus
da Special Tours com Wi-Fi foram a cobiça dos outros passageiros este
verão, já que ninguém dispõe deste serviço com a qualidade demonstrada
durante esta temporada. Alguns tentaram, mas nenhum conseguiu. Temos
os mais atualizados aplicativos, cada dia mais fáceis e com mais vantagens
para os passageiros. Nas redes sociais já temos milhares de amigos e dia a
dia se unem novos para compartilhar a magia do circuito com todos.

Wifi gratis nos nossos Circuitos
pela Europa
Mais de 150.000 passageiros já desfrutaram do Wi-Fi
Cobertura de 98,7% em toda Europa
Multiplicamos x4 nosso compromisso
Oferta diaria de 100Mb de download
Mais velocidade!
O resultado: PASSAGEIROS ENCANTADOS!
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Special Tours, consciente da importância que este serviço possui hoje em dia, investiu todo o necessário para implantar, na grande maioria dos seus ônibus, a tecnologia necessária para poder desfrutar
do Wi-Fi durante suas etapas. Em algumas ocasiões não podemos garantir seu perfeito funcionamento por diferentes motivos técnicos, alheios à nossa vontade (coberturas locais ou de caminho,
falhas técnicas ou rotura), ou outros motivos como roubos, furtos, etc.) Nesses casos, nos comprometemos a agir o mais rápido possível para solucionar o problema, mas não assumimos qualquer
responsabilidade pela impossibilidade de oferecê-lo. Este serviço estará disponível nos nossos percursos nos ônibus entre cidades europeias, exceto Grécia, Romênia, Bulgária, Croácia, Sicilia, Rússia,
Marrocos, Islandia, Turquía, Armenia, Georgia e Uzbequistan; que, por problemas técnicos, não podemos oferecer de momento.

A melhor ferramenta
para sua viagem.
Faça o download
gratuitamente e obtenha:
Para o passageiro
Sua senha do Wi-Fi
Todos os detalhes da sua viagem como hotéis, traslados
Telefone de assistência 24 horas
Comprar visitas opcionais
Controle de qualidade
Entre em contato com seu guia
E a cada ano, novos avances

Para o guía em Roteiros Europeios
A tecnologia mais avançada para facilitar o trabalho de organização
do seu guia para poder coordenar melhor e de forma permanente
todos os detalhes da sua viagem. A melhor equipe de guias da
Europa portam a melhor tecnologia para melhorar ainda mais sua
dedicação ao passageiro.
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Nossa
web

Centenas de
viagens
em nossa web

Temos a maior oferta de circuitos do mercado e, devido
a essa variedade, este manual não contém todas as
possibilidades. Oferecemos a tecnologia mais avançada
para que, em função dos seus interesses, encontre a viagem
que se adapte às suas necessidades. Poderá visualizar
todos os itinerários, disponibilidade e tarifas atualizadas.
Estas informações e o conselho do seu agente de viagens
de conﬁança, lhe permitirá tomar a melhor decisão para a
sua viagem.

Filtros avançados
Mapas digitais

Circuitos Online
Detalhe completo
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Blog
& Social
Media

Compartilhe
as suas
experiências conosco
Artigos sobre destinos com informações práticas,
curiosidades e segredos dos lugares mais conhecidos,
dicas de viagem úteis, os melhores vídeos e fotograﬁas
dos melhores lugares… Do nosso blog, convidamos
você a viajar com a gente.! Nós esperamos por você!
blog.specialtours.com

Redes sociais:
Perto de você
O ponto de encontro perfeito entre os #ViajerosSpecial. Ligue
a nossas redes sociais!
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Satisfação
total

A sua satisfação e a qualidade dos nossos
circuitos é primordial para Special Tours.

92%

Consideram a sua
viagem como igual ou
melhor que o esperado

91 %

Recomendam viajar
com Special Tours

88 %

Estao muito
satisfeitos
com nossos hoteis

91 %

Estao muito
satisfeitos
com nossos guias

Por isso, ano após ano, conseguimos altos níveis de satisfação, os quais são possíveis devido ao esforço e ao
envolvimento que colocamos em cada uma das nossas viagens, e também as opiniões e sugestões que são
avaliadas através dos nossos questionários pós-viagem.

Para cada passageiro um
desconto à sua medida
Estes três descontos são acumuláveis entre si (exceto a nota detalhada para o desconto de crianças). Os descontos não são aplicáveis às
taxas aéreas ou qualquer outro suplemento que não esteja compreendido no preço do itinerário, nem aos possíveis serviços adicionais.

5%

3ª pessoa:
Se viajar em triplo, uma das pessoas terá
5% de desconto sobre o preço da viagem
em quarto duplo, exceto as programações
em que a oferta seja para quarto triplo.

5%

Terceira idade:
Para as pessoas com mais de 65 anos,
oferecemos um desconto de 5% sobre o
preço da viagem publicada.

15%

Crianças menor de 12 anos:
Para as crianças menores de 12 anos, que
compartilhem quarto com ao menos um
adulto, oferecemos 15% de desconto (Máximo uma criança por quarto e desconto não
acumulável com o desconto da 3ª Pessoa).

Crianças menor de 2 anos: De acordo com a regulamentação em vigor, as crianças com menos de dois anos de idade devem levar um
assento de bebê para viajar no ônibus (recomendado até 5 anos). É de total responsabilidade dos pais ou tutores da criança de levar esta
cadeirinha de viagem, pois sem ela não poderão fazer a viagem.
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Exceto nos itinerários em que está incluído um voo interno, no qual o valor da viagem deve ser consultado, o preço a pagar por esses bebês
será de 10% do valor da viagem, não sendo incluído nenhum serviço exceto o transporte.

Queremos
que
você volte!

.

Clube
de passageiros
Special Tours

Há dois anos começamos com esta iniciativa e já temos mais de 150.000
amigos no nosso Clube de Passageiros. Se você viajou entre 2015 e 2018
e retorna, nos comunique no momento de fazer sua reserva, indicando
seu número de localizador da viagem, para que desta forma possa obter
vantagens exclusivas automaticamente... Queremos que você volte!
Se é a primeira vez que você viaja conosco, uma vez ﬁnalizada a viagem,
terá a oportunidade de responder a uma breve pesquisa de controle de
qualidade (seu guia lhe dará toda a informação). Uma vez respondido,
se converterá em um membro do nosso clube de viagens.
FAÇA PARTE DA FAMÍLIA SPECIAL TOURS!

Benefícios do clube

Descontos nas Nossas Viagens
Presentes para a sua próxima viagem (opcionais, refeições, bebidas)
Acesso preferencial a ofertas especiais. Sendo parte do clube, estará
totalmente informado das novidades que sejam lancadas.
Sorteios onde podera ganhar viagens totalmente grátis (serviços
terrestres)
* Você encontrará cada detalhe especiﬁcado dos benefícios oferecidos em cada uma
das viagens. Também poderá consultar a normativa detalhada na nossa web:
www.specialtours.com. Acesso exclusivo para sócios.

Ajude-nos
a melhorar
E viaje grátis!

A avaliação da qualidade oferecida é um elemento fundamental no funcionamento da Special Tours.
Seus comentários nos ajudam de forma determinante para melhorar nossos serviços. Por isso, todos os passageiros que respondem ao questionário, passarão
a formar parte do grande sorteio anual onde presentearemos com uma viagem
de uma semana de duração para duas pessoas, em algum dos nossos circuitos
europeus (aéreos não incluídos).
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Categorias
de produto

Reserva confirmada = Reserva garantida
Todos nossos circuitos têm frequência semanal e saídas 100% garantidas sem necessidade de um
mínimo de passageiros! Reserva conﬁrmada = Reserva Garantida.

Linha Economy

Tudo Incluído

Nossa linha mais agressiva. Preços inigualáveis com a maior qualidade possível. Hotéis 3* selecionados por sua grande relação qualidade/preço.

Se incluem todas ou a maioria das refeições (não incluem bebidas).
Por razões operativas e para que descubra por sua conta a gastronomia local, em algum caso deixamos as refeições livres. Se incluem as
visitas e excursões mais interessantes.

Special Tentação
Nosso produto mais acessível, baseado em hotéis 3* com a melhor
relação qualidade/preço. Para França e Alemanha, que utilizam um
critério de classiﬁcação diferente, se utilizarão hotéis de 2* identiﬁcados como 2*S.

Opção Tudo Incluído

Special Seleção

Special Plus

Nosso produto mais habitual, hotéis de 4* e os melhores 3* selecionados após anos de experiência. Para França e Alemanha, que utilizam
um critério de classiﬁcação diferente, se utilizarão hotéis de 3* identiﬁcados como 3*S.

Uma nova modalidade onde quadramos todos aqueles circuitos em
que se incluem algumas visitas muito interessantes e que normalmente têm caráter opcional, incluindo várias refeições, em que deixamos livres as suﬁcientes refeições e visitas com a intenção de dar aos
nossos circuitos o ar de liberdade adequado para poder descobrir
outros aspectos da cultura e gastronomia locais.

Linha City
Nosso produto mais seleto, baseado em hotéis de 3*S e 4*, localizado
no centro das cidades. Busque este selo nos itinerários selecionados,
pois poderá ser encontrado em alguns circuitos e em determinadas
saídas.

12 EUROPA

Nos casos onde apareça este ícone (Opção Tudo Incluído), poderá
escolher entre duas opções: somente panorâmicas e algumas refeições ou regime de Tudo Incluído.

Em Datas
Depois da magníﬁca experiência de anos anteriores, neste novo catálogo oferecemos mais itinerarios que funcionarão durante o inverno
2019-2020 e que já poderá reservar durante toda a temporada atual,
se garantindo o melhor preço e qualidade do mercado.

Mais rotas Economy
Mais refeições incluídas

Novas
experiencias

Veneza e a Rota dos Dolomitas
Rota do Champanhe e dos Vinhos
da Alsácia
Turquia
Uzbequistão
Armênia
Geórgia

Transporte, conseguimos
o que ninguém conseguiu
Ônibus
Todos nossos ônibus passaram pelos mais estritos controles
de segurança e conforto. Relaxa e desfruta da viagem.
Trem de Alta Velocidade
Em alguns itinerários incluímos o trajeto em trem de alta
velocidade que estão revolucionando o transporte na
Europa. Viajará a mais de 300 Km/h fazendo com que as
distâncias sejam mais curtas.
Cruzeiros
Ampliamos o número de itinerários onde se pode realizar um
trajeto em um bonito cruzeiro. Desde trajetos curtos como o
Rhin ou o Canal da Mancha ou os Fiordes, com pouco mais
de uma hora de duração, até autênticos cruzeiros de mais
de 18 horas pelo Báltico ou o Mediterrâneo em modernos e
confortáveis buques. Nos itinerários que incluem cruzeiros,
o alojamento será em camarotes interiores, exceto na Grécia
na Categoria Seleção, que será em camarotes exteriores.
Aeroterrestres / Voo inter-europeu incluido
Após o êxito dos últimos anos, aumentamos o número
de itinerários que inclui trajetos aéreos intereuropeus.
Para sua comodidade, realizamos as mais vanguardistas
combinações de ônibus com trajetos de avião entre cidades
europeias, criando possibilidades até agora impossíveis.
Rússia à sua maneira
Escolhe sua forma preferida de viajar entre as duas maiores
cidades russas; poderá realizar o trajeto Moscou – St.
Petersburgo (ou vice-versa) de Trem Noturno, Trem de Alta
Velocidade!

Circuitos à sua medida
Noites adicionais: Se deseja podemos reservar as noites adicionais
antes de iniciar seu circuito na Europa ou uma vez ﬁnalizado.
Sempre tentaremos utilizar o mesmo hotel onde está alojado
durante seu circuito.
Se em alguma ocasião não podemos lhe oferecer o mesmo hotel,
lhes proporcionaremos outro da mesma categoria bem como o
traslado entre seu hotel de noite adicional e o do circuito.
Se você reserva conosco a noite adicional, incluiremos também o
traslado ao / desde o aeroporto, sempre que utilize aeroportos
principais. O número máximo de noites adicionais que podemos
conﬁrmar será de três.
ALTA
(abr / out)

BAIXA
(nov / mar)

Amsterdã, Viena, Roma

87

66

Barcelona, Nice

97

75

Bruxelas, Veneza, Madri, Lisboa

76

70

Milão, Florença

69

59

Budapeste, Praga

61

48

Frankfurt

59

59

Londres, Zurique

127

91

Paris

93

81

Zagreb, Dubrovnik

139

-

Consultar

Consultar

ALTA
(abr / out)

BAIXA
(nov / mar)

ECONOMY / TENTAÇÃO (Quarto duplo)

Resto de cidades
SELEÇÃO (Quarto duplo)
Amsterdã, Berlim, Zagreb

107

80

Barcelona, Paris, Zurique

138

106

Budapeste, Porto, Praga, Frankfurt

86

69

Copenhague, Londres

180

148

Dubrovnik, Estocolmo

127

-

Lisboa, Madri, Moscou, Viena

117

96

Milão, Roma
Resto de cidades
LINHA CITY (Quarto duplo)

Cidade (consultar)

100

90

Consultar

Consultar

ALTA
(abr / out)

BAIXA
(nov / mar)

Consultar

Consultar
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Conselhos
para sua
viagem

Estimado passageiro,

5

É um prazer tê-lo como nosso cliente e lhe agradecemos por escolhernos para realizar sua viagem. Queremos aproveitar a oportunidade
para ressaltar alguns detalhes que farão da sua viagem e de seus
acompanhantes, mais agradável. Toda nossa equipe estará à sua
disposição para tornar a sua viagem o mais gratiﬁcante possível. Lhes
desejamos uma estadia feliz com a gente.

Lembre-se que pode consultar, tanto passageiros quanto familiares, a
lista de hotéis conﬁrmados e previstos, em todo momento, as 24 horas
através do nosso site. Para visualizar sua lista de hotéis:
· Entrar em www.specialtours.com dentro da área do passageiro.
· Clicar em “lista de hotéis”.
· Introduzir o número do localizador: este número de 6 cifras aparece
indicado sempre nos vouchers de serviço que lhes será entregue por
sua agência de viagens.

Obrigada por escolher-nos!

1

2

A ideia de realizar um circuito por estrada pela Europa contempla a
possibilidade de fazê-lo com um custo razoável e aproveitando seu
tempo de forma racional. Tudo está planejado e coordenado, o que
fará ganhar em comodidades.
Para que uma viagem em grupo tenha um ﬁnal feliz, assim como todas
as atividades que se realize, devemos ter em conta o cumprimento de
certas normas como os horários estabelecidos pelo guia para as visitas,
inícios e o desenrolar das diferentes etapas, etc. Todo isso contribuirá
para que ninguém se sinta prejudicado ao longo da viagem.

3

A nova lei de transporte por estrada obriga a um rigoroso cumprimento
de horários, por esse motivo devemos ser pontuais.

4

Nem todos os hotéis utilizados serão centrais, inclusive alguns estão em
localidades próximas, devido a que geralmente estes têm limitações
de espaço e não podem receber quantidade de passageiros, além de
oferecer preços mais altos. Desta maneira, a tendência é utilizar hotéis
modernos e funcionais, comunicados com o centro das cidades por diferentes meios (como metrô ou ônibus). Lembramos que, como participante de um circuito na Europa, os hotéis são principalmente, um mero
instrumento de descanso e higiene pessoal. Temos pouco tempo para
desfrutar de sua infraestrutura já que o verdadeiro grande interesse da
viagem é conhecer e maravilhar-se com os encantos que encontraremos em cada lugar.
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6

Os ônibus estão preparados para acomodar 1 mala de 30Kg por pessoa.
Se todos exageramos, não haverá espaço e não será possível transportar sua bagagem, sendo cada passageiro responsável do pagamento
de qualquer gasto extra por esse motivo.

7

Em caso que seu circuito inclua trajetos de avião dentro da Europa,
se inclui no preço da passagem a franquia da bagagem habitual que
contempla cada linha aérea, que em trechos de meio radio é de 20 Kg
habitualmente.

8

Insistimos que sua viagem se realizará em grupo, o que signiﬁca que
tudo está coordenado para prestar um serviço uniforme.

9

Como exemplo do anterior, as refeições (normalmente são menus ﬁxos
de tipo turístico) e cafés da manhã (buffet ou excepcionalmente de tipo
continental, conforme cada hotel) pode que em alguns casos sejam
realizados em salas comuns habilitadas especialmente para grupos e
que em alguns casos estão em áreas diferentes às utilizadas por clientes individuais que adquirem estes serviços de forma independente.
As refeições não incluem bebidas. Se, pelo horário do voo, a chegada
à cidade de destino seja após às 19h00, por motivos operacionais não
lhes servirá o jantar, mesmo em caso de estar incluído.

10

Somente em casos que seja contratado alojamento em quarto triplo,
devido às características especiais da hotelaria europeia, o alojamento
do terceiro passageiro pode ser realizada em um sofá cama ou cama
supletória. Advertimos que, em algumas ocasiões, esses quartos podem ser muito pequenos para três pessoas, com pouco espaço para a

bagagem. Igualmente, em alguns casos, e por disponibilidade do hotel,
o hotel pode lhes proporcionar um quarto com cama de casal e uma
cama supletória. Não recomendamos quarto triplo para três adultos.

11 Devemos indicar que não podemos nos responsabilizar por perdas, roubos ou extravios que possam acontecer durante a viagem.

12 O serviço telefônico de atendimento ao passageiro as 24 horas do dia,

está criado única e exclusivamente para uso dos passageiros durante os
dias de sua viagem e para situações de emergência. Poderá encontrar
esse número de telefone (+34 649 440 697) na parte inferior direita dos
vouchers da Special Tours.

13 WI-FI: a grande maioria dos nossos ônibus possuem o serviço gratuito

de WI-FI, cuja senha pessoal e intransferível consta no aplicativo da Special Tours (solicite informações à sua agência de viagens). Este serviço
gratuito e limitado, estará disponível nos trajetos entre cidades e sugerimos que não o utilize durante as explicações dos nossos guias já que
sempre são muito importantes para o correto desenvolvimento da sua
viagem. Para maior conforto de todos e uma boa harmonia no grupo,
pedimos que man-tenha seu dispositivo móvel em silêncio durante a
viagem para não perturbar aos demais passageiros nem interferir nas
explicações dos nossos guias.

14 Nossos circuitos estão pensados para saídas regulares semanais, garan-

tindo a realização de todos os serviços indicados, salvo situações especiais em que não podemos garantir a visita a monumentos ou sua
realização no dia indicado; sempre se tentará, na medida do possível, remarcar essas visitas. Igualmente, durante o período das festas de ﬁm de
ano, pode ser alterado a ordem das refeições ou que os estabelecimento
nos cobre um suplemento pelos dias especiais, o que será informado
com um mês de antecedência ou em caso de realizar-se a reserva posteriormente a essa data, lhe informará sua agência de viagens.

Muito importante!
Informação
sobre traslados
Todos nossos circuitos incluem serviço de traslado, nos
aeroportos principais de cada cidade, publicada como
início e ﬁm para cada um dos diferentes itinerários deste folheto (relação dos principais aeroportos disponíveis
no nosso site).
Em caso que seja adquirido noites extras nas cidades de
início e ﬁm dos circuitos e as mesmas sejam conﬁrmadas pela Special Tours, os traslados serão incluídos sem
custo adicional.
Se a reserva possui início ou ﬁm em cidades do percurso
diferentes às publicadas como início ou ﬁm, ou outros
aeroportos diferentes aos indicados como principais, os
traslados serão cobrados segundo a tarifa vigente no
momento da reserva de cada cidade indicada.
É imprescindível que a Special Tours tenha a informação
dos voos com pelo menos 10 dias de antecedência à sua
viagem.
Para poder garantir a correta prestação do serviço de
traslado, em caso de desencontro com nosso transferista, é necessário comunicar-se imediatamente com
nosso serviço telefônico de atenção 24 horas (+34
649440697) para informar-nos ao respeito e receber a
assessoria correspondente.
Será imprescindível, ante qualquer incidência, a apresentação do seu cartão de embarque (Boarding Pass)
ao pessoal da Special Tours, para poder veriﬁcar a chegada do mesmo.
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Hotéis
alternativos
Informação Geral
Esta é a relação dos principais Alojamentos que são utilizados habitualmente nos nossos Circuitos. A relação dos alojamentos previstos que consta no presente folheto é a
efeitos indicativos, podendo o consumidor ser alojado em estabelecimentos similares ou
alternativos, os quais responderão à categoria e qualidade dos que se apresentam neste
folheto, sendo de similares características em relação ao objeto da viagem, salvo em casos
excepcionais, que se apresentam nas nossas Condições Gerais.
A categoria indicada é a oﬁcial de cada país, em algum dos quais é outorgada por Associações Hoteleiras. Naqueles países onde não existem tais qualiﬁcações, utilizamos a
outorgada pelo próprio estabelecimento ou cadeia a que pertença ou, na falta, qualiﬁcada
por Special Tours. Em alguns casos utilizamos uma “S”, termo não-oﬁcial, com objetivo
de diferenciar os estabelecimentos da mesma categoria com um nível superior de comodidade. Os lugares de prestação de serviços das refeições das etapas indicadas nos
itinerários são de caráter meramente informativo, podendo realizar-se em outros pontos
do mesmo percurso.
Após os nomes dos hotéis, aparece entre parêntesis as letras “T” e “S” que indicam o tipo
de categoria do produto de cada hotel. Mais informação na página 12.

Acontecimentos Especiais
Em determinadas datas e algumas cidades de nossa programação, devido à celebração
de importantes acontecimentos ou feiras durante o período de validade deste folheto, não
podemos garantir a acomodação nos hotéis previstos. Nesses casos, poderá acomodar-se
em alguma cidade próxima e/ou em estabelecimentos de categoria diferente à prevista.
Consulte em nosso site.

ALEMANHA

SITUAÇÃO

Berlim
Holiday Inn Landsberger
Cidade
Holiday Inn West / Andels.
Cidade
Riu Plaza Hotel
Centro
Leonardo B. Mitte
Centro
Frankfurt
Novotel City
Cidade
Mercure Residenz
Cidade
Mercure Eschborn Ost
Eschborn
Select Hotel
Mainz
Parkhotel Rudesheim
Valle del Rhin
Carat Rudesheim
Valle del Rhin
Leonardo City South
Cidade
Holiday Inn airport
Periferia
Ibis Styles Offenbach
Offenbach
Leonardo Royal
Cidade
Friburgo
Intercity
Centro
Stad Friburg
Cidade
Super 8 / Hampton by Hilton Cidade
Holiday Inn express
Cidade
Mercure Strassburg Palais Des Congress Estrasburgo
Mercure Colmar Unter den Linen Colmar
Heidelberg
NH Weinheim
Weinheim
NH Hirsberg
Hirchberg
Leonardo Mannheim
Mannheim
Holiday Inn Express / Star Inn Quality Cidade
Leonardo Hotel Heidelberg
Cidade
Best Western Palatin
Periferia
Schwarzwald Panorama
Bad Herrenalb
Munique
Leonardo Olimpiapark / Regent Cidade
Leonardo Arabella / Feringa Park Cidade
Leonardo City West
Cidade
NH Messe / NH Dornach
Cidade
Holiday Inn Express City East Cidade
Leonardo City East
Cidade
Vienna House Landberg
L. am Lech
Best Western Erding
Erding
Nuremberg
B.W Transmar / Arvena Kongress Bayreuth
Leonardo Hotel / Intercity
Centro
Mercure West / NH Furth
Furth
Mercure Congress
Cidade
Novina Hotels
Cidade
Hamburgo
Leonardo Hamburgo City Nord Cidade
Leonardo Airport
Periferia
Leonardo Stillhorn
Periferia
Tryp by Wyndham
Cidade
Colonia
Leonardo Duesseldorf
Centro
Leonardo Ratingen
Duesseldorf
Mercure Ratingen
Duesseldorf
Mercure Remscheid
Remscheid
Mercure Dortmund
Dortmund
Mercure Köln West
Colonia
Aachen
Post and Wellness
Lieja
Kassel
Golden Tulip Kassel
Centro
Pentahotel Kassel
Cidade
Marburg
Parkhotel Stadtallendorf
Stadtallendorf
Bellevue
Weimar
Bremen
Maritim
Cidade
Atlantic
Cidade
Vale do Reno
Wyndham Garden / Contel
Koblenza
Diehls
Koblenza
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CAT.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
3*
4*
3*S
3*S
4*
3*S
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

ÁUSTRIA
Innsbruck
Bon Alpina (S)
Alphotel (S)
B. W Neue Post (S)
Jenbacherhof (S)
Rumerhof (S)
Salzburgo
Austria Trend Mitte
Best Western Amedia Art
Königgut
Hefftterhof
Walserwirt
Amber Residenz
Viena
Airo Tower (T)
Europahaus (T)
Star Inn Schonbrunn (T)
Austria Trend Doppio (S)
Zeitgeist (S)
Sporthotel (S)
Austria Trend Bosei (S)
Exe Vienna (S)
Nh Airport (S)
Austria Trend Pyramide (S)
Parkhotel Klosterneuburg (S)
BÉLGICA

SITUAÇÃO

CAT.

Igls
Cidade
Centro
Jenbach
Rum

3*S
4*
4*
4*
4*

Cidade
Cidade
Periferia
Cidade
Periferia
Bad Reichenhall

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

Cidade
Periferia
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Periferia
Cidade
Aeroporto
Vösendorf
Klosterneuburg

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

SITUAÇÃO

CAT.

Bruges
Green Park Hotel Brugge
Van der Valk Brugge
Bruxelas
Ramada Woluwe
Hilton Garden Inn Louise
Bedford
Catalonia Brussels
Ibis Gare du Midi
Park Inn du Midi
Ibis Expo Atomium
Novotel Brussels Airport
Ibis Antwerpen
Ibis Brugge Centrum
Velotel

Periferia
Oostkamp

3*
4*

Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Aeroporto
Amberes
Brujas
Brujas

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

BULGÁRIA

SITUAÇÃO

CAT.

Sofía
Hill
Plovdiv
Leipzig

Centro

5*

Centro

CROÁCIA
Região de Dubrovnik
Astarea / Plat
Maestral Hotel Vis
Komodor
Epidaurus
Região de Zadar
Hotel Pinija
Porto
Park
Região de Split-Trogir
President / Art hotel
Hotel Punta
Olympia
Hotel Jadran
Plaza
Rotondo
Zagreb
Hotel Holiday
Hotel Panorama
Hotel Internacional
Four Points by Sheraton
Puntjar

DINAMARCA

SITUAÇÃO

CAT.

Copenhague
Tivoli
Imperial
Island / Grand
The Square hotel
First Twentyseven
First Mayfair
First Copenhagen
Gentofte Hotel
Comfort Vesterbro
Scandic Sydhavnen
Scandic Glostrup
Scandic Hvidovre
Radisson bu Scandinavia
Clarion Hotle Airport
Best Western Plus Noble House
Park Inn by Radisson Malmö
Mercure Malmö

Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Periferia
Periferia
Centro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Aeroporto
Malmo
Malmö
Malmö

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
3*
3*
4*
5*
4*
4*
4*

ESLOVÉNIA

SITUAÇÃO

CAT.

Ljubliana
Ljubliana

Park

3*

ESPANHA

SITUAÇÃO

CAT.

Madri
Ibis Valentín Beato (E)
Cidade
Ibis Alcorcón Tres Aguas (E) Periferia
Tryp Leganes (E)
Periferia
H. Inn Express Madrid Alcorcón (E) Periferia
NH Alcorcón (S)
Periferia
Exe Madrid Norte (S)
Periferia
Madrid Marriott Auditorium (S) Periferia
B&B Madrid Aeropierto T4 (S) Periferia
AC Coslada (S)
Periferia
Tryp Chamberí (S)
Cidade
Tryp Chamartín (S)
Cidade
Novotel Puente de la Paz (S) Cidade
Weare Chamartín (S)
Cidade
Leonardo Madrid Center (S) Cidade
Rafael Ventas (S)
Cidade
Santos Praga (S)
Cidade
Barcelona
Hotel Canal Olípic (E)
Castelldefels
Catalonia Sagrada Familia (E) Cidade
Catalonia Park Güell (E)
Cidade
Tryp Apolo (S)
Cidade
Catalonia Atenas (S)
Cidade
Catalonia 505 (S)
Cidade
Catalonia Park Putxet (S)
Cidade
Catalonia Gran Verdi (S)
Sabadell
Catalonia Sabadell (S)
Sabadell
Esplugues de Llobregat
Abba Garden (S)
Tryp Barcelona Aeroporto (S) Prat de Llobregat
Novotel Cornellá (S)
Cornellá de Llobregat
Novotel Sant Joan Despi (S) Sant Joan Despi
SB Ban Events (S)
Castelldefels
Tryp Condal Mar (S)
Cidade
Valencia
Sercotel Acteón
Cidade
Ilunion Valencia
Cidade
Ilunion Aqua 3
Cidade
H. Inn Express Cidade de las Ciencias Cidade
Santiago Compostela
Gran Hotel Los Abetos
Periferia
Exe Area Central
Cidade
Congreso
Periferia
Castro
Periferia
Granada
Abba Granada
Cidade
Allegro Granada
Cidade
Maciá Monasterio de los Basilios Cidade
Occidental Granada
Cidade
Málaga
H. Inn Express Málaga Airport Cidade
Campanile Málaga Airport
Cidade
Sol Guadalmar
Periferia
Sol Don Pedro
Torremolinos
Sevilha
Exe Sevilla Isla Cartuja
Cidade
Thr Alcora
S. Juan Aznalfarache
Novotel Marqués de Nervión Cidade
Casa Palacio de Carmona
Carmona
Congresos
Periferia
Bilbao
Sercotel Coliseo
Cidade
Ilunion Bilbao
Cidade
Mercure Jardines del Albia
Cidade
Nh Bilbao Deusto
Cidade
San Sebastián
Sercotel Codina
Centro
Barceló Costa Basca
Cidade
Sercotel Jauregui First Class Hondarribia

2*S
2*S
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*S
4*
4*
3*S
3*sip
3*S
4*
3*
4*
3*
4*
4*
3*
4*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
5*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
3*

ESTÔNIA

SITUAÇÃO

CAT.

4*

Tallin
Radisson Blu Olümpia
Pirita Spa Hotel
Tallink Express
St. Olav
L’Ermitage
Park inn by Radisson Central
Hestia Europa

Centro
Periferia
Cidade
Centro
Cidade
Cidade
Cidade

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

SITUAÇÃO

CAT.

FINLÂNDIA

SITUAÇÃO

CAT.

Mlini
Dubrovnik
Dubrovnik
Cavtat

3*
3*
3*
3*

Petrcane
Zadar
Otocac

4*
3*
4*

Split
Vodice
Vodice
Seget Donji
Omis
Trogir

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

Helsinque
Cumulus Meilahti
Cumulus Hakaniemi
Sokos Presidentti
Sokos Albert
Sokos Vantaa
Radisson Blu Seaside
Scandic Grand Marina
Holiday Inn City West
Radisson Blu Espoo
Sc. Espoo

Cidade
Centro
Centro
Centro
Cuidad
Centro
Centro
Cidade
Espoo
Espoo

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

FRANÇA

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

3*
4*
4*
3*
4*

Bordeaux
Mercure Bordeaux Lac (S)
Mercure Libourne (S)
Novotel Bordeaux Aéroport
Ibis Bordeaux Le Lac (T)
Ibis Saintes (T)
Alton (T)
Ténéo Aparthotel (T)
Appart´City Angouleme (T)

Cidade
Libourne
Cidade
Cidade
Saintes
Cidade
Cidade
Angouleme

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

Estrasburgo / Colmar
Ibis Strasbourg Centre
Centro
Brit Colmar
Colmar
Ibis Colmar Centre
Colmar
Mercure Colmar Centre
Colmar
Vannes
Ibis Vannes
Cidade
Brit Hotel Fleur du Rhuys
Theix
Best Western Plus Centre
Centro
Campanile Vannes Centre
Centro
Saint Malo
De France et Chateaubriand Centro
Kyriad Prestige St Maló
Cidade
Ibis Saint Malo Plage
Cuidad
Ibis Styles Dinan
Centro Dinan
Quimper
Appart City Quimper
Centro
Ibis Quimper
Cidade
Oceania Quimper
Centro
Le Havre
Kyriad Le Havre Centre
Centro
Costa Azul / Nice
Hipark (S) / Apogia (S)
Centro
Suite Novotel Aeroport (S)
Aeroporto
Novotel Nice Arenas (S)
Aeroporto
Novotel Montﬂeury (S)
Cannes
Eden & Spa (S)
Cannes
Ibis Nice Aeroport (T)
Aeroporto
Ibis Nice Palais des Congres (T) Centro
Ibis Cannes Centre (T)
Cannes
Suite novotel Centre
Cannes
Campanile Antibes (T)
Antibes
Paris
B&B Porte des Lilas (T)
Periferia
Ibis Gennevilliers (T)
Periferia
Residhome Asnieres (T)
Periferia
Ibis La Villette (T)
Periferia
Kyriad Porte d´Ivry (T)
Periferia
Campanile Porte d’Italie (T)
Periferia
Ibis Bagnolet (T)
Periferia
Campanile Bagnolet (T)
Periferia
Campanile Porte de Pantin (T) Periferia
B&B Porte des Lilas (T)
Periferia
Ibis Styles Mairie de Montreuil (T) Periferia
Mercure Quai d’Ivry (S)
Periferia
Novotel La Defense (S)
Periferia
Mercure La Defense 5 (S)
Periferia
Novotel St Denis Stade (S)
Periferia
Novotel Paris Est
Periferia
GRÉCIA
Atenas
Metropolitan (S)
Novotel / Stanly (S)
Delfos
Amalia (S)
King Iniohos (S)
Anemolia (S)
Mikonos
Petinos / Nisaki
Petinos Beach
Naxos
Naxos Resort
Naxos Beach II
Plaza Beach
Naxos Palace
Santorini
Aegean Plaza
Santo Miramare
El Greco
Nauplio
Amalia Nauplio (S)
Olympia
Amalia Olympia (S)
Kalambaka
Amalia Kalambaka
HOLANDA
Amsterdã
Tulip Inn Amsterdam Airport
Best Western Plus Amedia Airport
Hyatt Place Amsterdam Airport
Radisson Blu Schiphol
Mercure Amsterdam West
Artemis
Mercure Amsterdam City
Mercure den Haag
Novotel den Haag Forum
Rotterdam
Novotel Brainpark
Best Western Plus Airport

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

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Centro

5*
4*

Cidade
Cidade
Arcachova

4*
3*
4*

Cidade
Periferia

4*
4*

Periferia
Periferia
Periferia
Cidade

4*
4*
4*
4*

Cidade
Periferia
Cidade

4*
4*
4*

Cidade

4*

Cidade

4*

Cidade

4*

SITUAÇÃO

CAT.

Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Cidade
Cidade
La Haya
La Haya

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

Cidade
Aeroporto

4*
4*

HUNGRÍA

SITUAÇÃO

CAT.

Budapeste
Danubius Arena (T)
Budapest Hotel (T)
Pest Inn (T)
Ibis Styles West (T)
Danubius Flamenco (S)
Ibis Styles Budapest City (S)
Leonardo (S)
Park Inn Budapest (S)
Aquincum (S)
Achat
Novum Golden Park (S)
Expo Congress Hotel (S)

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

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

IRLANDA

SITUAÇÃO

CAT.

Aeroporto
Aeroporto
Periferia
Periferia
Periferia
Periferia
Gormanstown
Dun Laoghaire
Dun Laoghaire
Bray

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

Tralee
Tralee
Killarney
Killarney
Killarney
Castleisland
Limerick

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

Dublim
Clayton Airport
Premier Inn Airport
Talbot Stillorgan
Maldron Tallaght
Green Isle
Citywest
CityNorth
Royal Marine
Rochestown Lodge
The Royal
Condado de Kerry
Ballyroe Heights
Brandon
The Heights
Holiday Inn
Eviston House
River Island
Clarion

Condado de Galway
Maldron Oranmore
Cidade
Claregalway
Claregalway
Ard Ri House
Tuam
Oranmore Lodge
Oranmore
Loughrea Hotel & Spa
Loughrea
Raheen Woods
Athenry
Athlone Springs
Athlone
Merriman
Kinvara
Imperial
Lisdoonvarna
Londonderry
Best Western Plus White Horse Periferia
Gallaghers
Letterkenny
Roe Park Resort
Limadavy
Sligo
Da Vinci’s
Londonderry
McGettigans
Letterkenny
ITÁLIA

SITUAÇÃO

Assis
Cenacollo Asissi
St.M Degli Angeli
Roca Casalina
Deruta
Agrigento
Baia di Ulisse / Colleverde
Cidade
Della Valle
Cidade
Dioscuri
San Leone
Blue Kaos
Contrada Cumbo
Scala dei turchi
Realmonte
Catania
Catania Internacional
Aeroporto
Art Hotel Capomulini
Capomulini
Katane / Mercure Hotel Excelsior Centro
Villa del Bosco
Cidade
Nettuno / Il Principe
Cidade
Florença / Toscana
Autopark (T)
Cidade
B&B Nuovo Palazzo di Giustizia (T) Cidade
B&B Novoli (T)
Cidade
B&B City center (T)
Centro
Ibis Firenze nord (T)
Sesto Fiorentino
Ibis Prato ( T)
Prato
First ( T ) / Delta (T )
Calenzano
The Gate / Starhotels Vespucci ( S) Sesto Fiorentino
Demidoff Country resort (S) Pratolino
Art Hotel Prato (s)
Prato
Miró hotel (S)
Calenzano
Mirage
Cidade
Palazzo Ricasoli (S)
Centro
Raffaello / Nilhotel (S)
Cidade
Villa Gabriele D’Annunzio (S) Cidade
Grifone (S)
Cidade
Conference Florentia
Cidade
Italiana Hotels
Cidade
IH Business Firenze
Cidade
Novotel Firenze (S)
Sesto Fiorentino
Villa Pitiana
Donnini Firenze
Villa Lecci
Pogibonsi
President
Prato
Una Vittoria
Centro
Mediterráneo
Centro
Lago Maggiore
Dino / Simplon
Baveno
Splendid / Grand Majestic
Verbania
Bristol
Stressa
Lago di Como
Nh Pontevecchio
Lecco
Como Hotel
Como
Cruise hotel
Montano Lucino Como
Milão
Ibis Ca Granda / B&B San Siro Cidade
La Spezia / Portello
Cidade
Novotel Ca granda
Cidade
Hilton garden Inn
Cidade
Radisson Milan / Ramada Plaza Cidade
Best Western Antares
Cidade
I.H Lorenteggio / NH Milano 2 Cidade
Ibis Fiera
Periferia
Barcelo / The Hub
Periferia
Una Malpensa
Malpensa
Holiday Inn Express (T)
Malpensa
Holiday Inn Linate
Linate
B&B Milano Monza
Monza
B&B Hotel Milano Sesto
Sesto san Giovani
I.H St Jonh / BW FalK Village Sesto San Giovani
Nh Concordia
Sesto San Giovani
Nápoles
Ramada / Starhotel Terminus Centro
Holiday Inn Naples / Magris
Cidade
La Leonessa / Real orto Botanico Cidade
Serius Hotel
Cidade
Futura / San Mauro
Cidade
Novotel caserta Sud
Caserta
Golden Tulip Plaza
Caserta
B&B Napoli
Centro
Palermo
Astoria / Cristal Palace / Garibaldi Centro
Palazzo Sitano / Vecchio Borgo Centro
Politeama / Mercure
Centro
Roma
Floridia / Lazio / Regio / Noto (T) Centro
The Church Village (T)
Cidade
Lux / Archimede / Luce (T)
Centro
Occidental Aran Park
Periferia
Marc ´Aurelio (T) / Novotel Eur Cidade
Rome Pisana / Midas
Cidade
Gran Hotel Fleming
Cidade
Dei Congresi / Caravell / Warmt Cidade
American Palace / Colombo Cidade
Shangrí –La / Degli Aranci
Cidade
Dona Laura
Centro
Barceló Aran Mantegna
Cidade
Crowne Plaza / Ergife
Cidade
Aurelia Antica / Bell´ambriana Cidade
Capanelle / v99 Hotel
Cidade
Green Park / Exel Montemario Cidade
Holiday Inn Aurelia
Cidade
Holiday inn Parco dei Medici Periferia
Parco dei Medici ( T )
Cidade
Quality Nova Domus
Cidade
The Brand (T)
Cidade
Venetia Palace / Victoria
Centro
Salerno
Novotel Salerno
Cidade
Grand Hotel de Salerno
Cidade
Minerva Resort
Paestum
San Severino
Mercato San Severino
Solofra Palace Hotel
Solofra

Siracusa
Panorama / Villa Politi
Cidade
Jolly Aretusa / Parco delle Fontane Cidade
Le Residenze Archimede
Fanusa
Eureka Palace
Contrada Maeggio
Turín
B & B Hotel Torino
Cidade
Lancaster Hotel
Centro
Veneza
Smart Holiday (S) / H. Inn (S) Mestre
Novotel / Lugano
Mestre
Albatros (T) / Russot (T) / Sirio (T) Mestre
Da Poppi
Mira
Villa Giulietta
Fiesso D'artico
Pino Verde (T)
Camposanpiero
Ariston (S )
Campodasergo
Galileo (S) / Crowne Plaza
Padova
Tulip Inn (T) B&B (T)
Padova
Alexander Palace (T)
Abano Terme
Villa Vicini (T) / Crystal (S)
Preganzioli
Air Venice (S)
Quarto D’Altino
Doble Tree by Hilton (S)
Mogliano Veneto
Villa Braida (S)
Mogliano Veneto
Magglior Consiglio (S) / BHR (S) Treviso
Titian Inn Treviso
Treviso
Four Points Padova
Padova
Villa Fiorita (S)
Monastir di Treviso
Park Hotel Continental
St Doná In Piave

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

4*
4*
4*
4*
4*

LETÔNIA

SITUAÇÃO

CAT.

Riga
Radisson Blu Latvija
Radisson Blu Elizabete
Wellton Elefant / PK Riga

Centro
Centro
Cidade

4*
4*
4*

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

LITUÂNIA

SITUAÇÃO

CAT.

Vilnius
Mikotel Panorama
Radisson Blu Lietuva
Ratonda Hotel
Novotel Vilnius Centre
Conti
Ibis Styles Vilnius

Cidade
Centro
Centro
Centro
Centro
Periferia

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

LUXEMBURGO

SITUAÇÃO

CAT.

3*
3*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
3*
CAT.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

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

4*
4*
4*
5*
3*
3*

Luxemburgo
Ibis Luxembourg Airport
Ibis Luxembourg Sud
DoubleTree by Hilton
Parc Bellevue
Pentahotel Trier

Aeroporto
Periferia
Periferia
Centro
Trier

3*
3*
4*
3*
4*

NORUEGA

SITUAÇÃO

CAT.

Centro
Centro
Centro
Centro
Periferia

3*S
4*
4*
4*
3*

Centro
Centro
Cuidad
Centro
Centro
Centro
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Centro

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

Norfjordeid
Boverdalen
Jostedal
Hafslo
Sogndal
Sogndal
Sogndal
Skjolden
Skei
Hornindal
Olden
Geiranger
Stryn
Laerdal
Forde
Forde
Oppheim
Marifjora
Kaupanger

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

Periferia
Oyer
Elverum
Furnes

4*
4*
4*
3*

Stokmarknes
Sortland
Melbu
Solvaer

3*
2*
3*
3*

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

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

Centro
Periferia
Centro

4*
4*
4*

Haugesund
Dirdal
Cidade
Cidade

4*
3*
4*
4*

Alesund
Thon Alesund / First Atlantica
Quality Waterfront
Scandic Parken
Scandic Scandinavia
Thon hotel Baronen
Bergen
Scandic Byparken
Scandic Ornen
Magic Hotel
Scandic Neptun / Zander K
Augustin / Grand Terminus
Comfort Holberg
Scandic Airport / Thon Airport
Scandic Flesland
Comfort Bergen Airport
Thon Brygge
Fiordes
Nordfjord
Elveseter
Jostedal
Eikum
Hofslund
Quality Sogndal
B.W. Laegreid
Skjolden Luster
Thon Jolster
First Raftevolds
Olden Fjordhotel
Geiranger Hotel
Stryn Hotel
Laerdal Hotel
Scandic Sunnfjord
Scandic Nordfjord
Oppheim Resort
Torvis Hotel
Vesterladn Friedpark
Hamar
Scandic Hamar
Scandic Hafjell hotel
Scandic Elgstua
Scandic Ringsaker
Lofoten / Vesteralen
Kysthotel
Strand Hotell
Melbu
Vestfjord hotel
Oslo
Thon Vika Atrium
Thon Munch
Scandic Solli
Scandic St.Olav
Thon Spectrum
First Millennium
Scandic Sjolyst
Scandic Vulkan
Scandic Helsfyr
Radisson Blu Nydalen
Best Western Kampen
Scandic Fornebu
Scandic Gardermoen
Scandic Ambassadeur
Scandic Asker
Comfort Runway
Park Inn Alna
Tromso
Scandic Grand
Scandic Tromso
Clarion the Edge
Stavanger
Scandic Maritim
Byrkjedalstunet
Scandic Forum
Clarion Energy

Vale do Voss
Oppheim Resort
Gudvangenfjord Hotel
Parkvoss
Hardangerfjord Hotel
Ulvik Hotel / Strandfjord Hotel
Brakanes
Hardangerfjord
Stalheim
Quality Voringfoss
First Kinsarvik

Oppheim
Gudvangen
Voss
Oystese
Ulvik
Ulvik
Oystese
Stalheim
Eidfjord
Kinsarvik

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

POLÔNIA

SITUAÇÃO

CAT.

Varsovia
Double Tree by Hilton
Convention Centre
Periferia
Novotel Warszawa Airport
Aeroporto
Hampton by Hilton Warsaw Airport Aeroporto
Leonardo Royal
Centro
Ibis Styles Warzawa Centrum Cidade
Poznan
Novotel Poznan Malta
Periferia
Mercure Poznan Centrum
Centro
Wroclaw
HP Park Plaza
Centro
Park Hotel Diament
Cidade
Ibis Styles Wroclaw Centrum Centro
Cracovia
Swing
Cidade
Crown Piast
Periferia
Best Western Plus Q
Cidade
Chopin
Centro
Best Western Premier
Cidade
Hampton by Hilton Krakow
Cidade
PORTUGAL
Coimbra
Meliá Palacio da Lousa
Pousada da Condeixa
San Joao da Madeira Business
Tivoli Coimbra
Eurostars Oasis Plaza
Dom Luis
Lisboa
Ibis Alfragide €
Tryp Lisboa Oriente (S)
Vip Santa Iria (S)
Vila Galé Opera (S)
Mercure Almada (S)
Praiamar (S)
Vila Galé Palacio dos Arcos (S)
Eurostars Cascais (S)
Tryp Costa Caparica Mar (S)
Porto
Novotel Porto Gaia
Belver Beta Porto
Star Inn
Black Tulip
Tryp Porto Expo
H. Inn Express Porto Exponor
Praia Golfe
Solverde Spa&Wellness
Monte Lirio
Fátima
Dos Templarios
Mercure Figueira da Foz
Aurea
REINO UNIDO

4*
4*
3*S
4*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
5*
3*
3*
4*
3*

SITUAÇÃO

CAT.

Lousa
Condeixa a Nova
Joao da Madeira
Centro
Figueira da Foz
Cidade

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

Perﬁeria
Cidade
Periferia
Cidade
Cidade
Carcavelos
Oeiras
Cascais
Costa da Caparica

2*
4*
4*
4*
4*
4*
5*
4*
4*

Vila Nova de Gaia
Cidade
Cidade
Vila Nova de Gaia
Leça da Palmeira
Leça da Palmeira
Espinho
Espinho
Esponho

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

Tomar
Figueira da Foz
Fatima

4*
4*
3*

SITUAÇÃO

CAT.

Fort William / Oban
Ben Nevis
Fort William
Alexandra
Fort William
Muthu West End
Fort William
Isles of Glencoe / Ballachulish Glencoe
Dunollie
Isla Skye
West Highland
Mallaig
Morar Hotel
Morar
Columba
Oban
Royal
Oban
Regent
Oban
Muthu Dalmally
Dalmally
The Inveraray Inn
Inveraray
Muthu Royal
Tyndrum
Duke of Gordon
Kingussie
Highlander
Newtonmore
Macdonald Aviemore Resort Aviemore
Edimburgo
Motel One
Centro
Holiday Inn City West
Cidade
Edinburgh First
Cidade
Novotel Park
Cidade
Holiday Inn
Cidade
Premier Inn Park The Gyle
Aeroporto
Doubletree by Hilton Airport Aeroporto
Best Western Kings Manor
Periferia
Premier Inn Leith
Leith
Holiday Inn Express Waterfront Leith
Doubletree by Hilton Queensferry
Queensferry
1ª
Glasgow
Crowne Plaza Glasgow
Cidade
Village Urban
Cidade
Hilton Grosvenor
Cidade
Radisson RED
Cidade
GoGlasgow Urban
Cidade
Ibis Centre
Centro
Ibis Styles Centre George Square Centro
Holiday Inn Express Riverside Centro
Premier Inn
Centro
The Stirling Highland
Stirling
Holiday Inn Express
Stirling
Londres
Royal National (T)
Centro
Ibis Excel (T)
Periferia
Ibis Wembley (T)
Periferia
Holiday Inn London West (S) Cidade
Britannia International (S)
Cidade
Novotel Brentford (S)
Periferia
Millennium & Copthorne Chelsea Cidade
Novotel Excel (S)
Periferia
Holiday Inn Wembley (S)
Periferia
DoubleTree by Hilton Ealing (S) Periferia
Crowne Plaza Ealing (S)
Periferia
Bristol
Ibis Centre
Centro
Ibis Temple Meads
Cidade
Holiday Inn City Centre
Cidade
Holiday Inn Bristol-Filton
Periferia

Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
TurS
Tur
Tur
Tur
1ª
Tur
TurS
Tur
1ª
1ª
TurS
1ª
Tur
Tur
Tur
North
1ª
1ª
1ª
1ª
TurS
Tur
Tur
Tur
Tur
1ª
TurS
Tur
Tur
Tur
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
Tur
Tur
1ª
1ª

Liverpool
Britannia Adelphi
Ibis Albert Dock
Hampton by Hilton
Condado de York
Jurys Inn Leeds
The Bradford
Campanile Bradford
Terras Altas
Carrbridge
Royal Highland
Loch Ness Lodge
Balavil
Highlander
Mackays
Strathpeffer
Craiglynne
Grant Arms
Nethybridge
Dundonnell
Macdonald Aviemore Resort
Hilton Coylumbridge
Belfast
Stormont
Hilton Templepatrick
Maldron
Corr’s Corner
Dunadry Hotel & Country Club
REPÚBLICA TCHECA
Praga
Olympick Congress (T)
Krystal (T) / Vitkov (T)
Brixen (T)
Henrietta (T)
Panorama (S) / Occidental (S)
Holiday Inn Congress (S)
Iris Eden Praha (S)
Orea Pyramida (S)
Cesky Krumlov
Leonardo / Mlyn
České Budějovice Savoy
Brno
Continental
ROMÊNIA
Bucareste
Rin Central
Capitol
Sibiu
Parc
Hotel Class
Mercure Binder Bubi
Ibis Sibiu Centre
Bistrita
Castel Dracula
Diana
Bistrita
Região Bucovina
La Conac in Bucovina
Brasov
Kronwell
RÚSSIA

Centro
Centro
Centro

Tur
Tur
TurS

Leeds
Bradford
Bradford

1ª
1ª
Tur

Carrbridge
Inverness
Lago Ness
Newtonmore
Newtonmore
Strathpeffer
Strathpeffer
Grantown-on-Spey
Grantown-on-Spey
Nethy Bridge
Ullapool
Aviemore
Aviemore

Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
1ª
1ª

Periferia
Templepatrick
Aeroporto
Newtonabbey
Dunadry

1ª
1ª
TurS
TurS
Tur

SITUAÇÃO

CAT.

Cidade
Cidade
Centro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

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

Centro
Cidade

4*
4*

Cidade

4*

SITUAÇÃO

CAT.

Centro
Centro

4*
4*

Periferia
Cidade
Sighisoara
Centro

3*
3*
4*
3*

Passo Borgo
Cidade
Cidade

3*
3*
3*

Gura Humorului

4*

Cidade

4*

SITUAÇÃO

CAT.

Moscou
Holiday Inn Suchevsky
Cidade
Holiday Inn Lesnaya
Cidade
Holiday Inn Sokolniky
Cidade
Radisson Blu Slavyanskaya
Cidade
Korston
Periferia
Borodino
Cidade
Ibis Moscow Paveltskaya
Cidade
St. Petersburgo
Sokps Vasilievsky
Cidade
Crowne Plaza Airoport
Periferia
Vedenskiy
Cidade
Park Inn Pribaltiyskaya
Cidade
Staybridge
Cidade
Park inn Pulkovskaya Ed.A
Cidade
Sokos Olympia Garden
Cidade
Ambassador
Cidade
Courtyard by Marriott Vasilievsky Cidade
Vladimir / Suzdal
Vladimir / Golden Ring
Centro

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

SUÉCIA

SITUAÇÃO

CAT.

Estocolmo
Clarion Stockholm
Courtyard by Marriott
Quality Nacka
Scandic Foresta / Scandic Ariadne
Scandic Alvik
Quality Friends
Quality Park Sodertalje
Radisson blu royal Viking
Best Western Bromma
Scandic Malmen

Centro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Periferia
Periferia
Cuidad
Bromma
Malmen

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

SUÍÇA

SITUAÇÃO

CAT.

Genebra
NH Geneve Airport
Aeroporto
Novotel Geneve Aeroport
Ferney
Mercure Annemasse
Annemase
H.Inn Express
Aeroporto
Nash Airport
Aeroporto
Best Western Porte Sud de Genève Archamps
Zurique
Park Inn / NH / Dorint airport Aeroporto
Meierhof
Horgen
Movenpick
Regensdorf
The Züri (S) / Novotel West
Centro
Du Parc
Baden
H+ Zürich
Cidade
Seedam Plaza
Pfäffikon
H. Inn Express Zurich airport Aeroporto
Zermatt
Elite
Tasch
Tascherhof
Tasch
Zona Berna
Bern / Ambassador
Centro
Allegro
Centro
Mercure Biel
Biel
Schoss Huningen
Konolﬁnguen
Kreuz
Centro
Holiday Inn West
Periferia
Novotel Bern
Periferia
Post / Kreuz
Grindelwald

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

EUROPA17

Bem-vindo
a Europa

A
Acabo
de aterrizar.
¿
¿o que devo fazer?
1 Após passar pelos diferentes controles de aduana ou de
segurança do aeroporto, deve ir à correspondente esteira para
retirar sua bagagem.

2 Uma vez retirada, deve dirigir-se à saída. Será aqui, no hall
do aeroporto onde encontrará com nosso transferista. Até
então, não haverá ninguém de nossa organização.

3 Sempre lhe esperaremos com um cartaz da Special Tours.
Não procure por outros cartazes, nem mesmo seu nome,
agência ou país. Somente cartaz da Special Tours.

4 Nosso transferista lhe entregará uma carta com as primeiras
indicações, telefone de emergência, horário de reunião com
seu guia, etc.

5 Ao chegar no hotel, deverá indicar que é passageiro da

O primeiro dia
é essencial
Obrigada por escolher-nos para sua viagem. Temos tudo
preparado para que passe dias magníﬁcos na Europa em
nossa companhia. Acreditamos que o dia da sua chegada
é essencial para o perfeito desenvolvimento do circuito. Por
isso, lhe rogamos, leia com atenção essa informação.

Special Tours e seu nome na recepção. Lhe será entregue
as chaves do seu quarto sempre e quando haja superado o
horário indicado para o check in; caso chegue antes desse
horário, poderá deixar sua bagagem no maleiro do hotel. E
então poderá começar a conhecer a cidade.

6 Relembre que o guia, em quase todos os casos estará viajando
e não chegará ao hotel até o ﬁnal do dia.

7 Leia os cartazes de informação que estão colocados em quase
todos os hotéis onde se oferece informação da sua viagem,
do hotel, etc

18 EUROPA

No caso de incidência
¿o que devo fazer?
Algumas vezes pode ocorrer alguma incidência na sua
viagem. Primeiramente, você deve ﬁcar tranquilo, já que
colocaremos toda a nossa equipe à sua disposição para
que essas possíveis incidências sejam apenas lembranças
sem importância.
Essas são as incidências habituais que podem ocorrer.
NÃO se preocupe, nosso serviço de emergência estará
disponível para ajudar e informar em todas as circunstâncias (exclusivo para emergências durante os dias de
viagem).
Em caso de adquirir alguma noite extra, lembre-se que o
guia chegará no dia de incorporação do circuito, sobre as
19h00 (consulte os cartazes informativos ao chegar). Até
então, desfrute do seu tempo livre.

Não chega minha mala
É importante que coloque uma reclamação no guichê
de perda de bagagens para poder receber informação
mais adiante. Deverá indicar o hotel onde está alojado
nessa cidade para que lhe enviem sua mala. Lhe darão
um número de reclamação que será necessário utilizar
para cada vez que necessite receber informação. Nossos
transferistas têm um tempo máximo de espera que está
ﬁxado em 1h30 após o horário da aterrizagem. Se tiver
algum problema, deveria sair para encontrar o transferista
e avisar para que não vá embora, ou ligar para o nosso
número de emergência.

Perdi o voo de conexão
Caso isso aconteça, é importante que nos comunique
para poder mandar um novo traslado com o novo voo de
chegada. Se é assim, lhe modiﬁcaremos o traslado sem
nenhum custo adicional. Caso contrário, não encontrará o
transferista no aeroporto de chegada e perderá o traslado.

Não encontro o transferista

Teléfono
de emergencia:
(+34) 649440697

Se você chegou no voo previsto e não passou 1h30 desde
a aterrizagem, o transferista deveria estar esperando com
o cartaz da Special Tours em um lugar bem visível. Em
caso que não o veja, não saia dessa área, não se dirija
a outro local do aeroporto. Espere alguns minutos nessa
área e se em 10 minutos não o encontra, ligue para o nosso
telefone de emergência. Lhes daremos toda a informação.
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Guias
falando
português

Agora com
mais saídas
com guias
falando português.
A maior variedade de circuitos europeus com a melhor relação qualidade preço do mercado, agora com mais saídas
com guias falando português.
Neste folheto selecionamos algumas das viagens mais
solicitadas pelos passageiros brasileiros e escolhemos algumas saídas especiais onde o guia será de língua portuguesa.
90% dos nossos guias falam português ﬂuente e já trabalharam com milhares de brasileiros durante os últimos
anos. Somos especialistas com o público brasileiro e o
nível de satisfação dos nossos passageiros supera os 92%.
Ninguém oferece tanto!
Devido ao grande êxito, aumentamos o número de viagens
com guias de língua portuguesa. Por isso, colocamos à sua
disposição 53 itinerários com mais de 240 saídas onde somente viajará no seu idioma, acompanhado por um dos
nossos guias especializados que falam português.
Special Tours é o receptivo de circuitos europeus mais
apreciado pelos passageiros brasileiros há mais de 30
anos. Venha a desfrutar da Europa conosco e descubra
porquê!

Procure pela bandeira
do Brasil
E escolhe o itinerário que
mais gostar e o demais,
deixe conosco.

20 EUROPA

Índice guias falando português
Lisboa, Espanha, Itália e Paris
Lisboa, Espanha e Roma
Lisboa, Espanha e Itália Turística
Espanha e Itália Turística
Espanha, Itália Turística e Paris
Itália Turística
Barcelona, Madri e Andaluzia
Barcelona e Madri
Madri e Andaluzia
Lisboa e Madri
O Melhor de Portugal I
O Melhor de Portugal ll e Madeira
Lisboa, Madri e Paris
Madri e Paris
Itália Monumental I
Bela Itália
Itália Clássica, Costa Azul, Barcelona e Madri
Itália Clássica, Costa Azul e Barcelona
Alemanha, Alpes, Itália, Costa Azul e Espanha
Alemanha, Alpes, Itália, Costa Azul e Barcelona
Paris, Alemanha, Alpes e Itália Clássica
Itália Clássica
Roma, Costa Azul, Barcelona e Madri
Londres e Paris
Paris e Londres
Paris, Londres e Países Baixos
Londres, Países Baixos e Reno
Londres e Países Baixos
Londres, Países Baixos, Reno e Berlim
Triângulo Europeu ll
Frankfurt, Berlim e Leste Europeu I
Berlim e Leste Europeu I
Frankfurt, Berlim e Leste Europeu ll
Berlim e Leste Europeu ll
Leste Europeu I
Leste Europeu ll
Paris, Reno, Berlim e Praga
Paris, Reno e Berlim
Londres, Paris e Leste Europeu I
Paris e Leste Europeu I
Londres, Paris e Leste Europeu ll
Paris e Leste Europeu ll
Londres, Paris, Reno, Berlim e Praga
Londres, Paris, Reno e Berlim
Estocolmo e Fiordes
Grande Rússia, Pérolas do Báltico e Fiordes
Rússia Clássica
Rússia Clássica e Pérolas do Báltico
Rússia Clássica e Helsinque
Grande Europa Latina l
Grande Europa Latina ll
Madri, Paris, Alpes e Itália
Madri, Paris e Alpes
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10
10
16
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8
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12
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12
9
10
11
8
18
15
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14
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9
19
9
14
11
23
22
18
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2
2
2
4
5
3
2
5
6
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
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4
4
4
3
3
2
1
4
4
4
4
2
1
9
12
3
5
3
5
5
5
2
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30
30
32
51
104
104
105
106
107
108
123
124
138
139
160
160
162
162
164
164
166
204
205
205
207
208
208
210
264
264
264
264
266
266
267
267
268
268
268
268
270
270
317
332
336
338
338
360
360
362
362

Preço
desde

2.140
1.295
1.710
1.465
1.940
945
2.155
830
1.530
1.030
1.185
2.070
1.705
1.215
1.350
1.350
2.330
1.860
2.640
2.235
2.040
1.225
1.645
1.175
1.310
1.870
1.375
1.205
1.685
2.020
1.570
1.475
1.730
1.635
1.135
1.240
1.490
1.060
2.715
2.155
2.875
2.315
2.010
1.585
1.865
3.770
1.390
2.430
1.795
3.475
3.330
2.645
1.685

Índice
Linha Economy
Lisboa e Europa Clássica
Lisboa, Madri, Paris, Alpes e Itália
Lisboa, Espanha, Itália e Paris
Lisboa, Espanha e Roma
Lisboa, Espanha e Itália Turística
Espanha e Itália Turística
Espanha, Itália Turística, Paris e Bordeaux
Espanha, Itália Turística e Paris
Itália Turística, Paris e Madri
Itália turística e Paris
Itália, Espanha e Paris
Itália e Espanha I
Itália e Espanha ll
Itália Clássica ll
Itália Clássica I
Paris, Alpes, Itália e Madri
Ronda Europeia
Londres, Paris, Alpes e Itália
Londres, Paris, Alpes, Itália e Madri
Europa Clássica
Madri, Paris, Alpes e Itália
Roma, Madri e Paris
Roma e Madri
Paris, Espanha e Itália Turística
Paris, Espanha e Roma
Paris, Alpes e Itália
Itália Turística
Madri, Barcelona e Roma
Lisboa, Madri e Paris “Economy”
Madri e Paris “Economy”
Londres, Paris, Espanha e Itália Turística
Londres, Paris, Espanha e Roma
Itália, Espanha, Londres e Paris
Itália, Espanha e Londres
Itália Turística, Paris, Amsterdã e Berlim
Itália Turística, Paris e Amsterdã
Itália, Espanha, Paris, Amsterdã e Berlim
Itália, Espanha, Paris e Amsterdã
Londres, Paris e Madri “Economy”
Paris e Madri
Madri, Londres e Paris
Madri e Londres
Londres, Paris e Amsterdã
Londres e Paris “Economy”
Países Baixos “Economy”
Madri, Londres, Paris, Amsterdã e Berlim
Madri, Londres, Paris e Amsterdã
Lisboa, Madri, Paris, Amsterdã e Berlim
Madri, Paris, Amsterdã e Berlim
Londres, Paris, Amsterdã e Berlim
Paris, Amsterdã e Berlim
Madri, Paris, Amsterdã , Berlim e Praga
Paris, Amsterdã, Berlim e Praga
Europa Cosmopolita
Londres, Paris, Amsterdã, Berlim e Praga
Europa Maravilhosa
Berlim e Leste Europeu
Berlim e Praga
Leste Europeu
Europa Medieval
Londres, Paris, Amsterdã , Berlim e Leste Europeu
Europa Latina e Boêmia
Madri, Paris, Amsterdã, Berlim e Leste Europeu
Paris, Amsterdã, Berlim e Leste Europeu
Paris e Amsterdã
Paris, Amsterdã, Berlim, Leste Europeu e Itália
Berlim, Leste Europeu e Itália
Leste Europeu, Itália e Espanha
Leste Europeu e Itália
Itália, Paris, Amsterdã, Berlim e Leste Europeu
Itália, Paris, Amsterdã, Berlim e Praga
Grande Tour da Europa “Economy”
Londres, Paris, Amsterdã, Berlim, Leste Europeu e Itália
A União Europeia
Berlim, Leste Europeu, Itália e Espanha
Itália, Espanha, Paris e Alpes
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12
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7
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26
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32
32
34
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36
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38
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39
40
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42
42
44
44
46
46
48
48
50
51
52
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70
70
72
72
74
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76
78
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86
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92
92
94
94
96

2.370
1.965
2.140
1.295
1.710
1.465
1.945
1.940
1.745
1.405
1.975
1.430
1.465
935
915
1.865
2.075
1.745
2.310
1.945
1.695
1.560
1.040
2.030
1.560
1.310
945
1.050
1.120
870
2.455
2.030
2.565
2.185
1.905
1.600
2.510
2.215
1.320
875
1.415
1.010
1.165
910
855
1.975
1.650
1.615
1.375
1.430
1.010
1.710
1.305
2.280
1.780
1.970
1.190
660
925
2.825
2.285
2.495
2.225
1.840
685
2.550
1.925
2.185
1.605
2.755
2.215
3.530
2.990
3.115
2.450
2.130

Península Ibérica e Marrocos
Grande Volta à Espanha I
Grande Volta à Espanha ll
Espanha ao Completo
Norte de Espanha, Barcelona e Madri
Barcelona, Madri e Andaluzia
Barcelona e Madri
Madri e Andaluzia
Lisboa e Madri
O Melhor de Portugal I
O Melhor de Portugal I e Madeira
O Melhor de Portugal ll e Madri
O Melhor de Portugal ll
O Melhor de Portugal ll e Madeira
Lisboa e Madeira
Portugal e Espanha ao Completo
Portugal e Madri
Portugal, Madri e Andaluzia
Lisboa, Madri e Andaluzia I
Lisboa e Espanha ao Completo
Lisboa e Grande Tour da Espanha
Lisboa, Madri e Andaluzia ll
O Melhor de Portugal, Madri e Paris I
O Melhor de Portugal, Madri e Paris ll
Madri, Andaluzia e Paris
Barcelona, Madri e Paris
Lisboa, Madri e Paris
Madri e Paris
Paris e Madri de avião
Grande Tour de Marrocos, Andaluzia Oriental e Madri
Grande Tour do Marrocos
Lisboa, Madri, Andaluzia e Marrocos
Lisboa, Madri, Sevilha e Marrocos
Grande Tour da Espanha e Marrocos
Madri, Andaluzia e Marrocos
Barcelona, Madri, Sevilha e Marrocos
Madri, Sevilha e Marrocos
Portugal, Madri e Andaluzia com Marrocos
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7
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7
23
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15
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9
8
15
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19
15
19
17
15
13
23

4
4
4
2
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2
4
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4
5
2
8
4
6
3
5
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4
6
6
4
2
3
2
1
10
8
12
10
10
10
8
8
14

Itália
Itália Monumental I
Itália Monumental ll
Bela Itália
Bela Itália e o Sul Italiano
Itália Multicolor
Itália de Norte a Sul
Espetacular Sul Italiano
Roma e o Sul Italiano
Roma e Nápoles
Os Melhores Lagos Italianos
Toscana e Roma
Lagos Italianos, Toscana e Roma
Lagos Italianos e Toscana
Lagos Italianos e Itália Multicolor
Lagos Italianos e Bela Itália
Roma, Úmbria e Toscana
Milão, Veneza e a Rota dos Dolomitas
Veneza e a Rota dos Dolomitas
Madri, Paris e Bela Itália
Paris e Bela Itália
Londres, Paris e Bela Itália
Paris, Bela Itália e O Sul Italiano
Paris e Itália Multicolor
Itália Clássica, Costa Azul, Barcelona e Madri
Itália Clássica, Costa Azul e Barcelona
Alemanha, Alpes, Itália, Costa Azul e Espanha
Alemanha, Alpes, Itália, Costa Azul e Barcelona
Paris, Alemanha, Alpes e Itália Clássica
Itália Clássica
Roma, Costa Azul, Barcelona e Madri
Sicília e Nápoles
Sicília Clássica
Itália ao Completo
Sicília e Roma
Sicília e Itália Multicolor

10
9
10
15
12
18
13
10
7
8
10
15
13
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11
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9
16
12
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9
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9
17
12
19
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5
6
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8
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3
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20
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11
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3
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9
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12
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100
100
102
102
104
104
105
106
107
107
108
108
109
109
110
110
112
112
114
116
116
118
118
120
122
123
124
125
126
126
128
128
130
130
132
132
134

2.735
2.890
2.785
1.795
2.155
830
1.530
1.030
1.185
2.070
1.645
1.225
1.930
1.190
3.985
1.855
2.840
1.955
3.115
3.030
1.865
2.390
2.290
2.345
1.920
1.705
1.215
1.520
2.505
1.270
3.140
2.360
3.335
2.880
2.530
2.060
3.935
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138
138
139
140
140
142
142
144
144
146
147
148
148
150
150
152
153
153
154
154
156
158
158
160
160
162
162
164
164
166
167
167
168
168
170

1.350
1.205
1.350
2.545
1.875
3.300
2.280
1.685
960
1.720
1.785
3.270
2.890
3.495
3.085
1.985
1.995
1.825
2.745
2.100
3.030
3.455
2.745
2.330
1.860
2.640
2.235
2.040
1.225
1.645
2.165
1.415
2.810
2.100
3.785
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Sicília e Itália Bela
Sicília Clássica, Sul da Itália e Roma
Sicília e Costa Napolitana

17
17
15

13
15
13

9
9
9
8
9
8
11
13
8
12
7
9
10
13
11
8
7
7
11
11
13
17

10
10
10
3
4
8
9
11
6
9
6
3
3
1
1
6
7
13
14
15
18

Europa Mediterránea
Croácia Total
Croácia e Eslovênia
Croácia e Bósnia
Grécia Clássica
Grécia Clássica e Cruzeiro
Atenas e Cruzeiro 4 dias pelas Ilhas
Grécia Milenária e Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas
Grécia Clássica e Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas
Cruzeiro 3 dias pelas Ilhas e Atenas
Cruzeiro 3 dias pelas Ilhas e Grécia Clássica
Atenas e Cruzeiro de 3 dias pelas Ilhas
Santorini, Mykonos e Atenas
Grécia Clássica e Santorini
Grécia Clássica, Santorini e Mykonos
Grécia Milenária, Santorini e Mykonos
Grécia Milenária e Santorini
Istambul e Capadócia
Istambul, Ankara e Capadócia
Grande Tour da Turquia I
Grande Tour da Turquia ll
O Melhor da Turquia, Cruzeiro pelo Egeu e Atenas
O Melhor da Turquia, Cruzeiro pelo Egeu e Grécia Clássica

França, Países Baixos e Londres
Sente Paris
Sente Paris (Quarta-feira)
Sente Paris (Domingo)
Sente Londres
Londres e Paris
Londres e Paris
Paris e Londres
Paris, Londres e Países Baixos
Londres, Paris e Madri
Londres, Países Baixos e Paris
Londres, Países Baixos e o Reno
Londres e Países Baixos
Londres, Países Baixos, o Reno e Berlim
Paris, Benelux e o Reno I
Paris, Benelux e o Reno ll
Triângulo Europeu I
Triângulo Europeu ll
Paris e Países Baixos
Frankfurt, Holanda e Bélgica
Holanda e Bélgica
Lisboa, Madri, Paris e Londres
Madri, Paris e Londres
Londres, Paris, O Reno, Holanda e Bélgica
Paris, Holanda e Bélgica
Alemanha, Holanda e Bélgica
Holanda e Bélgica com Frankfurt
Grande Holanda e Bélgica
Grande Holanda e Bélgica com Frankfurt
Países Baixos e Alemanha
Países Baixos, Alsacia, Alpes e Milão
Paris e O Melhor dos Países Baixos e o Reno
Paris e o Melhor dos Países Baixos
O Melhor dos Países Baixos e o Reno
O Melhor dos Países Baixos
Flandes e a Rota do Carlos Magno
O Melhor dos Países Baixos, o Reno e Paris
Holanda, o Reno e Paris
Castelos Franceses, Paris, O Melhor de Países Baixos e o Reno
Castelos Franceses, Paris, O Melhor de Países Baixos
O Melhor de Normandia e Bretanha com O Melhor dos Países Baixos e o Reno
O Melhor de Normandia e Bretanha com O Melhor dos Países Baixos
Paris e O Melhor Normandia e Bretanha
Paris, Normandia e Bretanha
Grande Tour de Normandia e Bretanha
O Melhor de Normandia e Bretanha
O Melhor de Normandia, Bretanha e Paris
Paris, Castelos Franceses e Normandia
Paris, Castelos Franceses e Grande Tour da Normandia
Castelos Franceses
Castelos Franceses e Paris
Paris, Champanhe, Luxemburgo e Alsácia
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6
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5
5
9
8
9
12
11
12
9
8
11
10
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14
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8
9
8
16
13
15
12
10
9
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13
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9
9
13
9
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17
18
17
10
12
10
8
9
10
12
8
10
11

2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
5
5
5
5
8
5
1
12
12
12
12
7
9
9
7
7
7
9
7
7
9

170
172
172

3.120
3.230
2.860

Pág.

Preço
desde

176
177
178
179
179
181
182
183
184
184
186
187
188
188
190
190
192
193
194
195
196
198

1.750
1.710
1.740
1.240
1.475
1.965
2.430
2.975
1.795
2.745
1.585
2.090
2.080
3.125
2.565
1.500
800
605
1.210
1.015
2.640
3.640
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202
202
202
203
204
204
205
205
206
207
207
208
208
209
209
210
210
212
213
213
214
214
216
216
218
218
219
219
220
221
222
222
224
224
225
226
226
228
228
230
230
232
233
233
234
234
235
236
238
238
239

695
550
550
605
1.320
1.175
1.310
1.870
2.090
2.125
1.375
1.205
1.685
1.690
1.310
2.450
2.020
1.145
1.325
1.165
2.435
1.905
2.570
1.880
1.445
1.305
1.405
1.550
1.670
1.670
2.190
2.050
1.555
1.415
1.445
2.175
1.425
3.350
3.205
3.290
3.145
1.740
2.060
1.690
1.375
1.560
1.795
2.185
1.425
1.795
2005

Reino Unido e Irlanda
Todo Escócia
Todo Escócia e Londres
Grande Tour da Escócia com Inglaterra e Gales
Escócia, Inglaterra e Gales
Inglaterra, Gales e Escócia
Toda Inglaterra e Gales I
Toda Inglaterra, Gales e Paris
Toda Inglaterra e Gales ll
Toda Irlanda I
Toda Irlanda ll
Irlanda, Escócia e Inglaterra I
Irlanda, Escócia e Inglaterra ll
Irlanda, Escócia e Londres I
Irlanda e Escócia I
Grande Tour de Escócia e Irlanda
Irlanda Fantástica e Sul
Irlanda Fantástica e Londres
Escócia e Irlanda Fantástica

9
12
16
13
12
10
13
10
9
10
18
19
14
11
16
9
12
13

11
11
18
12
10
7
7
7
9
9
19
19
12
12
21
10
10
15

Europa Central
Frankfurt, Berlim e Leste Europeu I
Berlim e Leste Europeu I
Leste Europeu I
Leste Europeu ll
Paris, Reno, Berlim e Praga
Paris, Reno e Berlim
Londres, Paris e Leste Europeu I
Paris e Leste Europeu I
Londres, Paris, o Reno, Berlim e Praga
Londres, Paris, o Reno e Berlim
Berlim e Cidades Imperiais
Cidades Imperiais
Praga e Viena
Budapeste e Praga
Budapeste, Praga e Berlim
Capitais Imperiais
Capitais Imperiais e Berlim
Alemanha Idílica
Alemanha Mágica
Alemanha Total
Rota Romântica, Selva Negra e Alsácia
O Melhor da Alemanha
O Melhor da Selva Negra e Alsácia
O Melhor da Alemanha e Leste Europeu
O Melhor da Alemanha e Praga
A Rota dos Contos e Berlim
Baviera e Áustria Bela
Áustria Bela e Alemanha
Áustria Bela e Baviera
Baviera, Áustria Bela, Budapeste e Praga
Baviera, Áustria Bela e Budapeste
Suíça Alpina I
Suíça Alpina ll
Grande Tour da Itália e Suíça
Romênia e Bulgária
Romênia Histórica
Bulgária Artística
O Melhor da Romênia e Bulgária
Leste Europeu e Polônia ao Completo
Budapeste, Praga e Polônia ao Completo
Polônia ao completo e o Báltico
Praga e Polônia ao Completo
Polônia ao Completo
Varsóvia e o Báltico
A Rota de Samarcanda
Armênia e Geórgia

12
11
9
10
11
8
18
15
14
11
15
12
9
9
12
9
12
10
10
15
10
11
8
18
14
11
10
17
10
16
13
9
9
16
15
9
9
13
19
16
15
12
9
10
9
11

4
4
3
3
2
1
4
4
2
1
6
4
2
3
5
3
5
11
12
19
10
8
7
11
9
13
10
18
9
13
12
9
9
14
23
12
12
19
14
14
18
12
11
9
11
8

Escandinávia, Rússia e o Báltico
Capitais Escandinavas I
Capitais Escandinavas ll
Todo Fiordes e Pérolas do Báltico
Báltico e Grandes Fiordes
Todo Fiordes
Todo Fiordes e Copenhague
Estocolmo, Fiordes e Copenhague
Estocolmo e Fiordes
O Melhor dos Fiordes e Oslo
O Melhor de Oslo e dos Fiordes

8
9
14
11
9
11
11
9
9
9

5
6
13
12
10
11
10
9
9
9

Pág.

Preço
desde

242
243
244
246
248
250
250
252
253
253
254
254
256
256
258
260
260
261

1.845
2.850
3.325
2.660
2.355
1.775
2.640
1.765
1.795
2.025
3.970
4.195
3.470
2.480
3.940
1.870
2.840
3.030

Pág.

Preço
desde

264
264
266
266
267
267
268
268
270
270
272
272
274
275
275
276
276
277
278
278
280
281
281
282
282
284
285
286
286
288
288
290
291
292
294
296
297
298
300
300
302
304
304
306
307
308

1.570
1.475
1.135
1.240
1.490
1.060
2.715
2.155
2.010
1.585
2.060
1.465
1.075
1.160
1.730
1.095
1.650
1.815
1.750
2.850
1.765
1.865
1.375
3.040
2.355
2.050
1.920
3.310
1.845
2.945
2.450
2.225
2.225
3.580
2.090
1.110
1.170
1.795
3.040
2.530
2.585
1.875
1.450
1.560
1.660
1.770

Pág.

Precio
desde

312
313
314
314
316
316
317
317
318
319

1.585
1.695
3.115
2.455
2.030
2.900
2.745
1.865
1.995
1.995

Sol de Meia-noite, Fiordes e Capitais Escandinavas
Todo Fiordes e Capitais Escandinavas
Sol de Meia-noite, Fiordes e Pérolas do Báltico
Sol de Meia-noite e Todo Fiordes
Sol de Meia-noite e Todo Fiordes com Estocolmo
Sol de Meia-noite
O Melhor da Islândia
Repúblicas Bálticas e Capitais Nórdicas
Repúblicas Bálticas e Estocolmo
Repúblicas Bálticas, Capitais nórdicas, Fiordes e Copenhague
Repúblicas Bálticas, Capitais nórdicas e Fiordes
Repúblicas Bálticas e Rússia Imperial
Repúblicas Bálticas
Grande Rússia, Pérolas do Báltico e Fiordes
Grande Rússia, Pérolas do Báltico, Fiordes e Copenhague
Todo Fiordes, Pérolas do Báltico e Rússia Imperial
Pérolas do Báltico e Rússia Imperial
Rússia Clássica
Rússia Imperial (Quarta-feira)
Rússia Imperial (Sexta-feira)
Rússia Clássica e Pérolas do Báltico
Rússia Clássica e Helsinque
Rússia Clássica, Pérolas do Báltico e Copenhague
Rússia Imperial e Anel de Ouro
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13
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10
9
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15
8
19
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14
9
9
9
14
11
16
10

18
12
19
16
18
6
9
9
17
16
10
7
12
13
16
6
3
3
3
5
3
5
7

26
22
21
17
20
24
15
19

22
21
15
14
7
8
6
7

Grandes Combinações dLeste Europeu
Essência do Leste Europeu e Rússia
Polônia, Báltico e Rússia
O Melhor da Escandinávia, Berlim e Praga
O Melhor da Escandinávia e Berlim
Rússia Clássica e a Coroa Nórdica
Rússia Clássica e a Coroa Nórdica com Praga
Cidades Imperiais e Rússia Imperial
Capitais Imperiais e Rússia Clássica

Grandes Roteiros
Grande Tour da Europa Latina I
Grande Tour da Europa Latina ll
Lisboa, Madri, Paris, Alpes e Itália
Lisboa, Madri, Paris e Alpes
Grande Europa Latina I

26
25
21
15
23

6
6
6
3
5

320
320
322
322
324
324
326
327
327
328
328
330
330
332
332
334
334
336
337
337
338
338
340
342

5.250
3.005
5.355
4.305
4.705
2.545
3.360
2.410
1.845
3.995
3.150
2.530
1.330
3.770
4.625
4.420
2.500
1.390
1.390
1.390
2.430
1.795
3.040
1.870

Pág.

Preço
desde

344
344
346
346
348
348
350
352

4.525
3.890
4.575
3.640
3.890
4.630
2.810
3.360

Pág.

Preço
desde

356
356
358
358
360

4.005
3.850
3.170
2.215
3.475

Grande Europa Latina ll
Madri, Paris, Alpes e Itália
Madri, Paris e Alpes
Paris, Alpes, Itália, Costa Azul e Espanha
Paris, Alpes, Itália, Costa Azul e Barcelona
Londres, Paris, Alpes, Itália, Costa Azul e Espanha
Londres, Paris, Alpes, Itália, Costa Azul e Barcelona
Londres, Paris, Alemanha, Alpes e Itália Clássica
Londres, Paris e Alpes
Lisboa, Madri, Paris e Berlim
Madri, Paris e Berlim
Madri, Paris, Berlim e Leste Europeu
Madri, Paris, Berlim e Praga
Europa Mediterrânea
Roma, Costa Azul e Grande Tour da Espanha
Lisboa e Bela Europa
Lisboa, Madri, Paris, Londres e Países Baixos
Europa Fantástica
Bela Europa
Madri, Paris, Londres e Países Baixos
Paris, Londres, Países Baixos , Alemanha e Leste Europeu
Paris, Londres, Países Baixos , Alemanha e Leste Europeu
Paris, Londres, Países Baixos , Alemanha e Praga
Paris, Londres, Países Baixos e Alemanha
Paris, Países Baixos, Alemanha e Leste Europeu
Paris, Países Baixos, Alemanha e Leste Europeu
Paris, Países Baixos, Alemanha e Praga
Paris, Países Baixos e Alemanha
Paris, Países Baixos, Alpes, Itália, Costa Azul e Espanha
Paris, Países Baixos, Alpes, Itália, Costa Azul e Barcelona
Paris, Países Baixos, Alpes e Itália
Paris, Países Baixos e Alpes
Europa Grandiosa I
Europa Grandiosa ll
Paris, Países Baixos, Alpes e Itália
Paris, Países Baixos e Alpes
Londres, Países Baixos, Alemanha e Leste Europeu
Londres, Países Baixos, Alemanha e Praga
Países Baixos, Alemanha e Leste Europeu
Países Baixos, Alemanha e Praga

Condições Generais

22
18
12
21
18
24
21
17
11
15
12
20
15
21
17
22
20
22
19
17
22
23
18
15
19
18
14
11
24
21
17
11
28
25
21
15
18
14
19
14

5
5
2
3
3
3
3
3
4
3
6
4
5
2
6
5
6
5
4
6
6
4
3
6
6
4
3
5
5
5
2
5
5
5
2
6
4
6
4

360
362
362
364
364
366
366
368
368
370
370
372
372
374
374
376
376
378
378
380
382
382
384
384
386
386
388
388
390
390
392
392
394
394
396
396
398
398
400
400

3.330
2.645
1.685
3.090
2.685
3.700
3.250
2.610
1.665
2.375
1.825
3.200
2.345
3.795
3.015
3.485
3.125
3.390
2.935
2.610
3.485
3.615
2.800
2.370
2.785
2.660
2.060
1.610
3.825
3.415
2.670
1.660
4.990
4.525
3.710
2.640
2.695
2.080
3.065
2.130
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Seguro de viagens: coberturas
Todas nossas viagens incluem um seguro para sua tranquilidade, já que SEU BEM-ESTAR É O QUE MAIS NOS PREOCUPA.
Consulte detalhes no nosso site: www.specialtours.com.
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Lisboa e Europa Clássica
ST9500 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri

mente vamos visitar o interior da Catedral de Nôtre
Dame, outro dos simbolos de Paris, obra maestra da
arte gótica francesa, e por último, poderá conhecer
Paris desde outro ponto de vista, com um passeio relaxante en Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída em direção à Suiça, percorrendo o centro de França, atravessando a região de
Champagne-Ardenes e do Condado Franco. Após
passar os procedimentos de fronteira, dirigimo-nos
em direção a Zurique. Onde desagoa o rio Limmat no
lago de Zurique, que com os seus 360.000 habitantes, é a cidade mais povoada da Suiça. Tempo livre
na que hoje em dia é a capital ﬁnanceira e económica
da Confederação Helvética, e onde se encontram os
maiores bancos do país. Acomodação.

SÁBADO: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para apreciar as praças e bairros, explorar as
ruas do bairro alto ou bairro boêmio do Chiado, onde
se encontra o Café “A Brasileira” inaugurado em
1905, e que foi ao largo da sua existência um ponto
de encontro de poetas. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, o famoso e típico bairro de Alfama, o Carmo, a
famosa Praça do Rossio, etc. Tarde livre ou poderá
fazer uma excursão opcional à Costa de Lisboa para
conhecer as cidades do Estoril, famosa pelo seu Casino; Cascais, que começou como um povo de pescadores e a maravilhosa vila de Sintra, no interior,
rodeada pela serra, com destaque para os seus maravilhosos palácios. Visita do Palácio Nacional com as
suas famosas chaminés. À noite se desejar de forma
opcional poderá assistir a um espéctaulo de fados
com jantar incluido. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída de Fátima, uma cidade conhecdida pelas aparições da Virgem desde 13 de Maio
de 1917 a 3 crianças pastores. Desde então milhões
de peregrinos e visitantes de todo o mundo visitam
a Capela das Aparições construída em 1919. Tempo
livre para conhecer este importante lugar. Seguimos
até Madri. Resto do dia livre para disfrutar dos muitos
recantos da cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas de tapas. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre para
continuar a conhecer a capital de Espanha. Se desejar poderá realizar uma vista completa opcional a
Toledo, na qual vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da cidade, desde o qual vamos
ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a entrada ao interior da Catedral,
considerada como uma das obras maestras da arte
espanhola. À noite poderá assistir de forma opcional
a um espectaculo ﬂamenco, onde vamos conhecer
as raizes musicais da arte espanhola. Acomodação.
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QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saida em direcção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para após percorrer o País Vasco e a reserva natural de Las Landas,
chegamos a Bordeaux, a capital da região francesa
de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais
mais importantes da Europa e pelos seus vinhos de
alta qualidade. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Vale de Loira, terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se
encontram os mais famosos castelos renascentistas
de França. Tempo livre para visitar o de Chambord,
mandado construir a meados do século XVI por Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de caça e
que sobressai no coração de uma zona de ﬂoresta
rodeada por 31 Km’s de muralha. Chegada a Paris.
Tour opcional de Paris Iluminado, onde poderemos
descobrir uma cidade considerada por muitos a mais
bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: às praças da Concordia, Ópera, Campos Elíseos, o Arco do Triunfo,
Bairros Latino e de Saint Germain, etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre, um dos maiores museus do mundo. À noite poderá assistir de
forma opcional ao cabaré “Le Lido”. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá de forma
opcional conhecer com o nosso guia local o Palácio
de Versalles e os seus jardins. Foi o simbolo da monarquia francesa no seu esplendor e o modelo para a
residências reais em toda a Europa. Durante a tarde,
visita opcional ao famoso Bairro Latino, seguida-

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Saída em direção à Itália. Em primeiro lugar vamos dirigir-nos até o canto suiço de fala
italiana: El Ticino, passando junto às belas povoações
como Bellinzona, até entrarmos em Itália, percorrendo a parte continental, até chegar a Milão. Tempo
livre para descobrir a beleza da capital da Lombardia, nas quais além de conhecer os lugares mais
importantes da cidade, como o Castelo Sforzescco,
a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o Duomo, obra
maestra da arte universal; aproveite para descobrir a
grandiosidade dos seus edifícios elegantes, percorrendo as ruas da moda ou saboreando um delicioso
cappuccino em algum dos cafés mais tradicionais no
ﬁnal do século XIX e principios do século XX, como
o Zucca, o Tavegia ou o El Cova. Continuamos até
Pádua. Tempo livre para conhecer a Basílica de Santo
António, construida entre os séculos XIII e século XIV,
maravilhosa obra de arte gótica italiana, cujo o interior além das suas excelentes esculturas, encontram-se os restos do santo. Seguimos até o nosso hotel na
Região de Véneto. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção ao coração de Veneza em barco privado, onde vamos poder admirar a
cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior
do Palácio dos Dogos e a Praçeta, lugar de acesso à
Praça São Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se pelos canais, ruas e praças secretas, onde vai encontrar detalhes inﬁnitos que fazem
com que Veneza seja uma cidade única no mundo.
Se desejar pode realizar uma excursão opcional na
que além de um passeio romântico de gôndola pelos
canais de Veneza, vai fazer um passeio com o nosso
guia local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos de esta cidade.
Abandonamos Veneza para seguirmos em direção a
Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento, e hoje em dia um dos principais centros artísticos
do mundo. Acomodação.~
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ST9003 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma
Preço base ST9500
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa
feita por Brunelleschi e que serviu de modelo a
Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano; o Campanário, o Batistério com as famosas
Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a
Praça de la Signoria com o Palazzo Vecchio e o seu
conjunto de estátuas e fontes com uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para conhecer os
famosos mercados ﬂorentinos. Saída em direção a
Assis. Tempo livre para visitar as Basílicas, com os
magníﬁcos frescos, feitos por Giotto e Cimabue e o
túmulo do Santo. Seguimos até Roma. Se desejar
pode fazer uma visita opcional “Roma de Noite”,
na qual vamos percorrer alguns dos lugares mais
característicos de esta cidade milenária, conhecendo a suas praças mais emblemáticas e fontes
mais representativas, como a Piazza Navona com
a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana di Trevi, etc.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica de esta cidade
que com as explicações do nosso guia local nos vai
introduzir à história e principais ediﬁcios da Cidade
Eterna. Vamos passar junto do Tiber, Avenida dos
Foros, Praça de Veneza, exterior do Coliseu, Circo
Maximo, Colina do Capitólio, etc. Resto do dia livre
ou possibilidade de realizar uma visita opcional aos
Museus Vaticanos com a Capéla Sixtina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre o se desejar poderá
realizar uma excursão interessante que com o nosso guia vai poder ligar-se com os momentos mais
importantes da história da “Cidade Eterna”, uma
vez que vamos conhecer o interior do edifício mais
representativo de uma Roma Imperial e o autêntico
simbolo da cidade: o Coliseu, onde a luta de gladiadores mostraram na antiguidade o poder da que foi
“Capital do Mundo”. De seguida visitaremos o Bairro de Trastévere, simbolo de uma Roma Popular,
conhecendo o seus recantos mais pitorescos com o
nosso guia local e que nos vai permitir envolver-nos
na vida da capital de itália. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos
restos arqueológicos de esta cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesubio no ano 79
d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles,
capital da região e cujo o centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Por
último, visita à ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marinha Grande, os promontórios, grutas, etc.
(Inclui almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
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 ST9003
SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída em direção a Pisa, berço de
Galileo, onde vamos ter tempo livre para contemplar a maravilhosa Praça dos Milagres, com a sua
Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada.
Continuamos até à Costa Azul. Chegada a Nice.
Excursão opcional ao Principado de Mónaco onde
vamos conhecer Monte Carlo, com tempo livre para
visitar o Casino ou tomar algo no Café de Paris.
Visitaremos também o Mónaco, passeando pelas
suas ruas até a Praça do Palácio da familia Grimaldo. Acomodação.
DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de
Provenza e Languedoc. Continuamos até Espanha
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Autónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e
um dos principais portos da Europa. Visita panorâmica da Cindade Condal, na qual vamos percorrer
algumas das suas praças de renome como a Praça
da Cataluña, centro comercial da cidade, as suas
ruas típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior
da Sagrada Família, obra expiatória ainda por terminar, etc. Acomodação.
Eventualmente a visita de Barcelona se poderá realizar à Segunda-feira.
SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída em direção a Zaragoza. Paragem com tempo livre para visitar a Basílica da Nossa Senhora do Pilar, patrona da hispanidade, onde
existe a lenda que a Virgem apareceu a Santiago
o Maior e como testemunho da sua visita deixaria
uma coluna de jaspe, conhecida como “O Pilar”.
Hoje em dia constitui o miaor Templo Barroco de
Espanha. Destancado-se no seu interior os frescos
de Goya e Francisco Bayeu, entre outros; de esta
forma contém grandes obras de arte como o Retábulo do Altar Mayor de Damián Forment, o banco
corrido de couro do século XVI e a Santa Capéla,
obra de arte barroca do século XVIII. Continuação
até a capital de Espanha, Madri. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
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 ST9500
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19 dias
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16 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
05 ABR / 25 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

19

-

2.605

SINGLE

3.310

2.370

3.080

1.965

2.550

Lisboa - Roma

ST9003

Economy

DUPLO

Lisboa - Madri

ST9500

Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
01 NOV / 27 MAR

16

-

2.120

2.705

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Lisboa, Panorâmica de Madri, Panorâmica de Paris, Panorâmica de Florença, Panorâmica de
Roma, Panorâmica de Barcelona.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Fátima, Bordeaux, Chambord, Zurique, Milão,
Pádua, Entrada em Veneza em barco privado, Assis,
Pisa, Nice, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Lisboa

Vip Berna / Roma
Mercure Almada

Cidade
Periferia

3*
4*

Madri

T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bordeaux Le Lac
Cidade
Ibis Bastide
Cidade
Paris
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Zurique Park Inn Airport
Rümlag
H. Inn Express
Cidade
Du Parc Baden
Baden
Veneza B&B Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florença Delta
Calenzano
Sesto Fiorentino
The Gate
Roma
The Brand
Cidade
Occidental Aran Park
Cidade
Nice
Ibis Palais de congres
Cidade
Novotel Nice Centre / Hipark Cidade
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Cidade
Ibis Styles Bogatell
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Lisboa, Espanha, Itália e Paris
ST9101 >> Lisboa > Madri > Barcelona > Nice > Roma > Florença > Veneza > Zurique > Paris

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SÁBADO: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para apreciar as praças e bairros, explorar as
ruas do bairro alto ou bairro boêmio do Chiado, onde
se encontra o Café “A Brasileira” inaugurado em
1905, e que foi ao largo da sua existência um ponto
de encontro de poetas. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, o famoso e típico bairro de Alfama, o Carmo, a
famosa Praça do Rossio, etc. Tarde livre ou poderá
fazer uma excursão opcional à Costa de Lisboa para
conhecer as cidades do Estoril, famosa pelo seu Casino; Cascais, que começou como um povo de pescadores e a maravilhosa vila de Sintra, no interior,
rodeada pela serra, com destaque para os seus maravilhosos palácios. Visita do Palácio Nacional com as
suas famosas chaminés. À noite se desejar de forma
opcional poderá assistir a um espéctaulo de fados
com jantar incluido. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída de Fátima, uma cidade conhecdida pelas aparições da Virgem desde 13 de Maio
de 1917 a 3 crianças pastores. Desde então milhões
de peregrinos e visitantes de todo o mundo visitam
a Capela das Aparições construída em 1919. Tempo
livre para conhecer este importante lugar. Seguimos
até Madri. Resto do dia livre para disfrutar dos muitos
recantos da cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas de tapas. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre para
continuar a conhecer a capital de Espanha. Se desejar poderá realizar uma vista completa opcional a
Toledo, na qual vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da cidade, desde o qual vamos
ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a entrada ao interior da Catedral,
considerada como uma das obras maestras da arte
espanhola. À noite poderá assistir de forma opcional
a um espectaculo ﬂamenco, onde vamos conhecer
as raizes musicais da arte espanhola. Acomodação.
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QUARTA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da
Comunidade Autônoma de Aragon e localizada às
margens do rio Ebro, uma das mais importantes da
Espanha. Tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidad. Segundo
a lenda, neste lugar, a Virgem apareceu a Santiago
o Maior. Continuação para Barcelona. Visita panorâmica: as Ramblas ou o Bairro Gótico, o porto, o exterior da Sagrada familia, Montjuic, onde se realizou
a maior parte das Olimpíadas de 1992, etc. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Partida para a Costa Azul, atual nomeação da alta sociedade europeia. Chegada em
Nice, sua capital. Excursão opcional ao Principado de
Mônaco, onde visitaremos Monte Carlo, com tempo
livre para visitar seu casino ou tomar um drinque no
Café de Paris, visitaremos Mônaco, caminhando por
suas ruas estreitas até a praça do palácio da família
Grimaldi, com vistas esplêndidas da baía do ponto de
vista. Regresso a Nice e acomodação.
SEXTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Partida para a Riviera italiana, passando por cidades conhecidas como San Remo ou
Genova. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a
Praça dos Milagres, com a sua Catedral, o Batistério e
a Torre Inclinada. Continuação para Roma. Visita opcional Roma pela Noite, na qual visitaremos alguns

dos lugares mais característicos desta cidade milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas
e as suas fontes mais representativas, como a Piazza
Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de
Trevi etc. Acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: as margens do
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capela Sistina e a Basílica de São
Pedro. Excursão livre ou opcional à tarde que ligará os momentos mais importantes da história desta cidade: o interior do edifício mais representativo
da Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade,
o Coliseu. Depois, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus
cantos mais pitorescos com a ajuda de nosso guia
local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital
italiana. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI E POMPEIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional em que
iremos para a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana pararam no tempo pela erupção do
Vesúvio em 79 dC. C. Em seguida, faremos uma breve visão geral de Nápoles, capital da região, e cujo
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, vamos navegar
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para a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina
Grande, as falésias, as grutas, etc. (Esta excursão
inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERÁRIO ST9048
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Florença, capital da
Toscana e berço da Renascença e hoje em dia um
dos principais centros artísticos do mundo. Visita
panorâmica: o Duomo de Santa Maria del Fiore, com
sua cúpula maravilhosa feita por Brunelleschi e que
serviu de modelo para Michelangelo para realizar
São Pedro no Vaticano, a torre do sino, construída
por Giotto, o Batistério, onde o Portões famosos do
paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes
de grande riqueza artística, etc. Resto da tarde livre
que você pode aproveitar para fazer compras nos
famosos mercados da cidade. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Partida para Veneza, onde chegaremos em barco privado, admirando a cúpula
de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do
Palácio dos Dogos, e a Piazzeta, que dá acesso à
Praça de São Marcos. Tempo livre que você pode
aproveitar para se perder em seus canais, suas ruas
e suas praças secretas, onde você encontrará inﬁnitos detalhes que fazem de Veneza uma cidade
única no mundo. Se desejar, você fará uma excursão opcional na qual visitará a “Veneza Escondida”
com orientação local, conhecendo os recantos mais
pitorescos desta cidade e também poderá fazer um
passeio de gôndola opcional. Acomodação na região de Veneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, visitaremos a
chamada Itália Continental, paralela à cordilheira
dos Alpes, até chegarmos à fronteira com a Confederação Helvética, visitando primeiro a Suíça
italiana, conhecendo o cantão de Ticino, passando por belas cidades como Bellinzona ou Lugano. para depois entrar na Suíça alemã e chegar a
Lucerna, uma das cidades mais bonitas da Europa Central. Tempo livre para conhecer seu centro
histórico, onde se destacam a Ponte da Capela, a
Igreja dos Jesuítas e suas praças medievais com
prédios decorados com pinturas. Continue para
Zurique, na foz do rio Limmat, no Lago de Zurique, que com seus 360.000 habitantes é o centro
mais populoso da Suíça. Tempo livre em que hoje

é a capital ﬁnanceira e econômica da Confederação Helvética e onde estão os maiores bancos do
país. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Partida para Paris. Depois de cruzar a fronteira, cruzaremos as regiões do condado
francês da Alsácia e La Bourgogne, até chegarmos
à capital francesa. À noite, você pode fazer um tour
opcional de Paris Iluminado, onde você pode descobrir uma cidade considerada por muitos a mais
bonita do mundo. Visitaremos suas praças, a Ilha
da Cité, o Quartier Latin, os campos Elíseos, a iluminada Torre Eiffel, as avenidas cheias de luxo, o rio
Sena, etc. Acomodação.

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9101 · ST9048: 17 Mai; 14 Jun; 5 Jul; 9 Ago; 6 Set.

Preço base ST9101

2.140$
1.295$

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus
muitos museus ou passear pelos diferentes bairros da capital do Sena. Você pode, opcionalmente, visitar o Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e modelo para
residências reais em toda a Europa. Descobriremos em nosso passeio guiado, além de seus maravilhosos jardins, as salas mais famosas do palácio, como a famosa Galeria dos Espelhos, a capela
real, as câmaras privadas, etc. Na parte da tarde,
em outra excursão opcional pode reunir-se com o
nosso guia local, opcionalmente, o famoso centro
da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de 68, Quartier Latin, em seguida,
visitar o interior da Catedral de Notre Dame, outra
símbolos de Paris, uma obra-prima da arte gótica
francesa, coroando lugar de reis e imperadores,
e serviu de inspiração para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor
Hugo e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir
de outro ponto de vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
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. ■

17 dias

Preço base ST9048

11 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
05 ABR / 25 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Economy

17

-

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.365

2.990

2.140

2.765

1.295

1.670

Lisboa - Roma

ST9048

Economy

TEMPORADA BAIXA:
01 NOV / 27 MAR

Lisboa - Paris

ST9101

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco
do Triunfo, o bairro de St. Germain, as grandes
avenidas, etc. À tarde faremos uma visita opcional ao Museu do Louvre, onde conheceremos uma
das melhores coleções artísticas do mundo, desde
as obras-primas da antiguidade, como a Vênus de
Milo, até a pirâmide de aço e vidro feita pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso
ao Museu. À noite, assistência opcional ao cabaret
Le Lido. Acomodação.

LINHA
ECONOMY
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-

1.445

1.820

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Lisboa, Panorâmica de Madri, Panorâmica de Barcelona, Panorâmica de Roma, Panorâmica
de Florença, Panorâmica de Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Fátima, Zaragoza, Nice, Pisa, Entrada em Veneza em barco privado, Lucerna, Zurique.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Lisboa

Nome

Situação

Vip Berna / Roma
Cidade
Mercure Almada
Periferia
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Cidade
Catalonia Sabadell
Sabadell
Nice
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
V99 / Marc Aurelio
Cidade
Florença B & B City Center
Centro
First
Calenzano
Mirage
Cidade
Veneza
Albatros
Mestre
Alexander Palace
Abano Terme
Zurique
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Paris
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
4*
3*
3*
2*
4*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

FIM DO ITINERÁRIO ST9101
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Lisboa, Espanha e Itália Turística
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COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9052
SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SÁBADO: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para apreciar as praças e bairros, explorar as
ruas do bairro alto ou bairro boêmio do Chiado, onde
se encontra o Café “A Brasileira” inaugurado em
1905, e que foi ao largo da sua existência um ponto
de encontro de poetas. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, o famoso e típico bairro de Alfama, o Carmo, a
famosa Praça do Rossio, etc. Tarde livre ou poderá
fazer uma excursão opcional à Costa de Lisboa para
conhecer as cidades do Estoril, famosa pelo seu Casino; Cascais, que começou como um povo de pescadores e a maravilhosa vila de Sintra, no interior,
rodeada pela serra, com destaque para os seus maravilhosos palácios. Visita do Palácio Nacional com as
suas famosas chaminés. À noite se desejar de forma
opcional poderá assistir a um espéctaulo de fados
com jantar incluido. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída de Fátima, uma cidade conhecdida pelas aparições da Virgem desde 13 de Maio
de 1917 a 3 crianças pastores. Desde então milhões
de peregrinos e visitantes de todo o mundo visitam
a Capela das Aparições construída em 1919. Tempo
livre para conhecer este importante lugar. Seguimos
até Madri. Resto do dia livre para disfrutar dos muitos
recantos da cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas de tapas. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9053
DOMINGO: BRASIL - MADRI
Saída em avião da cidade de origem em direção à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Resto do dia
livre para disfrutar dos muitos recantos da cidade,
visitar a Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas
de tapas. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via, Rua Mayor, ex-
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terior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do
Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre
para continuar a conhecer a capital de Espanha. Se
desejar poderá realizar uma vista completa opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso em
autocarro pelo perímetro da cidade, desde o qual
vamos ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear pelas ruas e praças
mais emblematicas, incluindo a entrada ao interior
da Catedral, considerada como uma das obras maestras da arte espanhola. À noite poderá assistir de
forma opcional a um espectaculo ﬂamenco, onde
vamos conhecer as raizes musicais da arte espanhola. Acomodação.

terior da Sagrada familia, Montjuic, onde se realizou
a maior parte das Olimpíadas de 1992, etc. Jantar e
acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da
Comunidade Autônoma de Aragon e localizada às
margens do rio Ebro, uma das mais importantes da
Espanha. Tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidad. Segundo
a lenda, neste lugar, a Virgem apareceu a Santiago
o Maior. Continuação para Barcelona. Visita panorâmica: as Ramblas ou o Bairro Gótico, o porto, o ex-

SEXTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Partida para a Riviera italiana, passando por cidades conhecidas como San Remo ou
Genova. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a
Praça dos Milagres, com a sua Catedral, o Batistério e
a Torre Inclinada. Continuação para Roma. Visita opcional Roma pela Noite, na qual visitaremos alguns
dos lugares mais característicos desta cidade milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas e

QUINTA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Partida para a Costa Azul, atual nomeação da alta sociedade europeia. Chegada em
Nice, sua capital. Excursão opcional ao Principado de
Mônaco, onde visitaremos Monte Carlo, com tempo
livre para visitar seu casino ou tomar um drinque no
Café de Paris, visitaremos Mônaco, caminhando por
suas ruas estreitas até a praça do palácio da família
Grimaldi, com vistas esplêndidas da baía do ponto de
vista. Regresso a Nice e acomodação.
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Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana pararam no tempo pela
erupção do Vesúvio em 79 dC. C. Em seguida, faremos uma breve visão geral de Nápoles, capital
da região, e cujo centro histórico foi declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, vamos navegar para a ilha de Capri, antigo
refúgio de imperadores e ponto de encontro da
alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as
grutas, etc. (Esta excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Florença, capital da
Toscana e berço da Renascença e hoje em dia um
dos principais centros artísticos do mundo. Visita
panorâmica: o Duomo de Santa Maria del Fiore, com
sua cúpula maravilhosa feita por Brunelleschi e que
serviu de modelo para Michelangelo para realizar
São Pedro no Vaticano, a torre do sino, construída
por Giotto, o Batistério, onde o Portões famosos do
paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes
de grande riqueza artística, etc. Resto da tarde livre
que você pode aproveitar para fazer compras nos
famosos mercados da cidade. Acomodação.

as suas fontes mais representativas, como a Piazza
Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de
Trevi etc. Acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: as margens do
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capela Sistina e a Basílica de São
Pedro. Excursão livre ou opcional à tarde que ligará
os momentos mais importantes da história desta
cidade: o interior do edifício mais representativo da
Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o
Coliseu. Depois, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus
cantos mais pitorescos com a ajuda de nosso guia
local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital italiana. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI E
POMPEIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional em
que iremos para a região da Campânia, visitando

TERÇA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Partida para Veneza, onde chegaremos em barco privado, admirando a cúpula
de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do
Palácio dos Dogos, e a Piazzeta, que dá acesso à
Praça de São Marcos. Tempo livre que você pode
aproveitar para se perder em seus canais, suas ruas
e suas praças secretas. Se desejar, você fará uma
excursão opcional na qual visitará a “Veneza Escondida” com orientação local, conhecendo os recantos mais pitorescos desta cidade e também poderá
fazer um passeio de gôndola opcional pelos canais
venezianos. Acomodação na região de Veneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da Manha. Iremos primeiro para a costa sul
do Lago de Garda, para Sirmione, uma cidade conhecida por suas águas termais, desde os tempos
romanos e onde, além de sua beleza natural, a vista
espetacular do castelo Rocca Scaligera, localizado
em uma península que vai para o lago e liga o centro histórico de Sirmione ao continente. Continuação para Milão, capital da Lombardia e o principal
centro econômico e de moda da Itália. Visita panorâmica: Porta Nuova, Praça Repubblica, o Duomo, a
Galleria Vittorio Emanuele II, o Teatro alla Scala, o
Castelo Sforzesco, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MILÃO
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. ■

LINHA
ECONOMY

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9052: 17 Mai; 14 Jun; 5 Jul: 9 Ago; 6 Set.
· ST9053: 19 Mai; 16 Jun; 7 Jul: 11 Ago; 8 Set.

Preço base ST9052

1.710$
1.465$

14 dias

Preço base ST9053

12 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
05 ABR / 25 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

14

-

1.910

2.410

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

1.710

2.210

TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.465

1.880

Madri - Milão

ST9053

Economy

DUPLO

Lisboa - Milão

ST9052

Economy

TEMPORADA BAIXA:
01 NOV / 27 MAR

12

-

1.645

2.060

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Lisboa, Panorâmica de Madri, Panorâmica de Barcelona, Panorâmica de Roma, Panorâmica
de Florença, Panorâmica de Milão.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Fátima, Zaragoza, Nice, Pisa, Entrada em Veneza em barco privado, Lago de Garda.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Lisboa

Vip Berna / Roma
Cidade
3*
Mercure Almada
Periferia
4*
Madri
T3 Tirol
Cidade
3*
B&B Madrid Airport
Periferia
3*
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Cidade
2*
Catalonia Sabadell
Sabadell
4*
Nice
Kyriad Nice Stade
Periferia
3*
Kyriad Nice Gare
Centro
3*
Roma
V99 / Marc Aurelio
Cidade
4*
Florença
B & B City Center
Centro
3*
First
Calenzano
4*
Mirage
Cidade
4*
Veneza
Albatros
Mestre
4*
Alexander Palace
Abano terme 4*
Milão
B & B hotel Sesto
S. San Giovani 3*
Ibis Ca granda
Cidade
3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Espanha, Itália Turística, Paris e Bordeaux
ST9103 >> Madri > Barcelona > Nice > Roma > Florença > Veneza > Zurique > Paris > Bordeaux > Madri

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Chegada e traslado até o hotel. Resto do dia livre
para disfrutar dos muitos recantos da cidade, visitar
a Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas de tapas.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do
Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre
para continuar a conhecer a capital de Espanha. Se
desejar poderá realizar uma vista completa opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso em
autocarro pelo perímetro da cidade, desde o qual
vamos ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear pelas ruas e praças
mais emblematicas, incluindo a entrada ao interior
da Catedral, considerada como uma das obras maestras da arte espanhola. À noite poderá assistir de
forma opcional a um espectaculo ﬂamenco, onde
vamos conhecer as raizes musicais da arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da
Comunidade Autônoma de Aragon e localizada às
margens do rio Ebro, uma das mais importantes da
Espanha. Tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidad. Segundo
a lenda, neste lugar, a Virgem apareceu a Santiago
o Maior. Continuação para Barcelona. Visita panorâmica: as Ramblas ou o Bairro Gótico, o porto, o exterior da Sagrada familia, Montjuic, onde se realizou
a maior parte das Olimpíadas de 1992, etc. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Partida para a Costa Azul, atual nomeação da alta sociedade europeia. Chegada em
Nice, sua capital. Excursão opcional ao Principado de
Mônaco, onde visitaremos Monte Carlo, com tempo
livre para visitar seu casino ou tomar um drinque no
Café de Paris, visitaremos Mônaco, caminhando por
suas ruas estreitas até a praça do palácio da família
Grimaldi, com vistas esplêndidas da baía do ponto de
vista. Regresso a Nice e acomodação.
SEXTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Partida para a Riviera italiana, passando por cidades conhecidas como San Remo ou
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Genova. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a
Praça dos Milagres, com a sua Catedral, o Batistério e
a Torre Inclinada. Continuação para Roma. Visita opcional Roma pela Noite, na qual visitaremos alguns
dos lugares mais característicos desta cidade milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas
e as suas fontes mais representativas, como a Piazza
Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de
Trevi etc. Acomodação.

cidade romana pararam no tempo pela erupção do
Vesúvio em 79 dC. C. Em seguida, faremos uma breve visão geral de Nápoles, capital da região, e cujo
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, vamos navegar
para a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina
Grande, as falésias, as grutas, etc. (Esta excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: as margens do
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capela Sistina e a Basílica de São
Pedro. Excursão livre ou opcional à tarde que ligará os momentos mais importantes da história desta cidade: o interior do edifício mais representativo
da Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade,
o Coliseu. Depois, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus
cantos mais pitorescos com a ajuda de nosso guia
local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital
italiana. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Florença, capital da
Toscana e berço da Renascença e hoje em dia um
dos principais centros artísticos do mundo. Visita panorâmica: o Duomo de Santa Maria del Fiore, com
sua cúpula maravilhosa feita por Brunelleschi e que
serviu de modelo para Michelangelo para realizar
São Pedro no Vaticano, a torre do sino, construída
por Giotto, o Batistério, onde o Portões famosos do
paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria
com o Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes de
grande riqueza artística, etc. Resto da tarde livre que
você pode aproveitar para fazer compras nos famosos mercados da cidade. Acomodação.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI E POMPEIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional em que
iremos para a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta

TERÇA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Partida para Veneza, onde chegaremos em barco privado, admirando a cúpula de Santa
Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Dogos, e a Piazzeta, que dá acesso à Praça de São
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Espanha, Itália Turística e Paris

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9102 >> Madri > Barcelona > Nice > Roma > Florença > Veneza > Zurique > Paris

Marcos. Tempo livre que você pode aproveitar para
se perder em seus canais, suas ruas e suas praças
secretas, onde você encontrará inﬁnitos detalhes
que fazem de Veneza uma cidade única no mundo. Se desejar, você fará uma excursão opcional na
qual visitará a “Veneza Escondida” com orientação
local, conhecendo os recantos mais pitorescos desta cidade e também poderá fazer um passeio de
gôndola opcional pelos canais venezianos. Acomodação na região de Veneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, visitaremos a
chamada Itália Continental, paralela à cordilheira
dos Alpes, até chegarmos à fronteira com a Confederação Helvética, visitando primeiro a Suíça
italiana, conhecendo o cantão de Ticino, passando por belas cidades como Bellinzona ou Lugano. para depois entrar na Suíça alemã e chegar a
Lucerna, uma das cidades mais bonitas da Europa Central. Tempo livre para conhecer seu centro
histórico, onde se destacam a Ponte da Capela, a
Igreja dos Jesuítas e suas praças medievais com
prédios decorados com pinturas. Continue para
Zurique, na foz do rio Limmat, no Lago de Zurique, que com seus 360.000 habitantes é o centro
mais populoso da Suíça. Tempo livre em que hoje
é a capital ﬁnanceira e econômica da Confederação Helvética e onde estão os maiores bancos do
país. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Partida para Paris. Depois de cruzar a fronteira, cruzaremos as regiões do condado
francês da Alsácia e La Bourgogne, até chegarmos
à capital francesa. À noite, você pode fazer um tour
opcional de Paris Iluminado, onde você pode descobrir uma cidade considerada por muitos a mais
bonita do mundo. Visitaremos suas praças, a Ilha
da Cité, o Quartier Latin, os campos Elíseos, a iluminada Torre Eiffel, as avenidas cheias de luxo, o rio
Sena, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco
do Triunfo, o bairro de St. Germain, as grandes
avenidas, etc. À tarde faremos uma visita opcional ao Museu do Louvre, onde conheceremos uma
das melhores coleções artísticas do mundo, desde
as obras-primas da antiguidade, como a Vênus de
Milo, até a pirâmide de aço e vidro feita pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso
ao Museu. À noite, assistência opcional ao cabaret
Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus
muitos museus ou passear pelos diferentes bairros

da capital do Sena. Você pode, opcionalmente, visitar o Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia
francesa em seu esplendor e modelo para residências reais em toda a Europa. Descobriremos em
nosso passeio guiado, além de seus maravilhosos
jardins, as salas mais famosas do palácio, como a
famosa Galeria dos Espelhos, a capela real, as câmaras privadas, etc. Na parte da tarde, em outra
excursão opcional pode reunir-se com o nosso guia
local, opcionalmente, o famoso centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de
68, Quartier Latin, em seguida, visitar o interior da
Catedral de Notre Dame, outra símbolos de Paris,
uma obra-prima da arte gótica francesa, coroando
lugar de reis e imperadores, e serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “O Corcunda de
Notre Dame”, de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você
pode ver Paris a partir de outro ponto de vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche no
Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
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 ST9102
DOMINGO: PARIS - CHAMBORD - BORDEAUX
Café da manhã. Saída em direção ao Vale de Loira,
uma região de grande valor cultural e paisagístico, ao tratar-se do maior espaço natural de França, declarado Património da Humanidade pela
UNESCO. Destacam-se os seus castelos construídos entre os séculos XIV e XVI. Vamos parar em
Chambord, edifício espectacular, supostamente
desenhado por Leonardo Da Vinci no século XVI e
que é o mais impressionante de todos no seu exterior. Tempo livre. Continuação até Bordeaux, capital da região francesa de Aquitania, que é famosa
por ter um dos portos ﬂuviais mais importantes
da Europa e pelos seus vinhos de alta qualidade.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BORDEAUX - MADRI
Café da manhã. Saída em direção à reserva natural de Las Landas, a qual vamos atravessar antes
de chegarmos a território espanhol, onde vamos
percorrer as paisagens verdes do País Vasco, para
continuar por terras castelhanas, atravessando o
Sistema Central para chegar a Madri. Chegada e
Tempo livre. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
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 ST9103
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(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9102: 19 Mai; 16 Jun; 7 Jul; 11 Ago; 8 Set.

Preço base ST9103

1.945$
1.940$

17 dias

Preço base ST9102

15 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

17

-

2.130

DUPLO

SINGLE

2.755

1.945

2.570

1.940

2.480

Madri - Paris

ST9102

Economy

SINGLE

Madri - Madri

ST9103

Economy

TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR

15

-

2.120

2.660

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Madri, Panorâmica de Barcelona,
Panorâmica de Roma, Panorâmica de Florença, Panorâmica de Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Zaragoza, Nice, Pisa, Entrada em Veneza em
barco privado, Lucerna, Zurique, Castelo de Chambord,
Bordeaux
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Madri

Nome

Situação

T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Cidade
Catalonia Sabadell
Sabadell
Nice
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
V99 / Marc Aurelio
Cidade
Florença
B & B City Center
Centro
First
Calenzano
Mirage
Cidade
Veneza
Albatros
Mestre
Alexander Palace
Abano Terme
Zurique
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Paris
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Bordeaux Ibis Bastide
Centro
Resihome Bordeaux
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
3*
2*
4*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
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Itália turística, Paris e Madri
ST9104 >> Roma > Florença > Veneza > Zurique > Paris > Bordeaux > Madri

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUINTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEXTA-FEIRA: ROMA
Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre. Se desejar poderá fazer uma visita opcional Roma pela Noite,
na qual visitaremos alguns dos lugares mais característicos desta cidade milenar, conhecendo as suas
praças mais emblemáticas. Acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: as margens do
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capela Sistina e a Basílica de São
Pedro. Excursão livre ou opcional à tarde que ligará os momentos mais importantes da história desta
cidade: o interior do edifício tmais representativo
da Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade,
o Coliseu. Depois, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus
cantos mais pitorescos com a ajuda de nosso guia
local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital
italiana. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI E POMPEIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional em que
iremos para a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana pararam no tempo pela erupção do
Vesúvio em 79 dC. C. Em seguida, faremos uma breve visão geral de Nápoles, capital da região, e cujo
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, vamos navegar
para a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina
Grande, as falésias, as grutas, etc. (Esta excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Florença, capital da
Toscana e berço da Renascença e hoje em dia um
dos principais centros artísticos do mundo. Visita
panorâmica: o Duomo de Santa Maria del Fiore,
com sua cúpula maravilhosa feita por Brunelleschi
e que serviu de modelo para Michelangelo para
realizar São Pedro no Vaticano, a torre do sino,
construída por Giotto, o Batistério, onde o Portões
famosos do paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio,
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas
estátuas e fontes de grande riqueza artística, etc.
Resto da tarde livre que você pode aproveitar para
fazer compras nos famosos mercados da cidade.
Acomodação.
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TERÇA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Partida para Veneza, onde chegaremos em barco privado, admirando a cúpula de Santa
Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Dogos, e a Piazzeta, que dá acesso à Praça de São
Marcos. Tempo livre que você pode aproveitar para
se perder em seus canais, suas ruas e suas praças
secretas, onde você encontrará inﬁnitos detalhes
que fazem de Veneza uma cidade única no mundo.
Se desejar, você fará uma excursão opcional na qual
visitará a “Veneza Escondida” com orientação local,
conhecendo os recantos mais pitorescos desta cidade e também poderá fazer um passeio de gôndola
opcional pelos canais venezianos. Acomodação na
região de Veneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, visitaremos a chamada Itália Continental, paralela à cordilheira dos Alpes, até chegarmos à fronteira com a Confederação
Helvética, visitando primeiro a Suíça italiana, conhecendo o cantão de Ticino, passando por belas cidades como Bellinzona ou Lugano. para depois entrar
na Suíça alemã e chegar a Lucerna, uma das cidades
mais bonitas da Europa Central. Tempo livre para
conhecer seu centro histórico, onde se destacam a
Ponte da Capela, a Igreja dos Jesuítas e suas praças medievais com prédios decorados com pinturas.

Continue para Zurique, na foz do rio Limmat, no Lago
de Zurique, que com seus 360.000 habitantes é o
centro mais populoso da Suíça. Tempo livre em que
hoje é a capital ﬁnanceira e econômica da Confederação Helvética e onde estão os maiores bancos do
país. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Partida para Paris. Depois de cruzar a fronteira, cruzaremos as regiões do condado
francês da Alsácia e La Bourgogne, até chegarmos
à capital francesa. À noite, você pode fazer um tour
opcional de Paris Iluminado, onde você pode descobrir uma cidade considerada por muitos a mais
bonita do mundo. Visitaremos suas praças, a Ilha da
Cité, o Quartier Latin, os campos Elíseos, a iluminada
Torre Eiffel, as avenidas cheias de luxo, o rio Sena,
etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco
do Triunfo, o bairro de St. Germain, as grandes
avenidas, etc. À tarde faremos uma visita opcional ao Museu do Louvre, onde conheceremos uma
das melhores coleções artísticas do mundo, desde
as obras-primas da antiguidade, como a Vênus de
Milo, até a pirâmide de aço e vidro feita pelo arqui-
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ST9084 >> Roma > Florença > Veneza > Zurique > Paris
Preço base ST9104
DOMINGO: PARIS
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. ■

1.745
1.405$
$

Preço base ST9084

FIM DO ITINERÁRIO ST9084
DOMINGO: PARIS - CHAMBORD - BORDEAUX
Café da manhã. Saída em direção ao Vale de Loira,
uma região de grande valor cultural e paisagístico, ao tratar-se do maior espaço natural de França, declarado Património da Humanidade pela
UNESCO. Destacam-se os seus castelos construídos entre os séculos XIV e XVI. Vamos parar em
Chambord, edifício espectacular, supostamente
desenhado por Leonardo Da Vinci no século XVI e
que é o mais impressionante de todos no seu exterior. Tempo livre. Continuação até Bordeaux, capital da região francesa de Aquitania, que é famosa
por ter um dos portos ﬂuviais mais importantes
da Europa e pelos seus vinhos de alta qualidade.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BORDEAUX - MADRI
Café da manhã. Saída em direção à reserva natural de Las Landas, a qual vamos atravessar antes
de chegarmos a território espanhol, onde vamos
percorrer as paisagens verdes do País Vasco, para
continuar por terras castelhanas, atravessando o
Sistema Central para chegar a Madri. Chegada e
Tempo livre. Acomodação.
teto chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso
ao Museu. À noite, assistência opcional ao cabaret
Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus
muitos museus ou passear pelos diferentes bairros da capital do Sena. Você pode, opcionalmente, visitar o Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e modelo para
residências reais em toda a Europa. Descobriremos em nosso passeio guiado, além de seus maravilhosos jardins, as salas mais famosas do palácio, como a famosa Galeria dos Espelhos, a capela
real, as câmaras privadas, etc. Na parte da tarde,
em outra excursão opcional pode reunir-se com o
nosso guia local, opcionalmente, o famoso centro
da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de 68, Quartier Latin, em seguida,
visitar o interior da Catedral de Notre Dame, outra
símbolos de Paris, uma obra-prima da arte gótica
francesa, coroando lugar de reis e imperadores,
e serviu de inspiração para grandes obras literárias como “O Corcunda de Notre Dame”, de Victor
Hugo e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir
de outro ponto de vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios
e monumentos mais característicos da capital do
Reino de Espanha: veremos as Praças de Cibeles, de Espanha e Neptuno, a Porta de Sol, Gran
Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua
Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana,
etc. Resto do dia livre para continuar a conhecer a
capital de Espanha. Se desejar, você poderá realizar uma visita completa opcional a Toledo, na qual
vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da cidade, desde o qual vamos ter uma
vista geral excelente do seu património artístico e
vamos passear pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a entrada ao interior da Catedral,
considerada como uma das obras maestras da arte
espanhola. À noite, você poderá assistir de forma
opcional a um espectaculo ﬂamenco, onde vamos
conhecer as raizes musicais da arte espanhola.
Acomodação.

14 dias
11 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
11 ABR / 31 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

14

-

1.905

DUPLO

SINGLE

2.400

1.745

2.245

1.405

1.780

Roma - Paris

ST9084

Economy

SINGLE

Roma - Madri

ST9104

Economy

TEMPORADA BAIXA:
07 NOV / 26 MAR

11

-

1.535

1.910

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Roma, Panorâmica de Florença,
Panorâmica de Paris, Panorâmica de Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Entrada em Veneza em barco privado, Lucerna, Zurique, Castelo de Chambord, Bordeaux.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Roma

Nome

Situação

V99
Cidade
Marc Aurelio
Cidade
Florença
B & B City Center
Centro
First
Calenzano
Mirage
Cidade
Veneza
Albatros
Mestre
Alexander Palace
Abano Terme
Zurique
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Paris
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Bordeaux Ibis Bastide
Centro
Resihome Bordeaux
Centro
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
3*

QUARTA-FEIRA: MADRI
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 ST9104
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Itália, Espanha e Paris
ST9510 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
DOMINGO: MILÃO
Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre para descobrir a beleza da capital da Lombardia; aproveite
para descobrir a grandiosidade dos seus edifícios
elegantes, percorrendo as ruas da moda ou saboreando um delicioso cappuccino em algum dos cafés
mais tradicionais no ﬁnal do século XIX e principios
do século XX, como o Zucca, o Tavegia ou o El Cova.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica para conhecer os
principais monumentos da cidade como por exemplo
o Castelo Sforzescco, a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o Duomo, obra maestra da arte universal e descobrir a grandiosidade dos seus edifícios elegantes,
etc. Continuação até Pádua. Tempo livre para conhecer a Basílica de Santo António, construída entre os
séculos XIII e século XIV, maravilhosa obra de arte do
gótico italiano, cujo o interior além das excelentes esculturas, encontram-se os restos do santo. Seguimos
até o nosso hotel na Região de Veneto. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção ao coração de Veneza em barco privado, onde vamos poder admirar a
cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior
do Palácio dos Dogos e a Praçeta, lugar de acesso à
Praça São Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se pelos canais, ruas e praças secretas, onde vai encontrar detalhes inﬁnitos que fazem
com que Veneza seja uma cidade única no mundo.
Se desejar pode realizar uma excursão opcional na
que além de um passeio romântico de gôndola pelos
canais de Veneza, vai também fazer um passeio com
o nosso guia local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos de esta
cidade. Abandonamos Veneza para seguirmos em
direção a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento, e hoje em dia um dos principais centros
artísticos do mundo. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa
Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa feita
por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano; o Campanário, construído por Giotto, o Batistério com as
famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo Vecchio e
o seu conjunto de estátuas e fontes com uma grande
riqueza artística, etc. Tempo livre para conhecer os
famosos mercados ﬂorentinos. Saída em direção a
Assis. Tempo livre para visitar as Basílicas, com os
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magníﬁcos frescos, feitos por Giotto e Cimabue e o
túmulo do Santo. Seguimos até Roma. Se desejar
pode fazer uma visita opcional “Roma de Noite”, na
qual vamos percorrer alguns dos lugares mais característicos de esta cidade milenária, conhecendo a
suas praças mais emblemáticas e fontes mais representativas, como a Piazza Navona com a Fonte dos
Quatro Rios, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica de esta cidade
monumental que com as explicações do nosso guia
local nos vai introduzir à história e principais ediﬁcios da Cidade Eterna. Vamos passar junto do Tiber,
Avenida dos Foros, Praça de Veneza, exterior do Coliseu, Circo Maximo, Colina do Capitólio, etc. Resto
do dia livre ou possibilidade de realizar uma visita
opcional aos Museus Vaticanos com a Capéla Sixtina
e a Basílica de São Pedro. Tarde livre o se desejar
poderá realizar uma excursão interessante que com o
nosso guia vai poder ligar-se com os momentos mais
importantes da história da “Cidade Eterna”, uma
vez que vamos conhecer o interior do edifício mais
representativo de uma Roma Imperial e o autêntico
simbolo da cidade: o Coliseu, onde a luta de gladiadores mostraram na antiguidade o poder da que foi
“Capital do Mundo”. De seguida visitaremos o Bairro
de Trastévere, simbolo de uma Roma Popular, conhe-

cendo o seus recantos mais pitorescos com o nosso
guia local e que nos vai permitir envolver-nos na vida
da capital de itália. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos restos arqueológicos de esta cidade romana parada no
tempo pela erupção do Vesubio no ano 79 d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles, capital
da região e cujo o centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Por último,
visita à ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marinha
Grande, os promontórios, grutas, etc. (Inclui almoço
em Capri). Acomodação.
SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída em direção a Pisa, berço de
Galileo, onde vamos ter tempo livre para contemplar
a maravilhosa Praça dos Milagres, com a sua Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuamos até à Costa Azul. Chegada a Nice. Excursão
opcional ao Principado de Mónaco onde vamos conhecer Monte Carlo, com tempo livre para visitar o
Casino ou tomar algo no Café de Paris. Visitaremos
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ST9511 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri
Preço base ST9510
também o Mónaco, passeando pelas suas ruas até
a Praça do Palácio da familia Grimaldo com umas
espléndidades vistas sobre a bahía desde o miradouro. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRI
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. ■

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de
Provenza e Languedoc. Continuamos até Espanha
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Autónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e
um dos principais portos da Europa. Visita panorâmica da Cindade Condal, na qual vamos percorrer
algumas das suas praças de renome como a Praça
da Cataluña, centro comercial da cidade, as suas
ruas típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior
da Sagrada Família, obra expiatória ainda por terminar e um dos simbolos da arte modernista que
tanto representa Barcelona, etc. Acomodação.

FIM DO ITINERÁRIO ST9511

Eventualmente a visita de Barcelona se poderá realizar à Segunda-feira.
SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída em direção a Zaragoza. Paragem com tempo livre para visitar a Basílica da Nossa Senhora do Pilar, patrona da hispanidade, onde
existe a lenda que a Virgem apareceu a Santiago
o Maior e como testemunho da sua visita deixaria
uma coluna de jaspe, conhecida como “O Pilar”.
Hoje em dia constitui o miaor Templo Barroco de
Espanha. Destancado-se no seu interior os frescos
de Goya e Francisco Bayeu, entre outros; de esta
forma contém grandes obras de arte como o Retábulo do Altar Mayor de Damián Forment, o banco
corrido de couro do século XVI e a Santa Capéla,
obra de arte barroca do século XVIII. Continuação
até a capital de Espanha, Madri. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do
Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre
para continuar a conhecer a capital de Espanha. Se
desejar poderá realizar uma vista completa opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso
em autocarro pelo perímetro da cidade, desde o
qual vamos ter uma vista geral excelente do seu
património artístico e vamos passear pelas ruas e
praças mais emblematicas, incluindo a entrada ao
interior da Catedral, considerada como uma das
obras maestras da arte espanhola. À noite poderá
assistir de forma opcional a um espectaculo ﬂamenco, onde vamos conhecer as raizes musicais da
arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saida em direcção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para após percorrer o País Vasco e a reserva natural de Las Landas, chegamos a Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitania, famosa por ter um dos portos
ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos seus
vinhos de alta qualidade. Acomodação.

1.975
1.430$
$

Preço base ST9511

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos: conheceremos
às praças da Concordia, Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, Bairros Latino e de
Saint Germain, etc. Durante a tarde visita opcional
ao Museu do Louvre, um dos maiores museus do
mundo. À noite poderá assistir de forma opcional
ao cabaré “Le Lido”. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Palácio de Versalles e os seus jardins. Foi o simbolo da
monarquia francesa no seu esplendor e o modelo
para a residências reais em toda a Europa. Durante a tarde, visita opcional ao famoso Bairro Latino,
seguidamente vamos visitar o interior da Catedral
de Nôtre Dame, outro dos simbolos de Paris, obra
maestra da arte gótica francesa, e por último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista, com
um passeio relaxante en Bateau-Mouche pelo Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS
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. ■

12 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
13 ABR / 26 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
02 NOV / 28 MAR
DUPLO

SINGLE

1.975

2.560

1.430

1.845

Milão - Paris

ST9510

16

-

2.165

2.745

Milão - Madri

ST9511

Economy

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, terra
que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se encontram os mais famosos castelos renascentistas de
França. Tempo livre para visitar o de Chambord,
mandado construir a meados do século XVI por
Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de
caça e que sobressai no coração de uma zona de
ﬂoresta rodeada por 31 Km’s de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris Iluminado, onde
poderemos descobrir uma cidade considerada
por muitos a mais bela do mundo. Acomodação.

16 dias

12

-

1.590

2.005

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Milão, Roma, Florença, Barcelona,
Madri, Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Entrada em Veneza em barco privado, Pisa,
Nice, Zaragoza, Bordeaux, Castelo de Chambord, Assis,
Padua.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Milão
Veneza

Ibis Milano Centro
Centro
3*
B&B Padova
Padua
3*
Alexander Palace
Abano Terme 4*
Florença Delta
Calenzano
4*
Sesto Fiorentino 4*
The Gate
Roma
The Brand
Cidade
4*
Occidental Aran Park
Cidade
4*
Nice
Ibis Palais de congres
Cidade
3*
Novotel Nice Centre
Cidade
4*
Hipark
Cidade
4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Cidade
3*
Ibis Styles Bogatell
Cidade
2*
Madri
T3 Tirol
Cidade
3*
B&B Madrid Airport
Periferia
3*
Bordeaux Ibis Bordeaux Le Lac
Cidade
3*
Ibis Bastide
Cidade
3*
Paris
Ibis Bagnolet
Periferia
3*
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

FIM DO ITINERÁRIO ST9510
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ST9443 · ST9444 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri
Preço base ST9443
COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
QUARTA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado até o hotel. Tempo livre
para conhecer a cidade. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Castelo Sforzescco, a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o Duomo, etc. Continuação até Pádua. Tempo livre para
conhecer a Basílica de Santo António, maravilhosa
obra de arte do gótico italiano, com os restos do
santo. Seguimos até o nosso hotel na Região de Veneto. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída até o coração de Veneza,
onde vamos chegar em barco privado, admirando
a cúpula de Santa Maria da Saúde, o exterior do
majestoso Palácio dos Doges, e a Piazzeta, que dá
acesso à praça de São Marcos. Tempo livre. Excursão opcional na que além de um passeio em gôndola pelos canais venezianos, vai fazer um passeio
junto ao nosso guia local pela chamada “Veneza
Escondida”. Saída para Florença. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo de
Santa Maria del Fiore, o campanário, o Batistério,
a Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria, etc. Tempo
livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos. Saída em direção a Assis. Tempo livre para
visitar as Basílicas, com o túmulo do santo. Continuação até Roma. Se desejar poderá realizar uma
visita opcional de “Roma de Noite”, na qual vamos
percorrer alguns dos lugares mais característicos
de esta cidade milenária. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Pompeia e os restos arqueológicos desta cidade
romana; seguida de uma breve panorâmica de Nápoles. Por último, visitaremos a ilha de Capri, ponto
de encontro da alta sociedade com Marinha Grande, os promontórios rochosos, as grutas, etc. (Inclui
almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: As margens do
Tiber, a Avenida dos Foros, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capéla Sixtina e a Basílica de São
Pedro. Durante a tarde, poderá realizar uma excursão opcional na qual se conhecerá o interior do Coliseu e ao Bairro de Trastévere. Acomodação.
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TERÇA-FEIRA: ROMA
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. ■

1.465
935$
$

Preço base ST9444

FIM DO ITINERÁRIO ST9444
TERÇA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída através das regiões de Lazio
e Toscana até Pisa. Continuamos pela Riviera Italiana com povoações como São Remo até chegar a
Nice. Tempo livre para conhecer a chamada Pérola
da Costa Azul com o Passeio dos Ingleses, a Praça
Massena, etc. Excursão opcional ao Principado do
Mónaco para conhecer Montecarlo, onde vamos
ter tempo livre para visitar o seu Casino ou tomar
algo no Café de Paris, como vamos visitar também
o Mónaco, onde poderemos admirar o Palácio da
Familia Grimaldi. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de
Provenza e Languedoc. Continuação até Espanha
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Autónoma da Catalunha, até chegar a Barcelona, sem
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e
um dos principais portos da Europa. Visita da Cidade Condal, na qual vamos conhecer a Praça da Catalunha, as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada
Familia, etc. Acomodação.
Eventualmente a visita a Barcelona, poderá ser feita
na Quinta-Feira.
QUINTA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída em direção a Zaragoza, breve
paragem com tempo livre para visitar a Basílica de
Nossa Senhora do Pilar, patrona dos Hispanos. Continuação até Madri. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e de Neptuno, a Porta de Sol, a
Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros
das Ventas, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio
da Castelhana, etc. Resto do dia livre. Visita opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso
em autocarro pelo perímetro da cidade, e vamos
passear pelas pequenas ruas e praças emblemáticas, incluida a entrada ao interior da Catedral. À
noite poderá assistir de forma opcional a um espectaculo de ﬂamenco. Acomodação.
SÁBADO: MADRI
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 ST9443

12 dias
8 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS
QUINZENAIS
ITIN.

TEMPORADA ALTA:
23 ABR / 29 OUT

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

12

-

1.640

SINGLE

2.055

1.465

1.880

935

1.185

Milão - Roma

ST9444

Economy

DUPLO

Milão - Madri

ST9443

Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
05 NOV / 31 MAR

8

-

1.025

1.275

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Milão, Florença, Roma, Barcelona,
Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Padua, Entrada em Veneza em barco privado,
Assis, Pisa, Nice, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Milão

Nome

Situação

B & B Hotel Sesto
S. San Giovani
Ibis Ca granda
Cidade
Veneza
Albatros
Mester
Alexander Palace
Abano Terme
Sesto Fiorentino
Florença
The Gate
Sesto Fiorentino
Ibis Firenze Nord
Roma
Marco Aurelio
Cidade
Grand Hotel Fleming
Cidade
Occidental Aran park
Periferia
Nice
Ibis Nice Centre Gare
Centro
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Barcelona Catalonia Park Güell
Cidade
Ibis Styles Bogatell
Cidade
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
2*
3*
3*

ITÁLIA
1

1

Milão
1

Veneza

Florença

3

Roma
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ST9029 >> Milão > Veneza > Florença > Roma
Preço base ST9029
SÁBADO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
DOMINGO: MILÃO
Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre para
descobrir a beleza da capital da Lombardia; aproveite para descobrir a grandiosidade dos seus edifícios elegantes, percorrendo as ruas da moda ou
saboreando um delicioso cappuccino em algum
dos cafés mais tradicionais no ﬁnal do século XIX
e principios do século XX, como o Zucca, o Tavegia
ou o El Cova. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica para conhecer
os principais monumentos da cidade como por
exemplo o Castelo Sforzescco, a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o Duomo, obra maestra da arte
universal e descobrir a grandiosidade dos seus
edifícios elegantes, etc. Continuação até Pádua.
Tempo livre para conhecer a Basílica de Santo António, construída entre os séculos XIII e século XIV,
maravilhosa obra de arte do gótico italiano, cujo o
interior além das excelentes esculturas, encontramse os restos do santo. Seguimos até o nosso hotel
na Região de Veneto. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção ao coração de
Veneza em barco privado, onde vamos poder admirar a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Dogos e a Praçeta,
lugar de acesso à Praça São Marcos. Tempo livre
que poderá aproveitar para perder-se pelos canais,
ruas e praças secretas, onde vai encontrar detalhes inﬁnitos que fazem com que Veneza seja uma
cidade única no mundo. Se desejar pode realizar
uma excursão opcional na que além de um passeio
romântico de gôndola pelos canais de Veneza, vai
também fazer um passeio com o nosso guia local
pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os
recantos mais pitorescos de esta cidade. Abandonamos Veneza para seguirmos em direção a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento,
e hoje em dia um dos principais centros artísticos
do mundo. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa
feita por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano;
o Campanário, construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a
Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo
Vecchio e o seu conjunto de estátuas e fontes com
uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para
conhecer os famosos mercados ﬂorentinos. Saída
em direção a Assis. Tempo livre para visitar as Basí-

licas, com os magníﬁcos frescos, feitos por Giotto e
Cimabue e o túmulo do Santo. Seguimos até Roma.
Se desejar pode fazer uma visita opcional “Roma
de Noite”, na qual vamos percorrer alguns dos lugares mais característicos de esta cidade milenária,
conhecendo a suas praças mais emblemáticas e
fontes mais representativas, como a Piazza Navona
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana di Trevi,
etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica de esta cidade monumental que com as explicações do nosso
guia local nos vai introduzir à história e principais
ediﬁcios da Cidade Eterna. Vamos passar junto do
Tiber, Avenida dos Foros, Praça de Veneza, exterior
do Coliseu, Circo Maximo, Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou possibilidade de realizar uma
visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capéla
Sixtina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre o se
desejar poderá realizar uma excursão interessante
que com o nosso guia vai poder ligar-se com os
momentos mais importantes da história da “Cidade
Eterna”, uma vez que vamos conhecer o interior do
edifício mais representativo de uma Roma Imperial
e o autêntico simbolo da cidade: o Coliseu, onde
a luta de gladiadores mostraram na antiguidade o
poder da que foi “Capital do Mundo”. De seguida
visitaremos o Bairro de Trastévere, simbolo de uma
Roma Popular, conhecendo o seus recantos mais
pitorescos com o nosso guia local e que nos vai
permitir envolver-nos na vida da capital de itália.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos
restos arqueológicos de esta cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesubio no ano 79
d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles,
capital da região e cujo o centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Por
último, visita à ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marinha Grande, os promontórios, grutas, etc.
(Inclui almoço em Capri). Acomodação.

915

$

8 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

DUPLO

SINGLE

915

1.165

Milão - Roma

ST9029

Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
02 NOV / 28 MAR

8

-

995

1.245

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Florença, Panorâmica de Milão, Panorâmica de Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Pádua, Entrada em Veneza em barco privado, Assis.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Milão
Veneza

Situação

Ibis Milano Centro
Centro
B&B Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florença Delta
Calenzano
Sesto Fiorentino
The Gate
Roma
The Brand
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
3*
4*
4*
4*
4*

SÁBADO: ROMA
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. ■
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Paris, Alpes, Itália e Madri
ST9512 >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Poderá fazer uma excursão opcional de Paris
Iluminado. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: às praças da Concordia, Ópera, Campos Elíseos, o Arco do Triunfo,
Bairros Latino e de Saint Germain, etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre, um dos maiores museus do mundo. À noite poderá assistir de
forma opcional ao cabaré “Le Lido”. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá de forma
opcional conhecer com o nosso guia local o Palácio
de Versalles e os seus jardins. Foi o simbolo da monarquia francesa no seu esplendor e o modelo para a
residências reais em toda a Europa. Durante a tarde,
visita opcional ao famoso Bairro Latino, seguidamente vamos visitar o interior da Catedral de Nôtre
Dame, outro dos simbolos de Paris, obra maestra da
arte gótica francesa, e por último, poderá conhecer
Paris desde outro ponto de vista, com um passeio relaxante en Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída em direção à Suiça, percorrendo o centro de França, atravessando a região de
Champagne-Ardenes e do Condado Franco. Após
passar os procedimentos de fronteira, dirigimo-nos
em direção a Zurique. Onde desagoa o rio Limmat no
lago de Zurique, que com os seus 360.000 habitantes, é a cidade mais povoada da Suiça. Tempo livre
na que hoje em dia é a capital ﬁnanceira e económica
da Confederação Helvética, e onde se encontram os
maiores bancos do país. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Saída em direção à Itália. Em primeiro lugar vamos dirigir-nos até o canto suiço de fala
italiana: El Ticino, passando junto às belas povoações
como Bellinzona, até entrarmos em Itália, percorrendo a parte continental, até chegar a Milão. Tempo
livre para descobrir a beleza da capital da Lombardia, nas quais além de conhecer os lugares mais
importantes da cidade, como o Castelo Sforzescco,
a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o Duomo, obra
maestra da arte universal; aproveite para descobrir a
grandiosidade dos seus edifícios elegantes, percorrendo as ruas da moda ou saboreando um delicioso
cappuccino em algum dos cafés mais tradicionais no
ﬁnal do século XIX e principios do século XX, como
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o Zucca, o Tavegia ou o El Cova. Continuamos até
Pádua. Tempo livre para conhecer a Basílica de Santo
António, construida entre os séculos XIII e século XIV,
maravilhosa obra de arte gótica italiana, cujo o interior além das suas excelentes esculturas, encontram-se os restos do santo. Seguimos até o nosso hotel na
Região de Véneto. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção ao coração de Veneza em barco privado, onde vamos poder admirar a
cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior
do Palácio dos Dogos e a Praçeta, lugar de acesso à
Praça São Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se pelos canais, ruas e praças secretas, onde vai encontrar detalhes inﬁnitos que fazem
com que Veneza seja uma cidade única no mundo.
Se desejar pode realizar uma excursão opcional na
que além de um passeio romântico de gôndola pelos
canais de Veneza, vai também fazer um passeio com
o nosso guia local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos de esta
cidade. Abandonamos Veneza para seguirmos em
direção a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento, e hoje em dia um dos principais centros
artísticos do mundo. Acomodação.~
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa
Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa feita
por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel
Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano; o
Campanário, construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a

Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo
Vecchio e o seu conjunto de estátuas e fontes com
uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para
conhecer os famosos mercados ﬂorentinos. Saída
em direção a Assis. Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos frescos, feitos por Giotto e
Cimabue e o túmulo do Santo. Seguimos até Roma.
Se desejar pode fazer uma visita opcional “Roma
de Noite”, na qual vamos percorrer alguns dos lugares mais característicos de esta cidade milenária,
conhecendo a suas praças mais emblemáticas e
fontes mais representativas, como a Piazza Navona
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana di Trevi,
etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Tiber, Avenida
dos Foros, Praça de Veneza, exterior do Coliseu, Circo Maximo, Colina do Capitólio, etc. Resto do dia livre
ou possibilidade de realizar uma visita opcional aos
Museus Vaticanos com a Capéla Sixtina e a Basílica
de São Pedro. Tarde livre o se desejar poderá realizar
uma excursão interessante que com o nosso guia vai
poder ligar-se com os momentos mais importantes
da história da “Cidade Eterna”, uma vez que vamos
conhecer o interior do edifício mais representativo
de uma Roma Imperial e o autêntico simbolo da cidade: o Coliseu, onde a luta de gladiadores mostraram
na antiguidade o poder da que foi “Capital do Mundo”. De seguida visitaremos o Bairro de Trastévere,
simbolo de uma Roma Popular, conhecendo o seus
recantos mais pitorescos com o nosso guia local e
que nos vai permitir envolver-nos na vida da capital
de itália. Acomodação.
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ST9549 >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris
Preço base ST9512
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos
restos arqueológicos de esta cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesubio no ano 79
d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles,
capital da região e cujo o centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Por
último, visita à ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marinha Grande, os promontórios, grutas, etc.
(Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída em direção a Pisa, berço de
Galileo, onde vamos ter tempo livre para contemplar a maravilhosa Praça dos Milagres, com a sua
Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada.
Continuamos até à Costa Azul. Chegada a Nice.
Excursão opcional ao Principado de Mónaco onde
vamos conhecer Monte Carlo, com tempo livre para
visitar o Casino ou tomar algo no Café de Paris. Visitaremos também o Mónaco, passeando pelas suas
ruas até a Praça do Palácio da familia Grimaldo com
umas espléndidades vistas sobre a bahía desde o
miradouro. Acomodação.

Forment, o banco corrido de couro do século XVI
e a Santa Capéla, obra de arte barroca do século
XVIII. Continuação até a capital de Espanha, Madri.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e Neptuno, a Porta de Sol, Gran
Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua
Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana,
etc. Resto do dia livre para continuar a conhecer a
capital de Espanha. Se desejar poderá realizar uma
vista completa opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da
cidade, desde o qual vamos ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear
pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a
entrada ao interior da Catedral, considerada como
uma das obras maestras da arte espanhola. À noite
poderá assistir de forma opcional a um espectaculo
ﬂamenco, onde vamos conhecer as raizes musicais
da arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI
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 ST9512

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de
Provenza e Languedoc. Continuamos até Espanha
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Autónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e
um dos principais portos da Europa. Visita panorâmica da Cindade Condal, na qual vamos percorrer
algumas das suas praças de renome como a Praça
da Cataluña, centro comercial da cidade, as suas
ruas típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior
da Sagrada Família, obra expiatória ainda por terminar e um dos simbolos da arte modernista que
tanto representa Barcelona, etc. Acomodação.
Eventualmente a visita de Barcelona se poderá realizar à Segunda-feira.
SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída em direção a Zaragoza.
Paragem com tempo livre para visitar a Basílica
da Nossa Senhora do Pilar, patrona da hispanidade, onde existe a lenda que a Virgem apareceu a
Santiago o Maior e como testemunho da sua visita deixaria uma coluna de jaspe, conhecida como
“O Pilar”. Hoje em dia constitui o miaor Templo
Barroco de Espanha. Destancado-se no seu interior os frescos de Goya e Francisco Bayeu, entre
outros; de esta forma contém grandes obras de
arte como o Retábulo do Altar Mayor de Damián

QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saida em direcção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para após percorrer o País Vasco e a reserva natural de Las Landas, chegamos a Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitania, famosa por ter um dos portos
ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos seus
vinhos de alta qualidade. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Vale de Loira, terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se
encontram os mais famosos castelos renascentistas
de França. Tempo livre para visitar o de Chambord,
mandado construir a meados do século XVI por
Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de
caça e que sobressai no coração de uma zona de
ﬂoresta rodeada por 31 Km’s de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris Iluminado, onde
poderemos descobrir uma cidade considerada por
muitos a mais bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
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. ■
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TEMPORADA ALTA:
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2.700

Paris - Paris

ST9549

Economy

DUPLO

Paris - Madri

ST9512

Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR

17

-

2.315

2.940

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Florença, Roma, Barcelona,
Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Zurique, Milão, Pádua, Entrada em Veneza
em barco privado, Assis, Pisa, Nice, Zaragoza, Bordeaux,
Chambord.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Paris

Ibis Bagnolet
Periferia
3*
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
3*
B&B Porte des Lilas
Periferia
2*S
Zurique Park Inn Airport
Rümlag
4*
H Inn Express
Cidade
3*S
Du Parc Baden
Baden
4*
Veneza
B&B Padova
Padua
3*
Alexander Palace
Abano Terme 4*
Florença Delta
Calenzano
4*
Sesto Fiorentino 4*
The Gate
Roma
The Brand
Cidade
4*
Occidental Aran Park
Cidade
4*
Nice
Ibis Palais de congres
Cidade
3*
Novotel Nice Centre / Hipark Cidade
4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Cidade
3*
Ibis Styles Bogatell
Cidade
2*
Madri
T3 Tirol
Cidade
3*
B&B Madrid Airport
Periferia
3*
Bordeaux Ibis Bordeaux Le Lac
Cidade
3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

FIM DO ITINERÁRIO ST9549
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Londres, Paris, Alpes e Itália
ST9005 >> Londres > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Chegada a Londres e traslado até o
hotel. Tempo livre. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um pub tour incluindo o drink em um pub
tipico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas de Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Sq., Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se poderia fazer o dia
anterior). Tarde livre. Se desejar poderá realizar uma
excursão opcional interessante fora de Londres para
descobrir um dos lugares mais famosos da tradição
britânica: o Castelo de Windsor, o maior e mais antigo dos ainda habitados em todo o mundo, sendo
uma das residências oﬁciais da monarquia britânica
desde à 900 anos. Vamos conhecer o interior onde
se destaca por um lado a Capéla de São Jorge, dos
princípios do século XVI, construída em estilo Tudor
e o local onde foram enterrados 10 reis de Inglaterra,
entre eles o conhecido Enrique VIII e a sua terceira
esposa Jane Seymour; e os Apartamentos de Estado, com obras importantes de grandes artistas como
Canaletto, Van Dick, Rembrandt e Rubens, entre outros. Regresso a Londres, e se desejar poderá fazer
de forma opcional uma “Pub Tour”, na qual além de
conhecer outros aspectos desconhecidos da cidade,
está também incluido drink num pub típico de Londres. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer
esta capital, percorrendo lugares mundialmente famosos como o Soho, o animado Convent Garden,
disfrutar de alguns dos musicais que se representam
na cidade, etc. Se desejar poderá visitar opcionalmente o Museu Britânico, no qual se recolhem peças de todos os territórios onde chegou o Império
Britânico, onde poderá admirar, alem dos frisos do
Partenon, uma excelente secção de Egiptologia. À
continuação seguimos até à Torre de Londres que
data do ano 1066, sendo o monumento mais antigo
de Londres e onde se encontram uma das maiores
motivações para conhecer esta cidade: As Jóias da
Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em shuttle em direção a
Folkestone para fazer a travessia do Canal da Mancha em direção a França. Chegada e tempo livre para
um primeiro contacto com a elegante capital francesa. Durante a noite poderá realizar se desejar uma
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tour opcional de “Paris Iluminado”, onde poderemos
conﬁrmar porque é considerada por muitos a cidade
mais bela do mundo. Acomodação.
* Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente poderá ser feito em Ferry desde Dover a Calais.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o Arco do
Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc.
Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre,
antiga residência real e hoje em dia um dos maiores
museus do mundo, junto com o Hermitage de São
Petersburgo, o Metropolitano de Nova York e o Prado
de Madri, e onde se encontra uma coleção artística,
que vai desde as obras maestras da antiguidade,
como a Venus de Milo ou a Victoria de Samotracia
até a revolucionária Pirâmide de Aço e Cristal criada
pelo arquitecto chinês-estadounidense Ieo Ming Pei.
Durante a noite poderá assistir de forma opcional ao
Cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio Versalles e os seus jardins, ainda que quem o
começou foi Luis XIII com a intenção de criar um Palácio sem igual, mas foi Luis XIV que o embelezou e
expandiu o edifício inicial, tendo mandado construir
entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, que serviu de cenário para assinar o Tratado de Versalles.
Destacam-se a Capela, os salões da Paz e da Guerra,
etc. Foi simbolo da monarquia francesa no seu esplendor e também o modelo para as residências reais
em toda a Europa. À tarde visita opcional ao famoso
Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e
cenário da revolução de Maio de 1968. De seguida
vamos visitar o interior da Catedral de Nôtre Dame,
local de coroação dos Reis e Imperadores, e que serviu de inspiração para obras como “O Corcunda de
Nôtre Dame” de Victor Hugo e por último, poderá
dar um passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída em direção à Suiça, percorrendo o centro de França, atravessando a região de
Champagne-Ardenes e do Condado Franco. Após
passar os procedimentos de fronteira, dirigimo-nos
em direção a Zurique. Onde desagoa o rio Limmat no
lago de Zurique, que com os seus 360.000 habitantes, é a cidade mais povoada da Suiça. Tempo livre
na que hoje em dia é a capital ﬁnanceira e económica
da Confederação Helvética, e onde se encontram os
maiores bancos do país. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Saída em direção à Itália. Em primeiro lugar vamos dirigir-nos até o canto suiço de fala
italiana: El Ticino, passando junto às belas povoações

como Bellinzona, até entrarmos em Itália, percorrendo a parte continental, até chegar a Milão. Tempo
livre para descobrir a beleza da capital da Lombardia, nas quais além de conhecer os lugares mais
importantes da cidade, como o Castelo Sforzescco,
a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o Duomo, obra
maestra da arte universal; aproveite para descobrir a
grandiosidade dos seus edifícios elegantes, percorrendo as ruas da moda ou saboreando um delicioso
cappuccino em algum dos cafés mais tradicionais no
ﬁnal do século XIX e principios do século XX, como
o Zucca, o Tavegia ou o El Cova. Continuamos até
Pádua. Tempo livre para conhecer a Basílica de Santo
António, construida entre os séculos XIII e século XIV,
maravilhosa obra de arte gótica italiana, cujo o interior além das suas excelentes esculturas, encontram-se os restos do santo. Seguimos até o nosso hotel na
Região de Véneto. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção ao coração de Veneza em barco privado, onde vamos poder admirar a
cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior
do Palácio dos Dogos e a Praçeta, lugar de acesso à
Praça São Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se pelos canais, ruas e praças secretas, onde vai encontrar detalhes inﬁnitos que fazem
com que Veneza seja uma cidade única no mundo.
Se desejar pode realizar uma excursão opcional na
que além de um passeio romântico de gôndola pelos
canais de Veneza, vai também fazer um passeio com
o nosso guia local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos de esta
cidade. Abandonamos Veneza para seguirmos em
direção a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento, e hoje em dia um dos principais centros
artísticos do mundo. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa
Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa feita
por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel
Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano; o
Campanário, construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a
Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo
Vecchio e o seu conjunto de estátuas e fontes com
uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para
conhecer os famosos mercados ﬂorentinos. Saída
em direção a Assis. Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos frescos, feitos por Giotto e
Cimabue e o túmulo do Santo. Seguimos até Roma.
Se desejar pode fazer uma visita opcional “Roma
de Noite”, na qual vamos percorrer alguns dos lugares mais característicos de esta cidade milenária,
conhecendo a suas praças mais emblemáticas e
fontes mais representativas, como a Piazza Navona
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana di Trevi,
etc. Acomodação.
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Preço base ST9005
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica de esta cidade monumental que com as explicações do nosso
guia local nos vai introduzir à história e principais
ediﬁcios da Cidade Eterna. Vamos passar junto do
Tiber, Avenida dos Foros, Praça de Veneza, exterior
do Coliseu, Circo Maximo, Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou possibilidade de realizar uma
visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capéla
Sixtina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre o se
desejar poderá realizar uma excursão interessante
que com o nosso guia vai poder ligar-se com os
momentos mais importantes da história da “Cidade
Eterna”, uma vez que vamos conhecer o interior do
edifício mais representativo de uma Roma Imperial
e o autêntico simbolo da cidade: o Coliseu, onde
a luta de gladiadores mostraram na antiguidade o
poder da que foi “Capital do Mundo”. De seguida
visitaremos o Bairro de Trastévere, simbolo de uma
Roma Popular, conhecendo o seus recantos mais
pitorescos com o nosso guia local e que nos vai
permitir envolver-nos na vida da capital de itália.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos
restos arqueológicos de esta cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesubio no ano 79
d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles,
capital da região e cujo o centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Por
último, visita à ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marinha Grande, os promontórios, grutas, etc.
(Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SÁBADO: ROMA
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 ST9005
SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída em direção a Pisa, berço de
Galileo, onde vamos ter tempo livre para contemplar a maravilhosa Praça dos Milagres, com a sua
Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada.
Continuamos até à Costa Azul. Chegada a Nice.
Excursão opcional ao Principado de Mónaco onde
vamos conhecer Monte Carlo, com tempo livre para
visitar o Casino ou tomar algo no Café de Paris. Visitaremos também o Mónaco, passeando pelas suas
ruas até a Praça do Palácio da familia Grimaldo com
umas espléndidades vistas sobre a bahía desde o
miradouro. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de
Provenza e Languedoc. Continuamos até Espanha
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade
Autónoma da Catalunha até chegar a Barcelona,
sem dúvida uma das mais belas cidades espanholas e um dos principais portos da Europa. Visita
panorâmica da Cindade Condal, na qual vamos
percorrer algumas das suas praças de renome
como a Praça da Cataluña, centro comercial da
cidade, as suas ruas típicas, como as Ramblas,
o porto, o exterior da Sagrada Família, obra expiatória ainda por terminar e um dos simbolos da
arte modernista que tanto representa Barcelona,
etc. Acomodação.

1.745
2.310$
$

14 dias

Preço base ST9550

18 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

DUPLO

SINGLE

1.745

2.245

2.310

2.975

Londres - Roma

ST9005

Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR

14

-

1.910

2.410

Londres - Madri

ST9550

18

-

2.500

3.165

Eventualmente a visita de Barcelona se poderá realizar à Segunda-feira.

Economy

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída em direção a Zaragoza. Paragem com tempo livre para visitar a Basílica da Nossa Senhora do Pilar, patrona da hispanidade, onde
existe a lenda que a Virgem apareceu a Santiago
o Maior e como testemunho da sua visita deixaria
uma coluna de jaspe, conhecida como “O Pilar”.
Hoje em dia constitui o miaor Templo Barroco de
Espanha. Destancado-se no seu interior os frescos
de Goya e Francisco Bayeu, entre outros; de esta
forma contém grandes obras de arte como o Retábulo do Altar Mayor de Damián Forment, o banco
corrido de couro do século XVI e a Santa Capéla,
obra de arte barroca do século XVIII. Continuação
até a capital de Espanha, Madri. Acomodação.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Londres, Panorâmica de Paris, Panorâmica de Florença, Panorâmica de Roma, Panorâmica
Barcelona, Panorâmica de Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Eurotunel, Zurique, Milão, Pádua, Entrada em
barco privado em Veneza, Assis, Pisa, Nice, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e Neptuno, a Porta de Sol, Gran
Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua
Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana,
etc. Resto do dia livre para continuar a conhecer a
capital de Espanha. Se desejar poderá realizar uma
vista completa opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da
cidade, desde o qual vamos ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear
pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a
entrada ao interior da Catedral, considerada como
uma das obras maestras da arte espanhola. À noite
poderá assistir de forma opcional a um espectaculo
ﬂamenco, onde vamos conhecer as raizes musicais
da arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI
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. ■

Cidade
Londres

Nome

Situação

Ibis London Excel
Cidade
Ibis London Wembley
Cidade
Paris
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Zurique Park Inn Airport
Rümlag
H Inn Express
Cidade
Du Parc Baden
Baden
Veneza B&B Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florença Delta
Calenzano
Sesto Fiorentino
The Gate
Roma
The Brand
Cidade
Occidental Aran Park
Cidade
Nice
Ibis Palais de congres
Cidade
Novotel Nice Centre / Hipark Cidade
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Cidade
Ibis Styles Bogatell
Cidade
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
Tur
Tur
3*
3*
2*S
4*
3*S
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
3*
2*
3*
3*
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Europa Clássica
ST9014 >> Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Resto do dia
livre para disfrutar dos muitos recantos da cidade,
visitar a Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas
de tapas. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do
Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre
para continuar a conhecer a capital de Espanha. Se
desejar poderá realizar uma vista completa opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso em
autocarro pelo perímetro da cidade, desde o qual
vamos ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear pelas ruas e praças
mais emblematicas, incluindo a entrada ao interior
da Catedral, considerada como uma das obras maestras da arte espanhola. À noite poderá assistir de
forma opcional a um espectaculo ﬂamenco, onde
vamos conhecer as raizes musicais da arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saida em direcção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para após percorrer o País Vasco e a reserva natural de Las Landas,
chegamos a Bordeaux, a capital da região francesa
de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais
mais importantes da Europa e pelos seus vinhos de
alta qualidade. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Vale do Loire, terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se
encontram os mais famosos castelos renascentistas
de França. Tempo livre para visitar o de Chambord,
mandado construir a meados do século XVI por Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de caça e
que sobressai no coração de uma zona de ﬂoresta
rodeada por 31 Km’s de muralha. Chegada a Paris.
Tour opcional de Paris Iluminado, onde poderemos
descobrir uma cidade considerada por muitos a mais
bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: às praças da Concordia, Ópera, Campos Elíseos, o Arco do Triunfo,
Bairros Latino e de Saint Germain, etc. Durante a tar-
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de visita opcional ao Museu do Louvre, um dos maiores museus do mundo. À noite poderá assistir de
forma opcional ao cabaré “Le Lido”. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá de forma
opcional conhecer com o nosso guia local o Palácio
de Versalles e os seus jardins. Foi o simbolo da monarquia francesa no seu esplendor e o modelo para a
residências reais em toda a Europa. Durante a tarde,
visita opcional ao famoso Bairro Latino, seguidamente vamos visitar o interior da Catedral de Nôtre
Dame, outro dos simbolos de Paris, obra maestra da
arte gótica francesa, e por último, poderá conhecer
Paris desde outro ponto de vista, com um passeio relaxante en Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída em direção à Suiça, percorrendo o centro de França, atravessando a região de
Champagne-Ardenes e do Condado Franco. Após
passar os procedimentos de fronteira, dirigimo-nos
em direção a Zurique. Onde desagoa o rio Limmat no
lago de Zurique, que com os seus 360.000 habitantes, é a cidade mais povoada da Suiça. Tempo livre
na que hoje em dia é a capital ﬁnanceira e económica
da Confederação Helvética, e onde se encontram os
maiores bancos do país. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Saída em direção à Itália. Em primeiro lugar vamos dirigir-nos até o canto suiço de fala
italiana: El Ticino, passando junto às belas povoações
como Bellinzona, até entrarmos em Itália, percorrendo a parte continental, até chegar a Milão. Tempo

livre para descobrir a beleza da capital da Lombardia, nas quais além de conhecer os lugares mais
importantes da cidade, como o Castelo Sforzescco,
a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o Duomo, obra
maestra da arte universal; aproveite para descobrir a
grandiosidade dos seus edifícios elegantes, percorrendo as ruas da moda ou saboreando um delicioso
cappuccino em algum dos cafés mais tradicionais no
ﬁnal do século XIX e principios do século XX, como
o Zucca, o Tavegia ou o El Cova. Continuamos até
Pádua. Tempo livre para conhecer a Basílica de Santo
António, construida entre os séculos XIII e século XIV,
maravilhosa obra de arte gótica italiana, cujo o interior além das suas excelentes esculturas, encontram-se os restos do santo. Seguimos até o nosso hotel na
Região de Véneto. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção ao coração de Veneza em barco privado, onde vamos poder admirar a
cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior
do Palácio dos Dogos e a Praçeta, lugar de acesso à
Praça São Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se pelos canais, ruas e praças secretas, onde vai encontrar detalhes inﬁnitos que fazem
com que Veneza seja uma cidade única no mundo.
Se desejar pode realizar uma excursão opcional na
que além de um passeio romântico de gôndola pelos
canais de Veneza, vai também fazer um passeio com
o nosso guia local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos de esta
cidade. Abandonamos Veneza para seguirmos em
direção a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento, e hoje em dia um dos principais centros
artísticos do mundo. Acomodação.~
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ST9004 >> Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma
Preço base ST9014
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa
feita por Brunelleschi e que serviu de modelo a
Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano; o Campanário, o Batistério com as famosas
Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a
Praça de la Signoria com o Palazzo Vecchio e o seu
conjunto de estátuas e fontes com uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para conhecer os
famosos mercados ﬂorentinos. Saída em direção a
Assis. Tempo livre para visitar as Basílicas, com os
magníﬁcos frescos, feitos por Giotto e Cimabue e o
túmulo do Santo. Seguimos até Roma. Se desejar
pode fazer uma visita opcional “Roma de Noite”,
na qual vamos percorrer alguns dos lugares mais
característicos de esta cidade milenária, conhecendo a suas praças mais emblemáticas e fontes
mais representativas, como a Piazza Navona com
a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana di Trevi, etc.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica de esta cidade
que com as explicações do nosso guia local nos vai
introduzir à história e principais ediﬁcios da Cidade
Eterna. Vamos passar junto do Tiber, Avenida dos
Foros, Praça de Veneza, exterior do Coliseu, Circo
Maximo, Colina do Capitólio, etc. Resto do dia livre
ou possibilidade de realizar uma visita opcional aos
Museus Vaticanos com a Capéla Sixtina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre o se desejar poderá
realizar uma excursão interessante que com o nosso guia vai poder ligar-se com os momentos mais
importantes da história da “Cidade Eterna”, uma
vez que vamos conhecer o interior do edifício mais
representativo de uma Roma Imperial e o autêntico
simbolo da cidade: o Coliseu, onde a luta de gladiadores mostraram na antiguidade o poder da que foi
“Capital do Mundo”. De seguida visitaremos o Bairro de Trastévere, simbolo de uma Roma Popular,
conhecendo o seus recantos mais pitorescos com o
nosso guia local e que nos vai permitir envolver-nos
na vida da capital de itália. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos
restos arqueológicos de esta cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesubio no ano 79
d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles,
capital da região e cujo o centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Por
último, visita à ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marinha Grande, os promontórios, grutas, etc.
(Inclui almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
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. ■

1.945
1.695$
$

Preço base ST9004

FIM DO ITINERÁRIO ST9004
SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída em direção a Pisa. Tempo
livre para contemplar a maravilhosa Praça dos Milagres, com a sua Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuamos até à Costa Azul.
Chegada a Nice. Excursão opcional ao Principado
de Mónaco onde vamos conhecer Monte Carlo, com
tempo livre para visitar o Casino ou tomar algo no
Café de Paris. Visitaremos também o Mónaco, passeando pelas suas ruas até a Praça do Palácio da
familia Grimaldo. Acomodação.

17 dias
14 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

17

-

SINGLE

2.110

2.735

1.945

2.570

1.695

2.195

Madri - Roma

ST9004

Economy

DUPLO

Madri - Madri

ST9014

Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR

14

-

1.845

2.345

O PREÇO INCLUI
DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de
Provenza e Languedoc. Continuamos até Espanha
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Autónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e
um dos principais portos da Europa. Visita panorâmica da Cindade Condal, na qual vamos percorrer
algumas das suas praças de renome como a Praça
da Cataluña, centro comercial da cidade, as suas
ruas típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior
da Sagrada Família, obra expiatória ainda por terminar e um dos simbolos da arte modernista que
tanto representa Barcelona, etc. Acomodação.
Eventualmente a visita de Barcelona se poderá realizar à Segunda-feira.
SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída em direção a Zaragoza. Paragem com tempo livre para visitar a Basílica da Nossa Senhora do Pilar, patrona da hispanidade, onde
existe a lenda que a Virgem apareceu a Santiago
o Maior e como testemunho da sua visita deixaria
uma coluna de jaspe, conhecida como “O Pilar”.
Hoje em dia constitui o miaor Templo Barroco de
Espanha. Destancado-se no seu interior os frescos
de Goya e Francisco Bayeu, entre outros; de esta
forma contém grandes obras de arte como o Retábulo do Altar Mayor de Damián Forment, o banco
corrido de couro do século XVI e a Santa Capéla,
obra de arte barroca do século XVIII. Continuação
até a capital de Espanha, Madri. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
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. ■

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Madri, Panorâmica de Paris, Panorâmica de Florença, Panorâmica de Roma, Panorâmica
de Barcelona.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale do Loire, Zurique, Milão, Pádua, Entrada em Veneza em barco
privado, Assis, Pisa, Nice, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Madri

Nome

Situação

T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bordeaux Le Lac
Cidade
Ibis Bastide
Cidade
Paris
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Zurique Park Inn Airport
Rümlag
H Inn Express
Cidade
Du Parc Baden
Baden
Veneza
B&B Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florença Delta
Calenzano
Sesto Fiorentino
The Gate
Roma
The Brand
Cidade
Occidental Aran Park
Cidade
Nice
Ibis Palais de congres
Cidade
Novotel Nice Centre / Hipark Cidade
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Cidade
Ibis Styles Bogatell
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*S
4*
3*S
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
3*
2*

FIM DO ITINERÁRIO ST9014
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Roma, Madri e Paris
ST9516 >> Roma > Nice > Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUARTA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado até o hotel. Tempo livre.
Visita opcional “Roma de Noite”, na qual vamos percorrer alguns dos lugares mais característicos de esta
cidade milenária, conhecendo a suas praças mais
emblemáticas e fontes mais representativas, como a
Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica de esta cidade monumental que com as explicações do nosso
guia local nos vai introduzir à história e principais
ediﬁcios da Cidade Eterna. Vamos passar junto do
Tiber, Avenida dos Foros, Praça de Veneza, exterior
do Coliseu, Circo Maximo, Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou possibilidade de realizar uma
visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capéla
Sixtina e a Basílica de São Pedro. Tarde livre o se
desejar poderá realizar uma excursão interessante
que com o nosso guia vai poder ligar-se com os
momentos mais importantes da história da “Cidade
Eterna”, uma vez que vamos conhecer o interior do
edifício mais representativo de uma Roma Imperial
e o autêntico simbolo da cidade: o Coliseu, onde
a luta de gladiadores mostraram na antiguidade o
poder da que foi “Capital do Mundo”. De seguida
visitaremos o Bairro de Trastévere, simbolo de uma
Roma Popular, conhecendo o seus recantos mais
pitorescos com o nosso guia local e que nos vai
permitir envolver-nos na vida da capital de itália.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos restos arqueológicos de esta cidade romana parada no
tempo pela erupção do Vesubio no ano 79 d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles, capital
da região e cujo o centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Por último,
visita à ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marinha
Grande, os promontórios, grutas, etc. (Inclui almoço
em Capri). Acomodação.
SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída em direção a Pisa, berço de
Galileo, onde vamos ter tempo livre para contemplar
a maravilhosa Praça dos Milagres, com a sua Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Conti-
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nuamos até à Costa Azul. Chegada a Nice. Excursão
opcional ao Principado de Mónaco onde vamos conhecer Monte Carlo, com tempo livre para visitar o
Casino ou tomar algo no Café de Paris. Visitaremos
também o Mónaco, passeando pelas suas ruas até a
Praça do Palácio da familia Grimaldo com umas espléndidades vistas sobre a bahía desde o miradouro.
Acomodação.
DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de
Provenza e Languedoc, até Espanha percorrendo a
Comunidade Autónoma da Catalunha até chegar a
Barcelona, sem dúvida uma das mais belas cidades
espanholas e um dos principais portos da Europa.
Visita panorâmica da Cindade Condal, na qual vamos
percorrer algumas das suas praças de renome como
a Praça da Cataluña, centro comercial da cidade, as
suas ruas típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família, obra expiatória ainda por

terminar e um dos simbolos da arte modernista que
tanto representa Barcelona, etc. Acomodação.
Eventualmente a visita de Barcelona se poderá realizar à Segunda-feira.
SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída em direção a Zaragoza. Paragem com tempo livre para visitar a Basílica da Nossa
Senhora do Pilar, patrona da hispanidade, onde existe a lenda que a Virgem apareceu a Santiago o Maior
e como testemunho da sua visita deixaria uma coluna de jaspe, conhecida como “O Pilar”. Destancado-se no seu interior os frescos de Goya e Francisco
Bayeu, entre outros; de esta forma contém grandes
obras de arte como o Retábulo do Altar Mayor de
Damián Forment, o banco corrido de couro do século
XVI e a Santa Capéla, obra de arte barroca do século
XVIII. Continuação até a capital de Espanha, Madri.
Acomodação.
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ST9517 >> Roma > Nice > Barcelona > Madri
Preço base ST9516
QUARTA-FEIRA: MADRI
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. ■

1.560
1.040$
$

Preço base ST9517

FIM DO ITINERÁRIO ST9517
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saida em direcção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para após percorrer o País Vasco e a reserva natural de Las Landas, chegamos a Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitania, famosa por ter um dos portos
ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos seus
vinhos de alta qualidade. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos desta cidade:
às praças da Concordia, Ópera, Campos Elíseos, o
Arco do Triunfo, Bairro Latino, etc. Durante a tarde
visita opcional ao Museu do Louvre, um dos maiores
museus do mundo. À noite poderá assistencia de
forma opcional ao cabaré “Le Lido”. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: conheceremos as Praças de Cibeles,
de Espanha e Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via,
Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá,
Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto
do dia livre para continuar a conhecer a capital de
Espanha. Também, se desejar poderá realizar uma
vista completa opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da
cidade, desde o qual vamos ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear
pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a
entrada ao interior da Catedral, considerada como
uma das obras maestras da arte espanhola. À noite
poderá assistir de forma opcional a um espectaculo
ﬂamenco, onde vamos conhecer as raizes musicais
da arte espanhola. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá de forma opcional conhecer com o nosso guia local o Palácio de Versalles e os seus jardins. Foi o simbolo da
monarquia francesa no seu esplendor e o modelo
para a residências reais em toda a Europa. Durante a tarde, visita opcional ao famoso Bairro Latino,
seguidamente vamos visitar o interior da Catedral
de Nôtre Dame, outro dos simbolos de Paris, obra
maestra da arte gótica francesa, e por último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista, com
um passeio relaxante en Bateau-Mouche pelo Sena.
Acomodação.

9 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
16 ABR / 29 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Economy

TEMPORADA BAIXA:
05 NOV / 31 MAR

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.560

2.020

1.040

1.330

Roma - Paris

ST9516

13

-

1.720

2.180

Roma - Madri

ST9517

Economy

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Vale do Loire, terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se
encontram os mais famosos castelos renascentistas
de França. Tempo livre para visitar o de Chambord,
mandado construir a meados do século XVI por
Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de
caça e que sobressai no coração de uma zona de
ﬂoresta rodeada por 31 Km’s de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris Iluminado, onde
poderemos descobrir uma cidade considerada por
muitos a mais bela do mundo. Acomodação.

13 dias

9

-

1.150

1.440

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Roma, Barcelona, Madri, Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Pisa, Nice, Zaragoza, Bordeaux, Castelo de
Chambord.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Roma

Nome

Situação

The Brand
Cidade
Occidental Aran Park
Cidade
Nice
Ibis Palais de congres
Cidade
Novotel Nice Centre
Cidade
Hipark
Cidade
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Cidade
Catalonia Park Güell
Cidade
Catalonia Park Putxet
Cidade
Ibis Styles Bogatell
Cidade
Catalonia Gran Verdi
Sabadell
Catalonia Sabadell
Sabadell
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bordeaux Le Lac
Cidade
Ibis Bastide
Cidade
Paris
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
3*
3*
4*
2*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*S

DOMINGO: PARIS
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 ST9516
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Paris, Espanha e Itália Turística
ST9152 >> Paris > Bordeaux > Madri > Barcelona > Nice > Roma > Florença > Veneza > Milão

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do
dia livre. À noite, você pode fazer um tour opcional
de Paris Iluminado, onde você pode descobrir uma
cidade considerada por muitos a mais bonita do
mundo. Visitaremos suas praças, a Ilha da Cité, o
Quartier Latin, os campos Elíseos, a iluminada Torre Eiffel, as avenidas cheias de luxo, o rio Sena, etc.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do
Triunfo, o bairro de St. Germain, as grandes avenidas,
etc. À tarde faremos uma visita opcional ao Museu
do Louvre, onde conheceremos uma das melhores
coleções artísticas do mundo, desde as obras-primas
da antiguidade, como a Vênus de Milo, até a pirâmide
de aço e vidro feita pelo arquiteto chinês-americano
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao Museu. À noite, assistência opcional ao cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus
museus ou passear pelos diferentes bairros da capital do Sena. Você pode, opcionalmente, visitar o Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia francesa
em seu esplendor e modelo para residências reais
em toda a Europa. Descobriremos em nosso passeio
guiado, além de seus maravilhosos jardins, as salas
mais famosas do palácio, como a famosa Galeria
dos Espelhos, a capela real, as câmaras privadas,
etc. Na parte da tarde, em outra excursão opcional
pode reunir-se com o nosso guia local, opcionalmente, o famoso centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de 68, Quartier
Latin, em seguida, visitar o interior da Catedral de
Notre Dame, outra símbolos de Paris, uma obra-prima da arte gótica francesa, coroando lugar de reis
e imperadores, e serviu de inspiração para grandes
obras literárias como “o Corcunda de Notre Dame”,
de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a
partir de outro ponto de vista dando um relaxante
passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CHAMBORD - BORDEAUX
Café da manhã. Salida hacia el Valle de Loira, una
región de gran valor cultural y paisajístico, al tratarse del mayor espacio natural de Francia declarado
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Destacan sus
castillos construidos en los s. XIV al XVI. Pararemos
en Chambord, espectacular ediﬁcio, supuestamente
diseñado por Leonardo Da Vinci en el s XVI y que es
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el más impresionante de todos en su exterior. Tiempo
libre. Continuación a Bordeaux, la capital de la región
francesa de Aquitania, famosa por poseer uno de los
puertos ﬂuviales más importantes de Europa y por
sus excelentes vinos. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BORDEAUX - MADRI
Café da manhã. Saída em direção à reserva natural
de Las Landas, a qual vamos atravessar antes de
chegarmos a território espanhol, onde vamos percorrer as paisagens verdes do País Vasco, para continuar por terras castelhanas, atravessando o Sistema
Central para chegar a Madri. Chegada e Tempo livre.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios
e monumentos mais característicos da capital do
Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via, Rua Mayor,
exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do
Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia li-

vre para continuar a conhecer a capital de Espanha.
Se desejar poderá realizar uma vista completa opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso
em autocarro pelo perímetro da cidade, desde o
qual vamos ter uma vista geral excelente do seu
património artístico e vamos passear pelas ruas e
praças mais emblematicas, incluindo a entrada ao
interior da Catedral, considerada como uma das
obras maestras da arte espanhola. À noite poderá
assistir de forma opcional a um espectaculo ﬂamenco, onde vamos conhecer as raizes musicais da
arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída em direção a Zaragoza, capital da comunidade autónoma de Aragão, situada
nas margens do rio ebro, um dos mais importantes
de Espanha. Tempo livre para conhecer a Basílica de
Nossa Senhora do Pilar, patrona da Hispanidade. Segundo a lenda, neste lugar teve a aparição da Virgem
a Santiago O Maior. Continuação até Barcelona. Visita panorâmica; as Ramblas, o Bairro Gótico, o Porto,
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ST9153 >> Paris > Bordeaux > Madri > Barcelona > Nice > Roma
Preço base ST9152
o exterior da Sagrada Família, Montjuic, onde se
celebraram a maior parte das olimpiadas de 1992,
etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Partida para a Costa Azul, atual
nomeação da alta sociedade européia. Chegada
em Nice, sua capital. Excursão opcional ao Principado de Mônaco, onde visitaremos Monte Carlo,
com tempo livre para visitar seu cassino ou tomar
um drinque no Café de Paris, visitaremos Mônaco,
caminhando por suas ruas estreitas até a praça
do palácio da família Grimaldi, com vistas esplêndidas da baía do ponto de vista. Regresso a Nice.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: NICE - ROMA
Café da manhã. Partida para a Riviera italiana, passando por cidades conhecidas como San Remo ou
Genova. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a
Praça dos Milagres, com a sua Catedral, o Batistério
e a Torre Inclinada. Continuação para Roma. Visita
opcional Roma pela Noite, na qual visitaremos alguns dos lugares mais característicos desta cidade
milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas e as suas fontes mais representativas, como
a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a
Fontana de Trevi etc. Acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: as margens do
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capela Sistina e a Basílica de São
Pedro. Excursão livre ou opcional à tarde que ligará
os momentos mais importantes da história desta
cidade: o interior do edifício mais representativo da
Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o
Coliseu. Depois, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus
cantos mais pitorescos com a ajuda de nosso guia
local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital italiana. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI E
POMPEIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional em que
iremos para a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana pararam no tempo pela erupção do
Vesúvio em 79 d.C. Em seguida, faremos uma breve visão geral de Nápoles, capital da região, e cujo
centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, vamos navegar
para a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina
Grande, as falésias, as grutas, etc. (excursão inclui
almoço em Capri). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERÁRIO ST9153
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Florença, capital da
Toscana e berço da Renascença e hoje em dia um
dos principais centros artísticos do mundo. Visita
panorâmica: o Duomo de Santa Maria del Fiore,
com sua cúpula maravilhosa feita por Brunelleschi
e que serviu de modelo para Michelangelo para
realizar São Pedro no Vaticano, a torre do sino,
construída por Giotto, o Batistério, onde o Portões
famosos do paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio,
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas
estátuas e fontes de grande riqueza artística, etc.
Resto da tarde livre que você pode aproveitar para
fazer compras nos famosos mercados da cidade.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Partida para Veneza, onde chegaremos em barco privado, admirando a cúpula
de Santa Maria da Saude, o majestoso exterior do
Palácio dos Dogos, e a Piazzeta, que dá acesso à
Praça de São Marcos. Tempo livre que você pode
aproveitar para se perder em seus canais, suas ruas
e suas praças secretas, onde você encontrará inﬁnitos detalhes que fazem de Veneza uma cidade única no mundo. Se desejar, você fará uma excursão
opcional na qual visitará a “Veneza da Escondida”
com orientação local, conhecendo os cantos mais
pitorescos desta cidade e também poderá fazer um
passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos. Acomodação. na região de Veneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Iremos primeiro para a costa sul
do Lago de Garda, para Sirmione, uma cidade conhecida por suas águas termais, desde os tempos
romanos e onde, além de sua beleza natural, a vista
espetacular do castelo Rocca Scaligera, localizado
em uma península que vai para o lago e liga o centro histórico de Sirmione ao continente. Continuação para Milão, capital da Lombardia e o principal
centro econômico e de moda da Itália. Visita panorâmica: Porta Nuova, Praça Repubblica, o Duomo, a
Galleria Vittorio Emanuele II, o Teatro alla Scala, o
Castelo Sforzesco, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MILÃO
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. ■
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Preço base ST9153

13 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

16

-

2.215

DUPLO

SINGLE

2.800

2.030

2.610

1.560

2.020

Paris - Roma

ST9153

Economy

SINGLE

Paris - Milão

ST9152

Economy

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR

13

-

1.720

2.180

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Paris, Panorâmica de Madri, Panorâmica de Barcelona, Panorâmica de Roma, Panorâmica
de Florença, Panorâmica de Milão.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Chambord, Zaragoza, Nice, Pisa,
Entrada em Veneza em barco privado, Lago de Garda.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Paris

Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia

Bordeaux

Situação

Ibis Bastide
Centro
Resihome Bordeaux
Centro
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Cidade
Catalonia Sabadell
Sabadell
Nice
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
V99 / Marc Aurelio
Cidade
Florença
B & B City Center
Centro
First
Calenzano
Mirage
Cidade
Veneza
Albatros
Mestre
Alexander Palace
Abano Terme
S. San Giovani
Milão
B & B hotel Sesto
Ibis Ca granda
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*
4*
3*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

FIM DO ITINERÁRIO ST9152
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ST9007 >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma
Preço base ST9007
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.

em direção a Florença, capital da Toscana e berço
do Renascimento, e hoje em dia um dos principais
centros artísticos do mundo. Acomodação.~

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Poderá fazer uma excursão opcional de Paris
Iluminado. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de
Santa Maria del Fiore, o Campanário, construído
por Giotto, o Batistério com as famosas Portas do
Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça de la
Signoria com o Palazzo Vecchio e o seu conjunto de
estátuas e fontes com uma grande riqueza artística,
etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos. Saída em direção a Assis. Tempo
livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos
frescos, feitos por Giotto e Cimabue e o túmulo do
Santo. Seguimos até Roma. Se desejar pode fazer
uma visita opcional “Roma de Noite”, na qual vamos percorrer alguns dos lugares mais característicos de esta cidade milenária, conhecendo a suas
praças mais emblemáticas e fontes mais representativas, como a Piazza Navona com a Fonte dos
Quatro Rios, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: às praças da
Concordia, Ópera, Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, Bairros Latino e de Saint Germain, etc. Durante
a tarde visita opcional ao Museu do Louvre. À noite poderá assistir de forma opcional ao cabaré “Le
Lido”. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio de Versalles e os seus jardins. Foi o simbolo
da monarquia francesa no seu esplendor. Durante a
tarde, visita opcional ao famoso Bairro Latino, o interior da Catedral de Nôtre Dame, e dar um passeio
en Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída em direção à Suiça, percorrendo o centro de França, atravessando a região
de Champagne-Ardenes e do Condado Franco.
Após passar os procedimentos de fronteira, dirigimo-nos em direção a Zurique. Tempo livre na que
hoje em dia é a capital ﬁnanceira e económica da
Confederação Helvética, e onde se encontram os
maiores bancos do país. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Saída em direção à Itália. Em primeiro lugar vamos dirigir-nos até o canto suiço de
fala italiana: El Ticino, até chegar a Milão. Tempo
livre na capital da Lombardia, como o Castelo
Sforzescco, a Galeria de Vittorio Emmanuele ou
o Duomo. Continuamos até Pádua. Tempo livre
para conhecer a Basílica de Santo António, em
cujo interior encontram-se os restos do santo.
Seguimos até o nosso hotel na Região de Véneto.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção ao coração de
Veneza em barco privado, onde vamos poder admirar a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso
exterior do Palácio dos Dogos e a Praçeta, lugar de
acesso à Praça São Marcos. Tempo livre. Se desejar
pode realizar uma excursão opcional na que além
de um passeio romântico de gôndola pelos canais
de Veneza, vai também fazer um passeio com o
nosso guia local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos de
esta cidade. Abandonamos Veneza para seguirmos
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QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Tiber, Avenida dos Foros, Praça de Veneza, exterior do Coliseu,
Circo Maximo, Colina do Capitólio, etc. Resto do dia
livre ou possibilidade de realizar uma visita opcional aos Museus Vaticanos com a Capéla Sixtina e a
Basílica de São Pedro. Tarde livre o se desejar poderá realizar uma excursão que com o nosso guia vai
poder ligar-se com os momentos mais importantes
da história da “Cidade Eterna”, uma vez que vamos
conhecer o interior do edifício mais representativo
de uma Roma Imperial e o autêntico simbolo da cidade: o Coliseu, onde a luta de gladiadores mostraram na antiguidade o poder da que foi “Capital do
Mundo”. De seguida visitaremos o Bairro de Trastévere, simbolo de uma Roma Popular. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos
restos arqueológicos de esta cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesubio no ano 79
d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles,
capital da região e cujo o centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Por
último, visita à ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marinha Grande, os promontórios, grutas, etc.
(Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SÁBADO: ROMA
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. ■
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$

11 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

DUPLO

SINGLE

1.310

1.685

Paris - Roma

ST9007

Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR

11

-

1.425

1.800

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Paris, Panorâmica de Florença, Panorâmica de Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Zurique,
Milão, Pádua, Entrada em Venzeza em barco privado,
Assis.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome

Situação

Paris

Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Zurique Park Inn Airport
Rümlag
H Inn Express
Cidade
Du Parc Baden
Baden
Veneza B&B Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florença Delta
Calenzano
Sesto Fiorentino
The Gate
Roma
The Brand
Cidade
Occidental Aran Park
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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3*
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1
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Itália Turística

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9051 >> Roma > Florença > Veneza > Milão

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9051: 23 Mai; 20 Jun; 11 Jul; 15 Ago; 12 Set.

QUINTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.

Preço base ST9051

945$

SEXTA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado até o hotel. Tempo livre.
Se desejar poderá fazer uma visita opcional Roma
pela Noite, na qual visitaremos alguns dos lugares
mais característicos desta cidade milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas e as suas
fontes mais representativas, como a Piazza Navona
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de Trevi
etc. Acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: as margens do
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capela Sistina e a Basílica de São
Pedro. Excursão livre ou opcional à tarde que ligará
os momentos mais importantes da história desta
cidade: o interior do edifício mais representativo da
Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o
Coliseu. Depois, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus
cantos mais pitorescos com a ajuda de nosso guia
local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital italiana. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI E
POMPEIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional em que
iremos para a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana pararam no tempo pela erupção do
Vesúvio em 79 d.C. Em seguida, faremos uma breve visão geral de Nápoles, capital da região, e cujo
centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, vamos navegar
para a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina
Grande, as falésias, as grutas, etc. (excursão inclui
almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Florença, capital da
Toscana e berço da Renascença e hoje em dia um
dos principais centros artísticos do mundo. Visita
panorâmica: o Duomo de Santa Maria del Fiore, com
sua cúpula maravilhosa feita por Brunelleschi e que
serviu de modelo para Michelangelo para realizar
São Pedro no Vaticano, a torre do sino, construída
por Giotto, o Batistério, onde o Portões famosos do
paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes
de grande riqueza artística, etc. Resto da tarde livre
que você pode aproveitar para fazer compras nos
famosos mercados da cidade. Acomodação.
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8 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
04 ABR / 31 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

945

1.195

Roma - Milão

ST9051

Economy

TEMPORADA BAIXA:
07 NOV / 26 MAR

8

-

1.040

1.290

O PREÇO INCLUI
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TERÇA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Partida para Veneza, onde chegaremos em barco privado, admirando a cúpula
de Santa Maria da Saude, o majestoso exterior do
Palácio dos Dogos, e a Piazzeta, que dá acesso à
Praça de São Marcos. Tempo livre que você pode
aproveitar para se perder em seus canais, suas ruas
e suas praças secretas, onde você encontrará inﬁnitos detalhes que fazem de Veneza uma cidade única no mundo. Se desejar, você fará uma excursão
opcional na qual visitará a “Veneza da Escondida”
com orientação local, conhecendo os cantos mais
pitorescos desta cidade e também poderá fazer um
passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos. Acomodação. na região de Veneto.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Roma, Panorâmica de Florença, Panorâmica de Milão.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Entrada em
Veneza em barco privado, Lago de Garda.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Roma

V99
Cidade
Marc Aurelio
Cidade
Florença
B & B City Center
Centro
First
Calenzano
Mirage
Cidade
Veneza
Albatros
Mestre
Alexander Palace
Abano Terme
S. San Giovani
Milão
B & B hotel Sesto
Ibis Ca granda
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

QUARTA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Iremos primeiro para a costa sul
do Lago de Garda, para Sirmione, uma cidade conhecida por suas águas termais, desde os tempos
romanos e onde, além de sua beleza natural, a vista
espetacular do castelo Rocca Scaligera, localizado
em uma península que vai para o lago e liga o centro histórico de Sirmione ao continente. Continuação para Milão, capital da Lombardia e o principal
centro econômico e de moda da Itália. Visita panorâmica: Porta Nuova, Praça Repubblica, o Duomo, a
Galleria Vittorio Emanuele II, o Teatro alla Scala, o
Castelo Sforzesco, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MILÃO
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. ■
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ST9049 >> Madri > Barcelona > Nice > Roma
Preço base ST9049

1.050

DOMINGO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Chegada e traslado até o hotel. Resto do dia livre
para disfrutar dos muitos recantos da cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas de
tapas. Acomodação.

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Economy

QUINTA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Partida para a Costa Azul, atual
nomeação da alta sociedade europeia. Chegada
em Nice, sua capital. Excursão opcional ao Principado de Mônaco, onde visitaremos Monte Carlo,
com tempo livre para visitar seu casino ou tomar
um drinque no Café de Paris, visitaremos Mônaco,
caminhando por suas ruas estreitas até a praça do
palácio da família Grimaldi, com vistas esplêndidas da baía do ponto de vista. Regresso a Nice e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Partida para a Riviera italiana, passando por cidades conhecidas como San Remo ou
Genova. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a
Praça dos Milagres, com a sua Catedral, o Batistério
e a Torre Inclinada. Continuação para Roma. Visita
opcional Roma pela Noite, na qual visitaremos alguns dos lugares mais característicos desta cidade
milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas e as suas fontes mais representativas, como
a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a
Fontana de Trevi etc. Acomodação.
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TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.050

1.340

Madri - Roma

ST9049

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre.
Excursão opcional a Toledo, na qual vamos realizar
um percurso pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a entrada ao interior da Catedral. À
noite poderá assistir de forma opcional a um espectaculo ﬂamenco. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da
Comunidade Autônoma de Aragon e localizada às
margens do rio Ebro, uma das mais importantes
da Espanha. Tempo livre para visitar a Basílica de
Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidad.
Segundo a lenda, neste lugar, a Virgem apareceu a
Santiago o Maior. Continuação para Barcelona. Visita panorâmica: as Ramblas ou o Bairro Gótico, o
porto, o exterior da Sagrada familia, Montjuic, etc.
Jantar e acomodação.

9 dias

9

-

1.185

1.475

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Madri, Panorâmica de Barcelona, Panorâmica de Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Zaragoza,
Nice, Pisa.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
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To
o Rel
Rel
e ógi
óg
g o na
na Port
Port
orta
a do Sol
Soll · Madri

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: as margens do
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capela Sistina e a Basílica de São
Pedro. Tarde livre ou excursão opcional para conhecer o interior do Coliseu e o Barrio del Trastevere,
um símbolo da Roma popular. Acomodação.

Cidade

Nome

Madri

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI E
POMPEIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional em que
iremos para a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana pararam no tempo pela erupção do
Vesúvio em 79 dC. C. Em seguida, faremos uma
breve visão geral de Nápoles, capital da região, e
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Finalmente, vamos navegar para a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Esta
excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■

Situação

T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Cidade
Catalonia Sabadell
Sabadell
Nice
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
V99
Cidade
Marc Aurelio
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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3*
3*
2*
4*
3*
3*
4*
4*
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Lisboa, Madri e Paris “Economy”

LINHA
ECONOMY

ST9445 · ST9447 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris
Preço base ST9445
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9445
SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SÁBADO: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado até o hotel. Resto do
dia livre. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, o famoso e típico bairro de Alfama, o Carmo, a
famosa Praça do Rossio, etc. Tarde livre ou poderá
fazer uma excursão opcional à Costa de Lisboa para
conhecer as cidades do Estoril, famosa pelo seu Casino; Cascais, que começou como um povo de pescadores e a maravilhosa vila de Sintra, no interior,
rodeada pela serra, com destaque para os seus maravilhosos palácios. Visita do Palácio Nacional com
as suas famosas chaminés. À noite se desejar de
forma opcional poderá assistir a um espéctaulo de
fados com jantar incluido. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída de Fátima, cidade conhecida pelas aparições da Virgem desde 13 de Maio de
1917 a 3 crianças pastores. Desde então milhões
de peregrinos e visitantes de todo o mundo visitam a Capela das Aparições construída em 1919.
Tempo livre para conhecer este importante lugar.
Seguimos até Madri. Resto do dia livre para disfrutar dos muitos recantos da cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas de tapas.
Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9447
DOMINGO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para disfrutar dos muitos recantos da cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer as típicas
tascas de tapas. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e Neptuno, a Porta de Sol, Gran
Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua
Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana,
etc. Resto do dia livre para continuar a conhecer a
capital de Espanha. Se desejar poderá realizar uma
vista completa opcional a Toledo, na qual vamos re-

alizar um percurso em autocarro pelo perímetro da
cidade, desde o qual vamos ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear
pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a
entrada ao interior da Catedral, considerada como
uma das obras maestras da arte espanhola. À noite
poderá assistir de forma opcional a um espectaculo
ﬂamenco, onde vamos conhecer as raizes musicais
da arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saida em direcção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para após percorrer o País Vasco e a reserva natural de Las Landas, chegamos a Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitania, famosa por ter um dos portos
ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos seus
vinhos de alta qualidade. Acomodação.

1.120
870$
$

Preço base ST9447

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos desta cidade:
às praças da Concordia, Ópera, Campos Elíseos, o
Arco do Triunfo, Bairros Latino e de Saint Germain,
etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu do
Louvre, um dos maiores museus do mundo. À noite poderá assistir de forma opcional ao cabaré “Le
Lido”. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá de
forma opcional conhecer com o nosso guia local
o Palácio de Versalles e os seus jardins. Durante
a tarde, visita opcional ao famoso Bairro Latino,
seguidamente vamos visitar o interior da Catedral
de Nôtre Dame, outro dos simbolos de Paris, obra
maestra da arte gótica francesa, e por último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista, com
um passeio relaxante en Bateau-Mouche pelo Sena.
Acomodação.

8 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
05 ABR / 25 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Economy

TEMPORADA BAIXA:
01 NOV / 27 MAR

SINGLE

10

-

1.220

1.555

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DUPLO

SINGLE

1.120

1.450

Lisboa - Paris

ST9445

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR

SINGLE

DUPLO

SINGLE

870

1.120

Madri - Paris

ST9447

Economy

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Vale de Loira, terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se
encontram os mais famosos castelos renascentistas
de França. Tempo livre para visitar o de Chambord,
mandado construir a meados do século XVI por
Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de
caça e que sobressai no coração de uma zona de
ﬂoresta rodeada por 31 Km’s de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris Iluminado, onde
poderemos descobrir uma cidade considerada por
muitos a mais bela do mundo. Acomodação.

10 dias

8

-

970

1.220

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Lisboa, Panorâmica de Madri, Panorâmica de Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Fátima, Bordeaux, Chambord.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Lisboa

Nome

Situação

Vip Berna
Cidade
Mercure Almada
Periferia
Roma
Cidade
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bordeaux Le Lac
Cidade
Ibis Bastide
Cidade
Paris
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*S

DOMINGO: PARIS
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. ■
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Londres, Paris, Espanha e Itália Turística
ST9151 >> Londres > Paris > Bordeaux > Madri > Barcelona > Nice > Roma > Florença > Veneza > Milão

da Catedral de Nôtre Dame, local de coroação dos
Reis e Imperadores, e que serviu de inspiração para
obras como “O Corcunda de Nôtre Dame” de Victor
Hugo e por último, poderá dar um passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Chegada a Londres e traslado até o
hotel. Tempo livre para percorrer lugares tão emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde
Park, etc. Se desejar, poderá realizar opcionalmente
um pub tour incluindo o drink em um pub tipico de
Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas de Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Sq., Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se poderia fazer o dia
anterior). Tarde livre. Se desejar poderá realizar uma
excursão opcional interessante fora de Londres para
descobrir um dos lugares mais famosos da tradição
britânica: o Castelo de Windsor, o maior e mais antigo dos ainda habitados em todo o mundo, sendo
uma das residências oﬁciais da monarquia britânica
desde à 900 anos. Vamos conhecer o interior onde
se destaca por um lado a Capéla de São Jorge, dos
princípios do século XVI, construída em estilo Tudor
e o local onde foram enterrados 10 reis de Inglaterra,
entre eles o conhecido Enrique VIII e a sua terceira
esposa Jane Seymour; e os Apartamentos de Estado, com obras importantes de grandes artistas como
Canaletto, Van Dick, Rembrandt e Rubens, entre outros. Regresso a Londres, e se desejar poderá fazer
de forma opcional uma “Pub Tour”, na qual além de
conhecer outros aspectos desconhecidos da cidade,
está também incluido drink num pub típico de Londres. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer
esta capital, percorrendo lugares mundialmente famosos como o Soho, o animado Convent Garden,
disfrutar de alguns dos musicais que se representam
na cidade, etc. Se desejar poderá visitar opcionalmente o Museu Britânico, no qual se recolhem peças de todos os territórios onde chegou o Império
Britânico, onde poderá admirar, alem dos frisos do
Partenon, uma excelente secção de Egiptologia. À
continuação seguimos até à Torre de Londres que
data do ano 1066, sendo o monumento mais antigo
de Londres e onde se encontram uma das maiores
motivações para conhecer esta cidade: As Jóias da
Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em shuttle em direção a
Folkestone para fazer a travessia do Canal da Mancha em direção a França. Chegada e tempo livre para
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um primeiro contacto com a elegante capital francesa. Durante a noite poderá realizar se desejar uma
tour opcional de “Paris Iluminado”, onde poderemos
conﬁrmar porque é considerada por muitos a cidade
mais bela do mundo. Acomodação.
* Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente poderá ser feito em Ferry desde Dover a Calais.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da cidade: as Praças da Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o
Arco do Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu
do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um
dos maiores museus do mundo, junto com o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitano de Nova
York e o Prado de Madri, e onde se encontra uma
coleção artística, que vai desde as obras maestras da
antiguidade, como a Venus de Milo ou a Victoria de
Samotracia até a revolucionária Pirâmide de Aço e
Cristal criada pelo arquitecto chinês-estadounidense
Ieo Ming Pei. Durante a noite poderá assistir de forma
opcional ao Cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio
Versalles e os seus jardins, ainda que quem o começou foi Luis XIII com a intenção de criar um Palácio
sem igual, mas foi Luis XIV que o embelezou e expandiu o edifício inicial, tendo mandado construir entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, sem dúvida
a sala mais impressionante e que serviu de cenário
para assinar o Tratado de Versalles. Destacam-se a
Capela, os salões da Paz e da Guerra, etc. Foi simbolo
da monarquia francesa no seu esplendor e também o
modelo para as residências reais em toda a Europa. À
tarde visita opcional ao famoso Bairro Latino, centro
da vida intelectual parisiense e cenário da revolução
de Maio de 1968. De seguida vamos visitar o interior

DOMINGO: PARIS - CHAMBORD - BORDEAUX
Café da manhã. Saída em direção ao Vale de Loira,
uma região de grande valor cultural e paisagístico, ao
tratar-se do maior espaço natural de França, declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Destacam-se os seus castelos construídos entre os séculos
XIV e XVI. Vamos parar em Chambord, edifício espectacular, supostamente desenhado por Leonardo
Da Vinci no século XVI e que é o mais impressionante
de todos no seu exterior. Tempo livre. Continuação
até Bordeaux, capital da região francesa de Aquitania, que é famosa por ter um dos portos ﬂuviais mais
importantes da Europa e pelos seus vinhos de alta
qualidade. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BORDEAUX - MADRI
Café da manhã. Saída em direção à reserva natural
de Las Landas, a qual vamos atravessar antes de
chegarmos a território espanhol, onde vamos percorrer as paisagens verdes do País Vasco, para continuar por terras castelhanas, atravessando o Sistema
Central para chegar a Madri. Chegada e Tempo livre.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre para
continuar a conhecer a capital de Espanha. Se desejar poderá realizar uma vista completa opcional a
Toledo, na qual vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da cidade, desde o qual vamos
ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a entrada ao interior da Catedral,
considerada como uma das obras maestras da arte
espanhola. À noite poderá assistir de forma opcional
a um espectaculo ﬂamenco, onde vamos conhecer
as raizes musicais da arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - ZARAGOZA - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Zaragoza, capital da
Comunidade Autônoma de Aragon e localizada às
margens do rio Ebro, uma das mais importantes da
Espanha. Tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidad. Segundo
a lenda, neste lugar, a Virgem apareceu a Santiago
o Maior. Continuação para Barcelona. Visita panorâmica: as Ramblas ou o Bairro Gótico, o porto, o exterior da Sagrada familia, Montjuic, onde se realizou
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a maior parte das Olimpíadas de 1992, etc. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: BARCELONA - NICE
Café da manhã. Partida para a Costa Azul, atual
nomeação da alta sociedade europeia. Chegada
em Nice, sua capital. Excursão opcional ao Principado de Mônaco, onde visitaremos Monte Carlo,
com tempo livre para visitar seu casino ou tomar
um drinque no Café de Paris, visitaremos Mônaco,
caminhando por suas ruas estreitas até a praça do
palácio da família Grimaldi, com vistas esplêndidas da baía do ponto de vista. Regresso a Nice e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: NICE - PISA - ROMA
Café da manhã. Partida para a Riviera italiana, passando por cidades conhecidas como San Remo ou
Genova. Parada em Pisa. Tempo livre para admirar a
Praça dos Milagres, com a sua Catedral, o Batistério
e a Torre Inclinada. Continuação para Roma. Visita
opcional Roma pela Noite, na qual visitaremos alguns dos lugares mais característicos desta cidade
milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas e as suas fontes mais representativas, como
a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a
Fontana de Trevi etc. Acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: as margens do
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capela Sistina e a Basílica de São
Pedro. Excursão livre ou opcional à tarde que ligará
os momentos mais importantes da história desta
cidade: o interior do edifício mais representativo da
Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o
Coliseu. Depois, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus
cantos mais pitorescos com a ajuda de nosso guia
local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital italiana. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI E
POMPEIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional em que
iremos para a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana pararam no tempo pela erupção do
Vesúvio em 79 dC. C. Em seguida, faremos uma
breve visão geral de Nápoles, capital da região, e
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Finalmente, vamos navegar para a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Esta
excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERÁRIO ST9440
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Florença, capital da
Toscana e berço da Renascença e hoje em dia um
dos principais centros artísticos do mundo. Visita
panorâmica: o Duomo de Santa Maria del Fiore,
com sua cúpula maravilhosa feita por Brunelleschi
e que serviu de modelo para Michelangelo para
realizar São Pedro no Vaticano, a torre do sino,
construída por Giotto, o Batistério, onde o Portões
famosos do paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio,
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas
estátuas e fontes de grande riqueza artística, etc.
Resto da tarde livre que você pode aproveitar para
fazer compras nos famosos mercados da cidade.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Partida para Veneza, onde chegaremos em barco privado, admirando a cúpula
de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do
Palácio dos Dogos, e a Piazzeta, que dá acesso à
Praça de São Marcos. Tempo livre que você pode
aproveitar para se perder em seus canais, suas ruas
e suas praças secretas, onde você encontrará inﬁnitos detalhes que fazem de Veneza uma cidade
única no mundo. Se desejar, você fará uma excursão opcional na qual visitará a “Veneza Escondida”
com orientação local, conhecendo os recantos mais
pitorescos desta cidade e também poderá fazer um
passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos. Acomodação na região de Veneto.
QUARTA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Iremos primeiro para a costa sul
do Lago de Garda, para Sirmione, uma cidade conhecida por suas águas termais, desde os tempos
romanos e onde, além de sua beleza natural, a vista
espetacular do castelo Rocca Scaligera, localizado
em uma península que vai para o lago e liga o centro histórico de Sirmione ao continente. Continuação para Milão, capital da Lombardia e o principal
centro econômico e de moda da Itália. Visita panorâmica: Porta Nuova, Praça Repubblica, o Duomo, a
Galleria Vittorio Emanuele II, o Teatro alla Scala, o
Castelo Sforzesco, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MILÃO
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. ■

2.455
2.030$
$

19 dias

Preço base ST9440

16 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

19

-

DUPLO

SINGLE

2.700

3.405

2.455

3.160

2.030

2.610

Londres - Roma

ST9440

Economy

SINGLE

Londres - Milão

ST9151

Economy

TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR

16

-

2.235

2.820

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Londres, Paris Madri, Barcelona,
Roma, Florença, Milão.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Canal da Mancha, Bordeaux, Chambord, Zaragoza, Nice, Pisa, Entrada em Veneza em barco privado,
Lago de Garda.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Londres

Nome

Situação

Ibis London Excel
Cidade
Ibis London Wembley
Cidade
Paris
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Bordeaux Ibis Bastide
Centro
Resihome Bordeaux
Centro
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Barcelona Ibis Syles Bogatell
Cidade
Catalonia Sabadell
Sabadell
Nice
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Roma
V99
Cidade
Marc Aurelio
Cidade
Florença
B & B City Center
Centro
First
Calenzano
Mirage
Cidade
Veneza
Albatros
Mestre
Alexander Palace
Abano Terme
S. San Giovani
Milão
B & B hotel Sesto
Ibis Ca granda
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
Tur
Tur
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*
4*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
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Itália, Espanha, Londres e Paris
ST9441 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri > Bordeaux > Chartres > Londres > Paris

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião com destino a
Europa.
QUARTA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado até o hotel. Tempo livre
para descobrir a beleza da capital da Lombardia, na
qual além de conhecer os lugares mais importantes
da cidade ou disfrutar o ambiente animado de Milão
saboreando um delicioso cappuccino em alguns dos
cafés mais tradicionais de ﬁnais do século XIX e principios do século XX, como o Zucca, o Travegia e o
Cova. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica para conhecer os
principais monumentos da cidade como por exemplo
o Castelo Sforzescco, a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o Duomo, obra maestra da arte universal e descobrir a grandiosidade dos seus edifícios elegantes,
etc. Continuação até Pádua. Tempo livre para conhecer a Basílica de Santo António, construída entre os
séculos XIII e século XIV, maravilhosa obra de arte do
gótico italiano, cujo o interior além das excelentes esculturas, encontram-se os restos do santo. Seguimos
até o nosso hotel na Região de Veneto. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída até o coração de Veneza, onde
vamos chegar em barco privado, admirando a cúpula
de Santa Maria da Saúde, o exterior do majestoso Palácio dos Doges, e a Piazzeta, que dá acesso à praça
de São Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar
para perder-se pelos seus canais, as suas ruas e as
suas praças secretas, onde encontrará detalhes inﬁnitos que fazem com que Veneza seja uma cidade
única no mundo. Excursão opcional na que além de
um passeio em gôndola pelos canais venezianos, vai
fazer um passeio junto ao nosso guia local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos
mais pitorescos desta cidade. Vamos abandonar Veneza para dirigir-nos até Florença, capital da Toscana
e berço do Renascimento e que hoje em dia é um dos
principais centros artísticos do mundo. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo de
Santa Maria del Fiore, com a sua maravilhosa cúpula
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a
Miguel Angelo para realizar a de São Pedro no Vaticano, o campanário, construído por Giotto, o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a
Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo
Vecchio e o seu conjunto de estátuas e fontes de
uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para
conhecer os famosos mercados ﬂorentinos. Saída em
direção a Assis. Tempo livre para visitar as Basílicas,
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com os magníﬁcos frescos, realizados por Giotto
e Cimabue, e o túmulo do santo. Continuação até
Roma. Se desejar poderá realizar uma visita opcional
de “Roma de Noite”, na qual vamos percorrer alguns
dos lugares mais característicos de esta cidade milenária, conhecendo as suas praças mais emblemáticas e as fontes mais representativas, como a Piazza
Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana di
Trevi, etc. Acomodação.

tónoma da Catalunha, até chegar a Barcelona, sem
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e um
dos principais portos da Europa. Visita da Cidade
Condal, na qual vamos percorrer algumas das praças
de maior interesse como a da Catalunha, Centro Comercial da cidade, as ruas típicas como as Ramblas, o
porto, o exterior da Sagrada Familia, Obra expiatória
e sem terminar um dos simbolos da arte moderna
tão representado em Barcelona, etc. Acomodação.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional à
região de Campania, visitando Pompeia e os restos
arqueológicos desta cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C; seguida
de uma breve panorâmica de Nápoles, cujo centro
histórico foi declarado Património da Humanidade.
Por último, visitaremos a ilha de Capri, ponto de
encontro da alta sociedade com Marinha Grande, os
promontórios rochosos, as grutas, etc. (Inclui almoço
em Capri). Acomodação.

Eventualmente a visita a Barcelona, poderá ser feita
na Quinta-Feira.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: As margens do
Tiber, a Avenida dos Foros, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capéla Sixtina e a Basílica de São
Pedro. Durante a tarde, poderá realizar uma excursão
opcional na qual se vai conectar com os momentos
mais importantes da história de esta cidade: o interior do edifício mais representativo de Roma Imperial
e auténtico simbolo da cidade, o Coliseu. De seguida vamos visitar o Bairro de Trastévere, simbolo de
Roma Popular, conhecendo os becos mais pitorescos
pela mão do nosso guia local e que nos vai permitir envolver-nos na vida diária da capital de Itália.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída através das regiões de Lazio e
Toscana até Liguria com paragem em Pisa. Continuamos pela Riviera Italiana com povoações tão belas
como São Remo até chegar à Costa Azul Francesa.
Chegada a Nice. Tempo livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com o Passeio dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Possibilidade de forma
opcional de realizar uma excursão incomparável ao
Principado do Mónaco para conhecer Montecarlo,
onde vamos ter tempo livre para visitar o seu famoso
Casino ou tomar algo no Café de Paris, como vamos
visitar também o Mónaco, onde poderemos admirar
o Palácio da Familia Grimaldi e umas vistas espléndidas sobre a baía. Regresso a Nice. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de
Provenza e Languedoc. Continuação até Espanha
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-

QUINTA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída em direção a Zaragoza, breve
paragem com tempo livre para visitar a Basílica de
Nossa Senhora do Pilar, patrona dos Hispanos, onde
segundo a lenda teve aparição da Virgem a Santiago
O Maior e como testemunho da sua visita deixou uma
coluna de jaspe, conhecida popularmente como “O
Pilar”. Hoje em dia constitui o maior templo barroco
de Espanha. Destacando-se no seu interior os frescos
de Goya e Francisco Bayeu, entre outros; assim este
alberga grandes obras de arte como o Retábulo do
Altar Maior de Damián Forment, conjunto de bancos
do século XVI e a Santa Capéla, obra do barroco espanhol do século XVIII. Continuação até à Capital de
Espanha, Madri. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
de Neptuno, a Porta de Sol, a Gran Via, a Calle Mayor,
exterior da Praça de Touros das Ventas, Rua Alcalá,
Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre para continuar a conhecer a capital
de Espanha. Se desejar poderá fazer de forma opcional uma visita super completa a Toledo, na qual
vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da cidade, desde o qual vamos ter uma vista
espléndida do património artístico e vamos passear
pelas pequenas ruas e praças emblemáticas, incluida
a entrada ao interior da Catedral, considerada uma
das obras maestras da arte espanhola. À noite poderá assistir de forma opcional a um espectaculo de
ﬂamenco onde vamos conhecer as raízes musicais da
arte espanhola. Acomodação.
SÁBADO: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída em direção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para percorrer de
seguida o País Vasco e a reserva natural de Las Landas. Chegada a Bordeaux, capital da região francesa
de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais
mais importantes da Europa e pelos seus excelentes
vinhos. Acomodação.
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DOMINGO: BORDEAUX - CHAMBORD - CHARTRES
Café da manhã. Saída em direção ao Vale de Loira,
terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se encontram os castelos renascentistas franceses mais
famosos. Realizaremos um percurso em autocarro
pelas margens do rio, passando por belas povoações de Amboise, uma das mais representativas
da região, dominada pelo seu castelo, antiga residência do Rei Francisco ou a povoação de Blois.
Vamos fazer uma paragem em Chambord, onde
temos tempo livre para conhecer o seu Castelo, o
mais impressionante do Vale, mandado construir a
meados do século XVI por Francisco I, que segundo
se pensa por planos de Leonardo Da Vinci, para ser
utilizado como pavilhão de caça. Para terminar o
nosso percurso pela região de Loira, chegaremos
à cidade de Chartres, capital do departamento de
Eure et loire. Tempo livre para conhecer a sua famosa Catedral, declarada Património da Humanidade
pela UNESCO, e considerada como uma das obras
maestras da arte gótica universal. Destacam-se no
seu exterior as maravilhosas esculturas e no interior
os extraordinários vitrais dos séculos XII e XIII. Por
outro lado, a cidade tem um centro histórico muito
interessante, que conserva o esplendor do seu passado. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CHARTRES - LONDRES
Café da manhã. Saída em direção a Calais e cruzaremos o Canal da Mancha em um agradável mini
cruzeiro. Chegada a Londres e tarde livre para percorrer lugares tão emblemáticos como Oxford Str,
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um pub tour incluindo
o drink em um pub tipico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas de Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Sq., Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Eventualmente esta visita se poderia fazer o
dia anterior). Tarde livre. Se desejar poderá realizar
uma excursão opcional interessante fora de Londres para descobrir um dos lugares mais famosos
da tradição britânica: o Castelo de Windsor, o maior
e mais antigo dos ainda habitados em todo o mundo, sendo uma das residências oﬁciais da monarquia britânica desde à 900 anos. Vamos conhecer
o interior onde se destaca por um lado a Capéla de
São Jorge, dos princípios do século XVI, construída
em estilo Tudor e o local onde foram enterrados 10
reis de Inglaterra, entre eles o conhecido Enrique
VIII e a sua terceira esposa Jane Seymour; e os
Apartamentos de Estado. Se desejar poderá fazer
de forma opcional uma “Pub Tour”, na qual além de
conhecer outros aspectos desconhecidos da cidade, está também incluido drink num pub típico de
Londres. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá visitar opcionalmente o Museu Britânico, no qual se
recolhem peças de todos os territórios onde chegou o Império Britânico, onde poderá admirar, alem
dos frisos do Partenon, uma excelente secção de
Egiptologia. À continuação seguimos até à Torre
de Londres e onde se encontram uma das maiores
motivações para conhecer esta cidade: As Jóias da
Coroa. Acomodação.

2.565
2.185$
$

Preço base ST9442

TEMPORADA ALTA:
23 ABR / 29 OUT
ITIN.
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* Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente poderá ser feito em Ferry desde Dover a
Calais.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da cidade: as
Praças da Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o Arco do Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc. Durante a tarde visita opcional
ao Museu do Louvre, antiga residência real e hoje
em dia um dos maiores museus do mundo. Durante
a noite poderá assistir de forma opcional ao Cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio Versalles e os seus jardins. Foi simbolo da
monarquia francesa no seu esplendor e também o
modelo para as residências reais em toda a Europa.
À tarde visita opcional ao famoso Bairro Latino. De
seguida vamos visitar o interior da Catedral de Nôtre Dame e por último, poderá dar um passeio em
Bateau-Mouche. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
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 ST9441

17 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA

QUINTA-FEIRA: LONDRES
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. ■

QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em shuttle em direção a
Folkestone para fazer a travessia do Canal da Mancha em direção a França. Chegada e tempo livre
para um primeiro contacto com a elegante capital
francesa. Durante a noite poderá realizar se desejar uma tour opcional de “Paris Iluminado”, onde
poderemos conﬁrmar porque é considerada por
muitos a cidade mais bela do mundo. Acomodação.

20 dias

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

DUPLO

SINGLE

2.565

3.310

2.185

2.810

Milão - Paris

ST9441

Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
05 NOV / 31 MAR

20

-

2.820

3.565

Milão - Londres

ST9442

17

-

2.375

3.000

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Milão, Florença, Roma, Barcelona,
Madri, Londres e Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Entrada em Veneza em barco privado, Assis,
Pisa, Nice, Zaragoza, Bordeaux, Vale do Loire, Chambord, Chartres, Padua, Canal da Mancha.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Milão

B & B Hotel Sesto
Sesto San Giovani 3*
Ibis Ca granda
Cidade
3*
Veneza
Albatros
Mester
4*
Alexander Palace
Abano Terme
4*
Sesto Fiorentino 4*
Florença
The Gate
Sesto Fiorentino 3*
Ibis Firenze Nord
Roma
Marco Aurelio
Cidade
4*
Grand Hotel Fleming
Cidade
4*
Occidental Aran park
Periferia
4*
Nice
Ibis Nice Centre Gare
Centro
3*
Kyriad Nice Stade
Periferia
3*
Kyriad Nice Gare
Centro
3*
Barcelona Catalonia Park Güell
Cidade
3*
Ibis Styles Bogatell
Cidade
2*
Madri
T3 Tirol
Cidade
3*
B&B Madrid Airport
Periferia
3*
Bordeaux Ibis Bastide
Centro
3*
Chartres
Ibis Chartres Centre
Centro
3*
Campanile Chartres
Periferia
3*
Londres
Ibis London Excel
Cidade
Tur
Ibis London Wembley
Cidade
Tur
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
3*
Ibis Bagnolet
Periferia
3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Itália Turística, Paris, Amsterdã e Berlim
ST9464 >> Roma > Florença > Veneza > Zurique > Paris > Amsterdã > Berlim

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUINTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEXTA-FEIRA: ROMA
Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre. Se desejar poderá fazer uma visita opcional Roma pela
Noite, na qual visitaremos alguns dos lugares mais
característicos desta cidade milenar, conhecendo
as suas praças mais emblemáticas e as suas fontes
mais representativas, como a Piazza Navona com
a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de Trevi etc.
Acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos: as margens do
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capela Sistina e a Basílica de São
Pedro. Excursão livre ou opcional à tarde que ligará os momentos mais importantes da história desta cidade: o interior do edifício mais representativo
da Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade,
o Coliseu. Depois, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus
cantos mais pitorescos com a ajuda de nosso guia
local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital
italiana. Acomodação.

Rijjksmuseum
m · Amsterdã

você pode aproveitar para fazer compras nos famosos mercados da cidade. Acomodação.

Continue para Zurique, na foz do rio Limmat, no Lago
de Zurique, que com seus 360.000 habitantes é o
centro mais populoso da Suíça. Tempo livre em que
hoje é a capital ﬁnanceira e econômica da Confederação Helvética e onde estão os maiores bancos do
país. Acomodação.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI E POMPEIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional em que
iremos para a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana pararam no tempo pela erupção do
Vesúvio em 79 dC. C. Em seguida, faremos uma breve visão geral de Nápoles, capital da região, e cujo
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, vamos navegar
para a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina
Grande, as falésias, as grutas, etc. (Esta excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Partida para Veneza, onde chegaremos em barco privado, admirando a cúpula de Santa
Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Dogos, e a Piazzeta, que dá acesso à Praça de São
Marcos. Tempo livre que você pode aproveitar para
se perder em seus canais, suas ruas e suas praças
secretas, onde você encontrará inﬁnitos detalhes
que fazem de Veneza uma cidade única no mundo.
Se desejar, você fará uma excursão opcional na qual
visitará a “Veneza Escondida” com orientação local,
conhecendo os recantos mais pitorescos desta cidade e também poderá fazer um passeio de gôndola
opcional pelos canais venezianos. Acomodação na
região de Veneto.

QUINTA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Partida para Paris. Depois de cruzar a fronteira, cruzaremos as regiões do condado
francês da Alsácia e La Bourgogne, até chegarmos
à capital francesa. À noite, você pode fazer um tour
opcional de Paris Iluminado, onde você pode descobrir uma cidade considerada por muitos a mais
bonita do mundo. Visitaremos suas praças, a Ilha da
Cité, o Quartier Latin, os campos Elíseos, a iluminada
Torre Eiffel, as avenidas cheias de luxo, o rio Sena,
etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Florença, capital da
Toscana e berço da Renascença e hoje em dia um
dos principais centros artísticos do mundo. Visita panorâmica: o Duomo de Santa Maria del Fiore, com
sua cúpula maravilhosa feita por Brunelleschi e que
serviu de modelo para Michelangelo para realizar
São Pedro no Vaticano, a torre do sino, construída
por Giotto, o Batistério, onde o Portões famosos do
paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria
com o Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes de
grande riqueza artística, etc. Resto da tarde livre que

QUARTA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, visitaremos a chamada Itália Continental, paralela à cordilheira dos Alpes, até chegarmos à fronteira com a Confederação
Helvética, visitando primeiro a Suíça italiana, conhecendo o cantão de Ticino, passando por belas cidades como Bellinzona ou Lugano. para depois entrar
na Suíça alemã e chegar a Lucerna, uma das cidades
mais bonitas da Europa Central. Tempo livre para
conhecer seu centro histórico, onde se destacam a
Ponte da Capela, a Igreja dos Jesuítas e suas praças medievais com prédios decorados com pinturas.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco
do Triunfo, o bairro de St. Germain, as grandes
avenidas, etc. À tarde faremos uma visita opcional ao Museu do Louvre, onde conheceremos uma
das melhores coleções artísticas do mundo, desde
as obras-primas da antiguidade, como a Vênus de
Milo, até a pirâmide de aço e vidro feita pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso
ao Museu. À noite, assistência opcional ao cabaret
Le Lido. Acomodação.
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SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus
muitos museus ou passear pelos diferentes bairros
da capital do Sena. Você pode, opcionalmente, visitar o Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia
francesa em seu esplendor e modelo para residências reais em toda a Europa. Descobriremos em
nosso passeio guiado, além de seus maravilhosos
jardins, as salas mais famosas do palácio, como a
famosa Galeria dos Espelhos, a capela real, as câmaras privadas, etc. Na parte da tarde, em outra
excursão opcional pode reunir-se com o nosso guia
local, opcionalmente, o famoso centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de
68, Quartier Latin, em seguida, visitar o interior da
Catedral de Notre Dame, outra símbolos de Paris,
uma obra-prima da arte gótica francesa, coroando
lugar de reis e imperadores, e serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “O Corcunda de
Notre Dame”, de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você
pode ver Paris a partir de outro ponto de vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche no
Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, realizando uma paragem na capital: Bruxelas. Acompanhados do nosso guia vamos até o centro da
cidade, onde vamos ter tempo livre para conhecer
os seus lugares mais emblemáticos: a famosa estátua do Manneken Pis, a mágica Grand Place com as
Casas do Rei, dos Grémios e a Prefeitura, etc. Aproveite o tempo livre para disfrutar do ambiente animado e saborear algumas das muitas cervejas que
se produzem no país. Seguimos com o nosso guia
até outro dos emblemas de Bruxelas: “O Atomium”,
construído para a Exposição Universal de 1958,
que se encontra nos arredores da cidade, no bairro
de Heizel. A sua estructura exempliﬁca os átomos
de um cristal de ferro. Após uma breve paragem,
continuaremos até Amsterdã. À noite, se dejar
poderá realizar um passeio opcional em lancha,
descobrindo a cidade desde os seus canais. Conhecendo entre outros lugares o canal dos Principes,
onde veremos a Igreja do Oeste a Casa de Anne
Frank; o Canal dos Senhores, o rio Amstel onde poderá ver a famosa Ponte Estreita e o Stopera, etc.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro
Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de
talha de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar
poderá fazer uma excursão opcional que o vai fazer
mergulhar na Holanda Tradicional, visitando os seus

povos marinheiros: Marken um povo de pescadores
com uma longa tradição protestante e Volendam,
povo católico, onde, além de aproveitar para fazer
compras interessantes, poderá degustar pratos de
peixe tradicionais da região. Acomodação.

1.905
1.600$
$

Preço base ST9465

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
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 ST9465

QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, construído
pelas autoridades nazis em 1936 no qual morreram
durante essa época mais de 30.000 prisioneiros, e/
ou realizar uma excursão opcional “Berlim Nazi do
III Reich”; conhecendo os lugares mais importantes
que marcaram essa época: a plataforma 17, o local
onde se encontrava o bunker de Adolfo Hitler, os
restos da Gestapo, etc. Acomodação.

13 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
04 ABR / 31 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Economy

15

-

SINGLE

DUPLO

SINGLE

2.120

2.660

1.905

2.445

1.600

2.060

Roma - Amsterdã

ST9465

Economy

TEMPORADA BAIXA:
07 NOV / 26 MAR

Roma - Berlim

ST9464

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen, conhecida
graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos
de Bremen”. Hoje em dia é uma das cidades mais
belas da Alemanha, graças ao estado de conservação do seu Património Artístico. Tempo livre para
conhecer a maravilhosa Praça do Mercado, onde se
pode viver a história e a larga tradição de Bremen
como uma orgulhosa cidade hanseática até à actualidade. Recomendamos-lhe que visite à adéga da
prefeitura com a maior coleção de vinhos alemães
e passear pelas pequenas ruas do bairro mais antigo da cidade, o Schnoor, ou disfrutar o ambiente marítimo da ribeira Schlachte do Weser com a
sua gastronomia diversa. Continuamos por Sajonia
Baixa, cuja a Casa Real se ligou com a Corte de
Inglaterra em 1714, através do Rei Jorge I, também
eleitor de Hannover para chegar a Berlim. À noite,
se desejar poderá realizar uma visita opcional de
Berlim de Noite na qual vamos conhecer o bairro
judeu, o bairro governamental com o Reichstag
e a Chancelaria, a Porta de Brandemburgo, etc.
Acomodação.

15 dias

13

-

1.785

2.240

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Roma, Florença, Paris, Amsterdã,
Berlim.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Entrada em Veneza em barco privado, Lucerna, Zurique, Bruxelas, Bremen.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Roma

Nome

Situação

V99
Cidade
Marc Aurelio
Cidade
Florença
B & B City Center
Centro
First
Calenzano
Mirage
Cidade
Veneza
Albatros
Mestre
Alexander Palace
Abano Terme
Zurique
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Berlim
Tryp By Wyndham City East Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*S
4*
3*

QUINTA-FEIRA: BERLIM
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 ST9464
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Itália, Espanha, Paris, Amsterdã e Berlim
ST9466 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris > Amsterdã > Berlim

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
DOMINGO: MILÃO
Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre para descobrir a beleza da capital da Lombardia; aproveite
para descobrir a grandiosidade dos seus edifícios
elegantes, percorrendo as ruas da moda ou saboreando um delicioso cappuccino em algum dos cafés
mais tradicionais no ﬁnal do século XIX e principios
do século XX, como o Zucca ou o Cova. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica para conhecer os
principais monumentos da cidade como por exemplo
o Castelo Sforzescco, a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o Duomo, obra maestra da arte universal e descobrir a grandiosidade dos seus edifícios elegantes,
etc. Continuação até Pádua. Tempo livre para conhecer a Basílica de Santo António, construída entre os
séculos XIII e século XIV, maravilhosa obra de arte do
gótico italiano, cujo o interior além das excelentes esculturas, encontram-se os restos do santo. Seguimos
até o nosso hotel na Região de Veneto. Acomodação.

túmulo do Santo. Seguimos até Roma. Se desejar
pode fazer uma visita opcional “Roma de Noite”, na
qual vamos percorrer alguns dos lugares mais característicos de esta cidade milenária, conhecendo a
suas praças mais emblemáticas e fontes mais representativas, como a Piazza Navona com a Fonte dos
Quatro Rios, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica de esta cidade
monumental que com as explicações do nosso guia
local nos vai introduzir à história e principais ediﬁcios da Cidade Eterna. Vamos passar junto do Tiber,
Avenida dos Foros, Praça de Veneza, exterior do Coliseu, Circo Maximo, Colina do Capitólio, etc. Resto
do dia livre ou possibilidade de realizar uma visita
opcional aos Museus Vaticanos com a Capéla Sixtina
e a Basílica de São Pedro. Tarde livre o se desejar
poderá realizar uma excursão interessante que com o
nosso guia vai poder ligar-se com os momentos mais
importantes da história da “Cidade Eterna”, uma
vez que vamos conhecer o interior do edifício mais
representativo de uma Roma Imperial e o autêntico
simbolo da cidade: o Coliseu, onde a luta de gladiadores mostraram na antiguidade o poder da que foi
“Capital do Mundo”. De seguida visitaremos o Bairro
de Trastévere, simbolo de uma Roma Popular, conhecendo o seus recantos mais pitorescos com o nosso
guia local e que nos vai permitir envolver-nos na vida
da capital de itália. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção ao coração de Veneza em barco privado, onde vamos poder admirar a
cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior
do Palácio dos Dogos e a Praçeta, lugar de acesso à
Praça São Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar para perder-se pelos canais, ruas e praças secretas, onde vai encontrar detalhes inﬁnitos que fazem
com que Veneza seja uma cidade única no mundo.
Se desejar pode realizar uma excursão opcional na
que além de um passeio romântico de gôndola pelos
canais de Veneza, vai fazer um passeio com o nosso
guia local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos de esta cidade.
Abandonamos Veneza para seguirmos em direção a
Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento, e hoje em dia um dos principais centros artísticos
do mundo. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos restos arqueológicos de esta cidade romana parada no
tempo pela erupção do Vesubio no ano 79 d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles, capital
da região e cujo o centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Por último,
visita à ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marinha
Grande, os promontórios, grutas, etc. (Inclui almoço
em Capri). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa
Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa feita
por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano; o Campanário, construído por Giotto, o Batistério com as
famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo Vecchio e
o seu conjunto de estátuas e fontes com uma grande
riqueza artística, etc. Tempo livre para conhecer os
famosos mercados ﬂorentinos. Saída em direção a
Assis. Tempo livre para visitar as Basílicas, com os
magníﬁcos frescos, feitos por Giotto e Cimabue e o

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída em direção a Pisa, berço de
Galileo, onde vamos ter tempo livre para contemplar
a maravilhosa Praça dos Milagres, com a sua Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuamos até à Costa Azul. Chegada a Nice. Excursão
opcional ao Principado de Mónaco onde vamos conhecer Monte Carlo, com tempo livre para visitar o
Casino ou tomar algo no Café de Paris. Visitaremos
também o Mónaco, passeando pelas suas ruas até a
Praça do Palácio da familia Grimaldo com umas espléndidades vistas sobre a bahía desde o miradouro.
Acomodação.
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DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de
Provenza e Languedoc. Continuamos até Espanha
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Autónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e um
dos principais portos da Europa. Visita panorâmica
da Cindade Condal, na qual vamos percorrer algumas das suas praças de renome como a Praça da Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada
Família, obra expiatória ainda por terminar e um dos
simbolos da arte modernista que tanto representa
Barcelona, etc. Acomodação.
Eventualmente a visita de Barcelona se poderá realizar à Segunda-feira.
SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída em direção a Zaragoza. Paragem com tempo livre para visitar a Basílica da Nossa Senhora do Pilar, patrona da hispanidade, onde
existe a lenda que a Virgem apareceu a Santiago o
Maior e como testemunho da sua visita deixaria uma
coluna de jaspe, conhecida como “O Pilar”. Hoje em
dia constitui o miaor Templo Barroco de Espanha.
Destancado-se no seu interior os frescos de Goya
e Francisco Bayeu, entre outros; de esta forma contém grandes obras de arte como o Retábulo do Altar
Mayor de Damián Forment, o banco corrido de couro
do século XVI e a Santa Capéla, obra de arte barroca
do século XVIII. Continuação até a capital de Espanha, Madri. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e Neptuno, a Porta de Sol, Gran
Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc.
Resto do dia livre. Se desejar poderá realizar uma
vista completa opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da
cidade, desde o qual vamos ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear
pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a
entrada ao interior da Catedral. À noite poderá assistir de forma opcional a um espectaculo ﬂamenco,
onde vamos conhecer as raizes musicais da arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saida em direcção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para após percorrer o País Vasco e a reserva natural de Las Landas,
chegamos a Bordeaux, a capital da região francesa
de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais
mais importantes da Europa e pelos seus vinhos de
alta qualidade. Acomodação.
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QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Vale do Loire, terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se
encontram os mais famosos castelos renascentistas
de França. Tempo livre para visitar o de Chambord,
mandado construir a meados do século XVI por
Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de
caça e que sobressai no coração de uma zona de
ﬂoresta rodeada por 31 Km’s de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris Iluminado, onde
poderemos descobrir uma cidade considerada por
muitos a mais bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: às praças da
Concordia, Ópera, Campos Elíseos, o Arco do
Triunfo, Bairros Latino e de Saint Germain, etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre,
um dos maiores museus do mundo. À noite poderá assistir de forma opcional ao cabaré “Le Lido”.
Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá de
forma opcional conhecer com o nosso guia local
o Palácio de Versalles e os seus jardins. Foi o simbolo da monarquia francesa no seu esplendor e o
modelo para a residências reais em toda a Europa.
Durante a tarde, visita opcional ao famoso Bairro
Latino, seguidamente vamos visitar o interior da
Catedral de Nôtre Dame, outro dos simbolos de
Paris, obra maestra da arte gótica francesa, e por
último, poderá conhecer Paris desde outro ponto
de vista, com um passeio en Bateau-Mouche pelo
Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, realizando uma paragem na capital: Bruxelas. Acompanhados do nosso guia vamos até o centro da
cidade, onde vamos ter tempo livre para conhecer
os seus lugares mais emblemáticos: a famosa estátua do Manneken Pis, a mágica Grand Place, etc.
Seguimos com o nosso guia até outro dos emblemas de Bruxelas: “O Atomium”, construído para a
Exposição Universal de 1958. Após uma breve paragem, continuaremos até Amsterdã. À noite, se dejar poderá realizar um passeio opcional em lancha,
descobrindo a cidade desde os seus canais. Conhecendo entre outros lugares o canal dos Principes,
onde veremos a Igreja do Oeste a Casa de Anne
Frank; o Canal dos Senhores, o rio Amstel onde poderá ver a famosa Ponte Estreita e o Stopera, etc.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das

Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro
Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de
talha de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar
poderá fazer uma excursão opcional que o vai fazer
mergulhar na Holanda Tradicional, visitando os seus
povos marinheiros: Marken um povo de pescadores
com uma longa tradição protestante e Volendam,
povo católico, onde, além de aproveitar para fazer
compras interessantes, poderá degustar pratos de
peixe tradicionais da região. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
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 ST9467
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen, conhecida
graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos de
Bremen”. Hoje em dia é uma das cidades mais belas da Alemanha, graças ao estado de conservação
do seu Património Artístico. Tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça do Mercado, onde se
pode viver a história e a larga tradição de Bremen
como uma orgulhosa cidade hanseática até à actualidade. Recomendamos-lhe que visite à adéga da
prefeitura com a maior coleção de vinhos alemães e
passear pelas pequenas ruas do bairro mais antigo
da cidade, o Schnoor, ou disfrutar o ambiente marítimo da ribeira Schlachte do Weser com a sua gastronomia diversa. Continuação para Berlim. À noite,
se desejar poderá realizar uma visita opcional de
Berlim de Noite. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, construído
pelas autoridades nazis em 1936 no qual morreram
durante essa época mais de 30.000 prisioneiros, e/
ou realizar uma excursão opcional “Berlim Nazi do
III Reich”; conhecendo os lugares mais importantes
que marcaram essa época: a plataforma 17, o local
onde se encontrava o bunker de Adolfo Hitler, os
restos da Gestapo, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERLIM
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 ST9466

2.510
2.215$
$

20 dias

Preço base ST9467

18 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
13 ABR / 26 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

20

-

SINGLE

2.755

3.505

2.510

3.255

2.215

2.880

Milão - Amsterdã

ST9467

Economy

DUPLO

Milão - Berlim

ST9466

Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
02 NOV / 28 MAR

18

-

2.450

3.115

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Milão, Roma, Florença, Barcelona,
Madri, Paris, Amsterdã e Berlim.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Assis, Entrada em Veneza em barco privado,
Pisa, Nice, Zaragoza, Bordeaux, Castelo de Chambord,
Bruxelas, Bremen, Padua.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Milão
Veneza

Ibis Milano Centro
Centro
3*
B&B Padova
Padua
3*
Alexander Palace
Abano Terme 4*
Florença
Delta
Calenzano
4*
Sesto Fiorentino 4*
The Gate
Roma
The Brand
Cidade
4*
Occidental Aran Park
Cidade
4*
Nice
Ibis Palais de congres
Cidade
3*
Novotel Nice Centre
Cidade
4*
Hipark
Cidade
4*
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Cidade
3*
Ibis Styles Bogatell
Cidade
2*
Madri
T3 Tirol
Cidade
3*
B&B Madrid Airport
Periferia
3*
Bordeaux Ibis Bordeaux Le Lac
Cidade
3*
Ibis Bastide
Cidade
3*
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
3*
Ibis Bagnolet
Periferia
3*
Campanile Bagnolet
Periferia
3*
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
3*S
Berlim
H. Inn City East - Landsberger Cidade
4*
Tryp By Wyndham City East Cidade
3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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COMEÇO
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Londres, Paris e Madri “Economy”

LINHA
ECONOMY

ST9150 · ST9437 >> Londres > Paris > Bordeaux > Madri
Preço base ST9150
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9150
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado até o hotel. Tarde livre. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um
pub tour incluindo o drink em um pub tipico de
Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas de Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Sq., Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Eventualmente esta visita se poderia fazer o
dia anterior). Tarde livre. Se desejar poderá realizar uma excursão opcional ao Castelo de Windsor.
À noite, se desejar poderá fazer de forma opcional uma “Pub Tour”, na qual além de conhecer
outros aspectos desconhecidos da cidade, está
também incluido drink num pub típico de Londres.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer
esta capital, percorrendo lugares como o Soho, o
Convent Garden, disfrutar de alguns dos musicais
que se representam na cidade, etc. Se desejar poderá visitar opcionalmente o Museu Britânico, no
qual se recolhem peças de todos os territórios onde
chegou o Império Britânico, onde poderá admirar,
alem dos frisos do Partenon, uma excelente secção
de Egiptologia. À continuação seguimos até à Torre
de Londres que data do ano 1066, sendo o monumento mais antigo de Londres e onde se encontram uma das maiores motivações para conhecer
esta cidade: As Jóias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em shuttle em direção a
Folkestone para fazer a travessia do Canal da Mancha em direção a França. Chegada e tempo livre
para um primeiro contacto com a elegante capital
francesa. Durante a noite poderá realizar se desejar uma tour opcional de “Paris Iluminado”, onde
poderemos conﬁrmar porque é considerada por
muitos a cidade mais bela do mundo. Acomodação.
* Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente poderá ser feito em Ferry desde Dover a
Calais.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Chegada a Paris e traslado até o
hotel. Tempo livre para conhecer a capital francesa.
À noite, você pode fazer um tour opcional de Paris
Iluminado, onde você pode descobrir uma cidade
considerada por muitos a mais bonita do mundo.
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco
do Triunfo, o bairro de St. Germain, as grandes avenidas, etc. À tarde faremos uma visita opcional ao
Museu do Louvre. À noite, assistência opcional ao
cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia francesa
em seu esplendor e modelo para residências reais
em toda a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão opcional pode conhecer o Quartier Latin,
o interior da Catedral de Notre Dame, e fazer um
passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CHAMBORD - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para Chambord, no Vale do
Loire, edifício espectacular, supostamente desenhado por Leonardo Da Vinci no século XVI. Tempo
livre. Continuação até Bordeaux, capital da região
francesa de Aquitania. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BORDEAUX - MADRI
Café da manhã. Saída em direção à reserva natural de Las Landas, a qual vamos atravessar antes
de chegarmos a território espanhol, onde vamos
percorrer as paisagens verdes do País Vasco, para
continuar por terras castelhanas, atravessando o
Sistema Central para chegar a Madri. Chegada e
Tempo livre. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e Neptuno, a Porta de Sol, Gran
Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc.
Resto do dia livre. Visita opcional a Toledo, na qual
vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da cidade e vamos passear pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a entrada ao interior da Catedral. À noite poderá assistir de forma
opcional a um espectaculo ﬂamenco. Acomodação.
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QUARTA-FEIRA: MADRI
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. ■

11 dias

Preço base ST9437

8 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9437
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.

1.320
875$
$

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

11

-

1.415

1.790

TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

1.320

1.695

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR

SINGLE

DUPLO

SINGLE

875

1.125

Paris - Madri

ST9437

Economy

DUPLO

Londres - Madri

ST9150

Economy

TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR

8

-

930

1.180

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Londres, panorâmica de Paris,
Panorâmica de Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Chambord.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Londres

Nome

Situação

Ibis London Excel
Cidade
Ibis London Wembley
Cidade
Paris
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Bordeaux Ibis Bastide
Centro
Resihome Bordeaux
Centro
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
Tur
Tur
3*
3*
3*
3*
3*
3*

REINO UNIDO
Londres
3

FIM
ITIN. ST9469

FIM
ITIN. ST9468
3

Chartres

Paris

1

FRANÇA
1

COMEÇO
AMBOS ITIN.

Bordeaux
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Madri, Londres e Paris · Madri e Londres

LINHA
ECONOMY

ST9468 · ST9469 >> Madri > Bordeaux > Chartres > Londres > Paris
Preço base ST9468
COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
QUINTA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri. Traslado até o hotel e resto do
dia livre para disfrutar dos recantos da cidade, visitar à Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e de Neptuno, a Gran Via, a Calle
Mayor, exterior da Praça de Touros das Ventas, Rua
Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana,
etc. Resto do dia livre ou excursão opcional a Toledo, na qual vamos a passear pelas pequenas ruas e
praças, incluida a entrada ao interior da Catedral. À
noite poderá assistir de forma opcional a um espectaculo de ﬂamenco. Acomodação.
SÁBADO: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída em direção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para percorrer
de seguida o País Vasco e a reserva natural de Las
Landas. Chegada a Bordeaux, capital da região
francesa de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos
seus excelentes vinhos. Acomodação.
DOMINGO: BORDEAUX - CHAMBORD - CHARTRES
Café da manhã. Saída em direção ao Vale de Loira. Realizaremos um percurso em autocarro pelas
margens do rio, passando por belas povoações de
Amboise, uma das mais representativas da região,
dominada pelo seu castelo, antiga residência do
Rei Francisco ou a povoação de Blois. Vamos fazer
uma paragem em Chambord, onde temos tempo
livre para conhecer o seu Castelo, o mais impressionante do Vale, mandado construir a meados do
século XVI por Francisco I, que segundo se pensa
por planos de Leonardo Da Vinci. Continuação para
Chartres. Tempo livre para conhecer a sua Catedral,
declarada Património da Humanidade pela UNESCO. Por outro lado, a cidade tem um centro histórico muito interessante, que conserva o esplendor do
seu passado. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CHARTRES - LONDRES
Café da manhã. Saída em direção a Calais e cruzaremos o Canal da Mancha em um agradável mini
cruzeiro. Chegada a Londres e tarde livre para percorrer lugares tão emblemáticos como Oxford Str,
Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um pub tour incluindo
o drink em um pub tipico de Londres.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas de Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Sq., Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Eventualmente esta visita se poderia fazer o
dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional ao
Castelo de Windsor. À noite, visita opcional do “Pub
Tour”, na que está incluido drink num pub típico de
Londres. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu
Britânico, onde poderá admirar, alem dos frisos do
Partenon, e à Torre de Londres e onde se encontram as Jóias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES
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 ST9469
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em shuttle em direção a
Folkestone para fazer a travessia do Canal da Mancha em direção a França. Chegada e tempo livre
para um primeiro contacto com a elegante capital francesa. Durante a noite poderá realizar se
desejar uma tour opcional de “Paris Iluminado”.
Acomodação.
* Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente poderá ser feito em Ferry desde Dover a
Calais.

1.415
1.010$
$

Preço base ST9469

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio Versalles e os seus jardins. Foi simbolo da monarquia francesa no seu esplendor. À tarde visita
opcional ao famoso Bairro Latino, o interior da Catedral de Nôtre Dame e por último, poderá dar um
passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.

9 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Economy

12

-

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.550

1.965

1.415

1.830

1.010

1.300

Madri - Londres

ST9469

Economy

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR

Madri - Paris

ST9468

9

-

1.110

1.400

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Madri, Panorâmica de Londres,
Panorâmica de Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Vale do Loire, Chambord, Chartres
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Madri

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o Arco do
Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc.
Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre,
antiga residência real e hoje em dia um dos maiores
museus do mundo. À noite poderá assistir de forma
opcional ao Cabaret Le Lido. Acomodação.

12 dias

Nome

Situação

T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bastide
Centro
Chartres
Ibis Chartres Centre
Centro
Campanile Chartres
Periferia
Londres
Ibis London Excel
Cidade
Ibis London Wembley
Cidade
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
3*
3*
3*
3*
Tur
Tur
3*
3*
3*

DOMINGO: PARIS
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 ST9468
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Londres, Paris e Amsterdã

LINHA
ECONOMY

ST9470 · ST9040 >> Londres > Paris > Amsterdã
Preço base ST9470
COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Chegada a Londres e traslado até
o hotel. Tempo livre para percorrer lugares tão emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road,
Hyde Park, etc. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um pub tour incluindo o drink em um pub
tipico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas de Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Sq., Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Eventualmente esta visita se poderia fazer o
dia anterior). Tarde livre. Se desejar poderá realizar
uma excursão opcional interessante fora de Londres para descobrir um dos lugares mais famosos
da tradição britânica: o Castelo de Windsor, À notie, se desejar poderá fazer de forma opcional uma
“Pub Tour”, na qual além de conhecer outros aspectos desconhecidos da cidade, está também incluido
drink num pub típico de Londres. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá visitar
opcionalmente o Museu Britânico, e à Torre de Londres que data do ano 1066, onde se encontram uma
das maiores motivações para conhecer esta cidade:
As Jóias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em shuttle em direção a
Folkestone para fazer a travessia do Canal da Mancha em direção a França. Chegada e tempo livre
para um primeiro contacto com a elegante capital
francesa. Durante a noite poderá realizar se desejar uma tour opcional de “Paris Iluminado”, onde
poderemos conﬁrmar porque é considerada por
muitos a cidade mais bela do mundo. Acomodação.
* Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente poderá ser feito em Ferry desde Dover a
Calais.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o Arco
do Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas,
etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu do
Louvre, onde se encontra uma coleção artística,
que vai desde as obras maestras da antiguidade,
até a revolucionária Pirâmide de Aço e Cristal. Durante a noite poderá assistir de forma opcional ao
Cabaret Le Lido. Acomodação.
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SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio Versalles e os seus jardins, ainda que quem o
começou foi Luis XIII com a intenção de criar um
Palácio sem igual, mas foi Luis XIV que o embelezou e expandiu o edifício inicial, tendo mandado
construir entre outras salas, a Galeria dos Espelhos.
Foi simbolo da monarquia francesa no seu esplendor e também o modelo para as residências reais
em toda a Europa. À tarde visita opcional ao Bairro
Latino, o interior da Catedral de Nôtre Dame, e dar
um passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.

1.165
910$
$

Preço base ST9040

FIM DO ITINERÁRIO ST9040
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção à Bruxelas.
Acompanhados do nosso guia vamos até o centro da cidade, onde vamos ter tempo livre para
conhecer os seus lugares mais emblemáticos: a
famosa estátua do Manneken Pis, a mágica Grand
Place com as Casas do Rei, dos Grémios e a Prefeitura, etc. Seguimos com o nosso guia até outro
dos emblemas de Bruxelas: “O Atomium”, construído para a Exposição Universal de 1958. Após uma
breve paragem, continuaremos até Amsterdã. À
noite, se dejar poderá realizar um passeio opcional
em lancha, descobrindo a cidade desde os seus
canais. Conhecendo entre outros lugares o canal
dos Principes, o Canal dos Senhores, o rio Amstel
onde poderá ver a Ponte Estreita e o Stopera, etc.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Dam,
o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado
das Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro
Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de
talha de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar
poderá fazer uma excursão opcional que o vai fazer
mergulhar na Holanda Tradicional, visitando os seus
povos marinheiros: Marken um povo de pescadores
com uma longa tradição protestante e Volendam,
povo católico, onde, além de aproveitar para fazer
compras interessantes, poderá degustar pratos de
peixe tradicionais da região. Acomodação.

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Economy

10

-

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.300

1.635

1.165

1.500

910

1.160

Londres - Paris

ST9040

Economy

TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR

Londres - Amsterdã

8

-

1.015

1.265

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Londres, Paris e Amsterdã.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruxelas.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Londres

Situação

Ibis London Excel
Cidade
Ibis London Wembley
Cidade
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
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. ■
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FIM DO ITINERÁRIO ST9470

8 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST9470

DOMINGO: PARIS
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. ■

10 dias
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ST9012 >> Bruxelas > Amberes > Amsterdã
Preço base ST9012

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA

DOMINGO: BRUXELAS
Chegada a Bruxelas e traslado até o hotel. Tempo
livre para começar a conhecer a capital da Bélgica.
Recomendamos um passeio pelo centro da cidade
para conhecer a Grand Place e o ambiente animado
das ruas que a rodeiam. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica: Grand Place,
com as Casas do Rei, dos artesãos e a Prefeitura; o
Manneken Pis; Bairro de Sablón, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Tarde livre ou se desejar poderá
realizar uma excursão opcional a Lovaina em cuja
universidade turmas aulas de Erasmo de Roterdão.
Veremos a Grote Markt ou Praça Maior, com a igreja
de São Pedro e a Prefeitura do século XV, e outros
edifícios como Salão dos Tecidos, o colégio Van
Dale, a Igreja de São Miguel e o Grande Beaterio.
TERÇA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - AMBERES
Café da manhã. Durante este dia realizaremos um
percurso por duas cidades espectaculares. Gante,
com recantos mágicos como o Castelo dos Condes
de Flandes, a Catedral de San Bavón, obra maestra da arte gótica e o local onde em 1500 Carlos V
foi batizado, a Torre Belfort, a Igreja de São nicolás, a ponte de São Miguel, etc. Bruges, na qual vai
disfrutar descobrindo o encanto das suas casas e
dos canais, do Lago do Amor, o Beatério, a Praça
Grote Markt, a Basílica da Santa Sangre, do século
XII, onde se guarda a relíquia da Santa Sangre de
Jesus Cristo, etc. Tempo livre ou visita guiada opional a ambas as cidades. Continuamos até Amberes.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: AMBERES - DELFT - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Realizaremos uma visita panorâmica, na qual vamos conhecer a prefeitura com detalhes italianos, o matadouro e o exterior da Catedral
da Nossa Senhora de Amberes, declarada como Património da Humanidade pela UNESCO, é a igreja
mais importante dos Países Baixos e uma das maiores do mundo, etc. Seguimos em direção à Holanda,
onde em primeiro lugar vamos parar em uma das
cidades mais belas: Delft, famosa pela sua porcelana azul e onde se vai sentir como se tivesse viajado
ao passado. Tempo livre para passear pelo centro
histórico da cidade, com a Prefeitura, a Praça do
Mercado e os seus canais antigos. Continuação até
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da Academia de Direito Internacional do Tribunal Supremo,
do Tribunal Internacional e residência da familia
real holandesa. Tempo livre ou se desejar poderá
fazer uma excursão opcional a estas duas cidades
incluindo a entrada no Parque de Madurodam. Con-

8 dias

855

SÁBADO: BRASIL - BRUXELAS
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.

6 Y 20 JUL - 3 Y 17 AGO
ITIN.
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tinuação até Amsterdã. À noite possibilidade de
realizar de forma opcional um passeio inesquecível
em lancha, para descobrir a cidade apartir dos seus
canais, conhecendo entre outros lugares o famoso
Bairro Vermelho, o Canal dos Principes, o Canal dos
Senhores, o rio Amstel com a famosa Ponte Estreita
e o Stopera, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Dam,
o Palácio Real, o Monumento Nacional, a Bolsa de
Berlage, a Estação Central, a Igreja de São Nicolau,
o bairro judeu, etc. Também vamos visitar a fábrica
de talha de diamantes, na qual nos vai ser mostrado todo o processo, desde a extração do diamante
em bruto à conversão em produto ﬁnal para venda.
Resto do dia livre, ou se desejar poderá realizar de
forma opcional uma excursão onde vai mergulhar
na Holanda Tradicional, visitando povos marinheiros: Marken, povo pescador com uma extensa tradição protestante e Volendam, um povo católico,
onde além de paroveitar para fazer compras interessantes, poderá degustar pratos de peixe, característicos da região. Acomodação.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Bruxelas, Amberes, Amsterdã.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Bruges,
Gante, Delft, Haia.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Bruxelas

Ramada Brussels Woluwe
Cidade
Ibis Brussels City Centre
Centro
Amberes Leonardo Antwerpen
Centro
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
3*
3*
3*S

SEXTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre ou se desejar poderá realizar de forma opcional uma excursão na qual vai
conhcer dois dos simbolos mais representativos da
Holanda: O queijo e os Moinhos; dirijindo-nos em
primeiro ao famoso mercado de queijos de Alkmar,
que remonta ao século XV e onde os porteiros, arremessadores, capatazes, queijos e o animado ambiente popular vão fazê-lo viver uma das tradições
mais enraizadas da Holanda. Seguimos até Zaanse
Schans, conhecido popularmente como o povo dos
moinhos, onde vamos passear por entre as tradicionais casas de madeira, os armazéns e os moinhos
de vento. Acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
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. ■
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Madri, Londres, Paris, Amsterdã e Berlim
ST9472 >> Madri > Bordeaux > Chartres > Londres > Paris > Amsterdã > Berlim

se destaca por um lado a Capéla de São Jorge, dos
princípios do século XVI, construída em estilo Tudor
e o local onde foram enterrados 10 reis de Inglaterra,
entre eles o conhecido Enrique VIII e a sua terceira
esposa Jane Seymour; e os Apartamentos de Estado, com obras importantes de grandes artistas como
Canaletto, Van Dick, Rembrandt e Rubens, entre outros. Regresso a Londres, e se desejar poderá fazer
de forma opcional uma “Pub Tour”, na qual além de
conhecer outros aspectos desconhecidos da cidade,
está também incluido drink num pub típico de Londres. Acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri. Traslado até o hotel e resto do
dia livre para disfrutar dos recantos da cidade, visitar à Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
de Neptuno, a Porta de Sol, a Gran Via, a Calle Mayor,
exterior da Praça de Touros das Ventas, Rua Alcalá,
Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre para continuar a conhecer a capital
de Espanha. Se desejar poderá fazer de forma opcional uma visita super completa a Toledo, na qual
vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da cidade, desde o qual vamos ter uma vista
espléndida do património artístico e vamos passear
pelas pequenas ruas e praças emblemáticas, incluida
a entrada ao interior da Catedral, considerada uma
das obras maestras da arte espanhola. À noite poderá assistir de forma opcional a um espectaculo de
ﬂamenco onde vamos conhecer as raízes musicais da
arte espanhola. Acomodação.
SÁBADO: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída em direção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para percorrer de
seguida o País Vasco e a reserva natural de Las Landas. Chegada a Bordeaux, capital da região francesa
de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais
mais importantes da Europa e pelos seus excelentes
vinhos. Acomodação.
DOMINGO: BURDEAUX - CHAMBORD - CHARTRES
Café da manhã. Saída em direção ao Vale de Loira,
terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se encontram os castelos renascentistas franceses mais
famosos. Realizaremos um percurso em autocarro
pelas margens do rio, passando por belas povoações
de Amboise, uma das mais representativas da região,
dominada pelo seu castelo, antiga residência do Rei
Francisco ou a povoação de Blois. Vamos fazer uma
paragem em Chambord, onde temos tempo livre
para conhecer o seu Castelo, o mais impressionante
do Vale, mandado construir a meados do século XVI
por Francisco I, que segundo se pensa por planos
de Leonardo Da Vinci, era para ser utilizado como
pavilhão de caça e que se eleva no coração de uma
zona ﬂorestal rodeada por 31 kms de muralhas. Para
terminar o nosso percurso pela região de Loira, che-
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garemos à cidade de Chartres, capital do departamento de Eure et loire. Tempo livre para conhecer
a sua famosa Catedral, declarada Património da Humanidade pela UNESCO, e considerada como uma
das obras maestras da arte gótica universal. Destacam-se no seu exterior as maravilhosas esculturas e
no interior os extraordinários vitrais dos séculos XII e
XIII. Por outro lado, a cidade tem um centro histórico
muito interessante, que conserva o esplendor do seu
passado. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CHARTRES - LONDRES
Café da manhã. Saída em direção a Calais e cruzaremos o Canal da Mancha em um agradável mini cruzeiro. Chegada a Londres e tarde livre para percorrer
lugares tão emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um pub tour incluindo o drink em
um pub tipico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas de Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Sq., Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se poderia fazer o dia
anterior). Tarde livre. Se desejar poderá realizar uma
excursão opcional interessante fora de Londres para
descobrir um dos lugares mais famosos da tradição
britânica: o Castelo de Windsor, o maior e mais antigo dos ainda habitados em todo o mundo, sendo
uma das residências oﬁciais da monarquia britânica
desde à 900 anos. Vamos conhecer o interior onde

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer
esta capital, percorrendo lugares mundialmente famosos como o Soho, o animado Convent Garden,
disfrutar de alguns dos musicais que se representam
na cidade, etc. Se desejar poderá visitar opcionalmente o Museu Britânico, no qual se recolhem peças de todos os territórios onde chegou o Império
Britânico, onde poderá admirar, alem dos frisos do
Partenon, uma excelente secção de Egiptologia. À
continuação seguimos até à Torre de Londres que
data do ano 1066, sendo o monumento mais antigo
de Londres e onde se encontram uma das maiores
motivações para conhecer esta cidade: As Jóias da
Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em shuttle em direção a
Folkestone para fazer a travessia do Canal da Mancha em direção a França. Chegada e tempo livre para
um primeiro contacto com a elegante capital francesa. Durante a noite poderá realizar se desejar uma
tour opcional de “Paris Iluminado”, onde poderemos
conﬁrmar porque é considerada por muitos a cidade
mais bela do mundo. Acomodação.
* Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente poderá ser feito em Ferry desde Dover a Calais.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da cidade: as Praças da Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o
Arco do Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu
do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um
dos maiores museus do mundo, junto com o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitano de Nova
York e o Prado de Madri, e onde se encontra uma
coleção artística, que vai desde as obras maestras da
antiguidade, como a Venus de Milo ou a Victoria de
Samotracia até a revolucionária Pirâmide de Aço e
Cristal criada pelo arquitecto chinês-estadounidense
Ieo Ming Pei. Durante a noite poderá assistir de forma
opcional ao Cabaret Le Lido. Acomodação.
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Preço base ST9472
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio Versalles e os seus jardins, ainda que quem o
começou foi Luis XIII com a intenção de criar um
Palácio sem igual, mas foi Luis XIV que o embelezou e expandiu o edifício inicial, tendo mandado
construir entre outras salas, a Galeria dos Espelhos,
sem dúvida a sala mais impressionante e que serviu de cenário para assinar o Tratado de Versalles.
Destacam-se a Capela, os salões da Paz e da Guerra, etc. Foi simbolo da monarquia francesa no seu
esplendor e também o modelo para as residências
reais em toda a Europa. À tarde visita opcional ao
famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual
parisiense e cenário da revolução de Maio de 1968.
De seguida vamos visitar o interior da Catedral de
Nôtre Dame, local de coroação dos Reis e Imperadores, e que serviu de inspiração para obras como
“O Corcunda de Nôtre Dame” de Victor Hugo e por
último, poderá dar um passeio em Bateau-Mouche.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, realizando uma paragem na capital: Bruxelas. Acompanhados do nosso guia vamos até o centro da
cidade, onde vamos ter tempo livre para conhecer
os seus lugares mais emblemáticos: a famosa estátua do Manneken Pis, a mágica Grand Place com as
Casas do Rei, dos Grémios e a Prefeitura, etc. Aproveite o tempo livre para disfrutar do ambiente animado e saborear algumas das muitas cervejas que
se produzem no país. Seguimos com o nosso guia
até outro dos emblemas de Bruxelas: “O Atomium”,
construído para a Exposição Universal de 1958,
que se encontra nos arredores da cidade, no bairro
de Heizel. A sua estructura exempliﬁca os átomos
de um cristal de ferro. Após uma breve paragem,
continuaremos até Amsterdã. À noite, se dejar
poderá realizar um passeio opcional em lancha,
descobrindo a cidade desde os seus canais. Conhecendo entre outros lugares o canal dos Principes,
onde veremos a Igreja do Oeste a Casa de Anne
Frank; o Canal dos Senhores, o rio Amstel onde poderá ver a famosa Ponte Estreita e o Stopera, etc.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro
Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de
talha de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar
poderá fazer uma excursão opcional que o vai fazer
mergulhar na Holanda Tradicional, visitando os seus
povos marinheiros: Marken um povo de pescadores
com uma longa tradição protestante e Volendam,

povo católico, onde, além de aproveitar para fazer
compras interessantes, poderá degustar pratos de
peixe tradicionais da região. Acomodação.

1.975
1.650$
$

16 dias

Preço base ST9473

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
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. ■

14 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 30 OUT

FIM DO ITINERÁRIO ST9473
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen, conhecida graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos
de Bremen”. Hoje em dia é uma das cidades mais
belas da Alemanha, graças ao estado de conservação do seu Património Artístico. Tempo livre para
conhecer a maravilhosa Praça do Mercado, onde
se pode viver a história e a larga tradição de Bremen como uma orgulhosa cidade hanseática até à
actualidade. Recomendamos-lhe que visite à adéga da prefeitura com a maior coleção de vinhos
alemães e passear pelas pequenas ruas do bairro
mais antigo da cidade, o Schnoor, ou disfrutar o
ambiente marítimo da ribeira Schlachte do Weser
com a sua gastronomia diversa. Continuamos por
Sajonia Baixa, cuja a Casa Real se ligou com a Corte de Inglaterra em 1714, através do Rei Jorge I,
também eleitor de Hannover para chegar a Berlim.
À noite, se desejar poderá realizar uma visita opcional de Berlim de Noite na qual vamos conhecer
o bairro judeu, o bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, a Porta de Brandemburgo,
etc. Acomodação.

ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais representativos da capital de
Alemania: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos
Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nicolau,
a Praça de Gendarmeria, os restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc. Resto do dia livre ou
excursão opcional ao campo de concentração de
Sachsenhausen, construído pelas autoridades nazis
em 1936 no qual morreram durante essa época mais
de 30.000 prisioneiros, e/ou realizar uma excursão
opcional “Berlim Nazi do III Reich”; conhecendo os
lugares mais importantes que marcaram essa época: a plataforma 17, o local onde se encontrava o
bunker de Adolfo Hitler, os restos da Gestapo, etc.
Acomodação.

Madri

16

-

DUPLO

SINGLE

2.175

2.755

1.975

2.560

1.650

2.150

Madri - Amsterdã

ST9473

Economy

SINGLE

Madri - Berlim

ST9472

Economy

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR

14

-

1.835

2.335

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Madri, Londres, Paris, Amsterdã
e Berlim.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Vale do Loire, Chambord, Chartres,
Bruxelas, Bremen.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bastide
Centro
Chartres
Ibis Chartres Centre
Centro
Campanile Chartres
Periferia
Londres
Ibis London Excel
Cidade
Ibis London Wembley
Cidade
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Berlim
Tryp By Wyndham City East
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

QUINTA-FEIRA: BERLIM
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 ST9472
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Lisboa, Madri, Paris, Amsterdã e Berlim
ST9476 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Amsterdã > Berlim

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9476
SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SÁBADO: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para apreciar as praças e bairros, explorar as
ruas do bairro alto ou bairro boêmio do Chiado, onde
se encontra o Café “A Brasileira” inaugurado em
1905, e que foi ao largo da sua existência um ponto
de encontro de poetas. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, o famoso e típico bairro de Alfama, o Carmo, a
famosa Praça do Rossio, etc. Tarde livre ou poderá
fazer uma excursão opcional à Costa de Lisboa para
conhecer as cidades do Estoril, famosa pelo seu Casino; Cascais, que começou como um povo de pescadores e a maravilhosa vila de Sintra, no interior,
rodeada pela serra, com destaque para os seus maravilhosos palácios. Visita do Palácio Nacional com as
suas famosas chaminés. À noite se desejar de forma
opcional poderá assistir a um espéctaulo de fados
com jantar incluido. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída de Fátima, uma cidade conhecdida pelas aparições da Virgem desde 13 de Maio
de 1917 a 3 crianças pastores. Desde então milhões
de peregrinos e visitantes de todo o mundo visitam
a Capela das Aparições construída em 1919. Tempo
livre para conhecer este importante lugar. Seguimos
até Madri. Resto do dia livre para disfrutar dos muitos
recantos da cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas de tapas. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9477
DOMINGO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri. Traslado até o hotel e resto do
dia livre para disfrutar dos recantos da cidade, visitar à Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas.
Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios
e monumentos mais característicos da capital do
Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via, Rua Mayor,
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exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do
Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre para continuar a conhecer a capital de Espanha.
Se desejar poderá realizar uma vista completa opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso
em autocarro pelo perímetro da cidade, desde o
qual vamos ter uma vista geral excelente do seu
património artístico e vamos passear pelas ruas e
praças mais emblematicas, incluindo a entrada ao
interior da Catedral, considerada como uma das
obras maestras da arte espanhola. À noite poderá
assistir de forma opcional a um espectaculo ﬂamenco, onde vamos conhecer as raizes musicais da
arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saida em direcção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para após percorrer o País Vasco e a reserva natural de Las Landas,
chegamos a Bordeaux, a capital da região francesa
de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais
mais importantes da Europa e pelos seus vinhos de
alta qualidade. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Vale do Loire, terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se

encontram os mais famosos castelos renascentistas
de França. Tempo livre para visitar o de Chambord,
mandado construir a meados do século XVI por Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de caça e
que sobressai no coração de uma zona de ﬂoresta
rodeada por 31 Km’s de muralha. Chegada a Paris.
Tour opcional de Paris Iluminado, onde poderemos
descobrir uma cidade considerada por muitos a mais
bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da cidade: conheceremos às praças da Concordia, Ópera, Campos
Elíseos, o Arco do Triunfo, Bairros Latino e de Saint
Germain, etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre, um dos maiores museus do mundo. À
noite poderá assistir de forma opcional ao cabaré “Le
Lido”. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá de forma
opcional conhecer com o nosso guia local o Palácio
de Versalles e os seus jardins. Foi o simbolo da monarquia francesa no seu esplendor e o modelo para a
residências reais em toda a Europa. Durante a tarde,
visita opcional ao famoso Bairro Latino, seguidamente vamos visitar o interior da Catedral de Nôtre
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ST9477 >> Madri > Bordeaux > Paris > Amsterdã > Berlim
Preço base ST9476
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro
Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de
talha de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar
poderá fazer uma excursão opcional que o vai fazer
mergulhar na Holanda Tradicional, visitando os seus
povos marinheiros: Marken um povo de pescadores
com uma longa tradição protestante e Volendam,
povo católico, onde, além de aproveitar para fazer
compras interessantes, poderá degustar pratos de
peixe tradicionais da região. Acomodação.

Dame, obra maestra da arte gótica francesa, e por
último, poderá conhecer Paris desde outro ponto
de vista, com um passeio relaxante en Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, realizando uma paragem em Bruxelas. Acompanhados do nosso guia vamos até o centro da cidade,
onde vamos ter tempo livre para conhecer os seus
lugares mais emblemáticos: a famosa estátua do
Manneken Pis, a mágica Grand Place com as Casas
do Rei, dos Grémios e a Prefeitura, etc. Aproveite o
tempo livre para disfrutar do ambiente animado e
saborear algumas das muitas cervejas que se produzem no país. Seguimos com o nosso guia até outro dos emblemas de Bruxelas: “O Atomium”, construído para a Exposição Universal de 1958, que se
encontra nos arredores da cidade, no bairro de Heizel. A sua estructura exempliﬁca os átomos de um
cristal de ferro. Após uma breve paragem, continuaremos até Amsterdã. À noite, se dejar poderá realizar um passeio opcional em lancha, descobrindo
a cidade desde os seus canais. Conhecendo entre
outros lugares o canal dos Principes, onde veremos
a Igreja do Oeste a Casa de Anne Frank; o Canal dos
Senhores, o rio Amstel onde poderá ver a famosa
Ponte Estreita e o Stopera, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen, conhecida
graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos de
Bremen”. Hoje em dia é uma das cidades mais belas da Alemanha, graças ao estado de conservação
do seu Património Artístico. Tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça do Mercado, onde se
pode viver a história e a larga tradição de Bremen
como uma orgulhosa cidade hanseática até à actualidade. Recomendamos-lhe que visite à adéga da
prefeitura com a maior coleção de vinhos alemães e
passear pelas pequenas ruas do bairro mais antigo
da cidade, o Schnoor, ou disfrutar o ambiente marítimo da ribeira Schlachte do Weser com a sua gastronomia diversa. Continuamos por Sajonia Baixa,
cuja a Casa Real se ligou com a Corte de Inglaterra
em 1714, através do Rei Jorge I, também eleitor de
Hannover para chegar a Berlim. À noite, se desejar poderá realizar uma visita opcional de Berlim
de Noite na qual vamos conhecer o bairro judeu, o
bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, a Porta de Brandemburgo, etc. Acomodação.

1.615
1.375$
$

Preço base ST9477

12 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
05 ABR / 25 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Economy

TEMPORADA BAIXA:
01 NOV / 27 MAR

SINGLE

14

-

1.805

2.305

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

1.615

2.115

TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.375

1.790

Madri - Berlim

ST9477

Economy

DUPLO

Lisboa - Berlim

ST9476

12

-

1.530

1.945

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Lisboa, Madri, Paris, Amsterdã e
Berlim.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo itinerário): Fátima, Bordeaux, Chambord, Bruxelas,
Bremen.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Lisboa

QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, construído
pelas autoridades nazis em 1936 no qual morreram
durante essa época mais de 30.000 prisioneiros, e/
ou realizar uma excursão opcional “Berlim Nazi do
III Reich”; conhecendo os lugares mais importantes
que marcaram essa época: a plataforma 17, o local
onde se encontrava o bunker de Adolfo Hitler, os
restos da Gestapo, etc. Acomodação.

14 dias

Nome

Situação

Vip Berna
Cidade
Mercure Almada
Periferia
Roma
Cidade
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bordeaux Le Lac
Cidade
Ibis Bastide
Cidade
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Berlim
Tryp By Wyndham City East Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*S
4*
3*

QUINTA-FEIRA: BERLIM
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. ■

LINHA ECONOMY69

Ponte
Pon
te de Wes
Westmi
tmi
m nst
nss err e Parl
Parl
arlame
ame
me
mento
en
nttto
nto
o · Lon
Londre
dre
dres
es

Londres, Paris, Amsterdã e Berlim
ST9474 >> Londres > Paris > Amsterdã > Berlim

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9474
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Chegada a Londres e traslado até o
hotel. Tempo livre para percorrer lugares tão emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde
Park, etc. Se desejar, poderá realizar opcionalmente
um pub tour incluindo o drink em um pub tipico de
Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas de Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Sq., Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se poderia fazer o dia
anterior). Tarde livre. Se desejar poderá realizar uma
excursão opcional interessante fora de Londres para
descobrir um dos lugares mais famosos da tradição
britânica: o Castelo de Windsor, o maior e mais antigo dos ainda habitados em todo o mundo, sendo
uma das residências oﬁciais da monarquia britânica
desde à 900 anos. Vamos conhecer o interior onde
se destaca por um lado a Capéla de São Jorge, dos
princípios do século XVI, construída em estilo Tudor
e o local onde foram enterrados 10 reis de Inglaterra,
entre eles o conhecido Enrique VIII e a sua terceira
esposa Jane Seymour; e os Apartamentos de Estado, com obras importantes de grandes artistas. Regresso a Londres, e se desejar poderá fazer de forma
opcional uma “Pub Tour”, na qual além de conhecer outros aspectos desconhecidos da cidade, está
também incluido drink num pub típico de Londres.
Acomodação.

Ca
Cat
attedr
ed
drall Eva
Ev
va
ang
ng
ngé
gé
élic
icca · Berli
ica
Berliliim
Be

cesa. Durante a noite poderá realizar se desejar uma
tour opcional de “Paris Iluminado”, onde poderemos
conﬁrmar porque é considerada por muitos a cidade
mais bela do mundo. Acomodação.
* Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente poderá ser feito em Ferry desde Dover a Calais.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9475

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer
esta capital, percorrendo lugares mundialmente famosos como o Soho, o animado Convent Garden,
disfrutar de alguns dos musicais que se representam
na cidade, etc. Se desejar poderá visitar opcionalmente o Museu Britânico, no qual se recolhem peças de todos os territórios onde chegou o Império
Britânico, onde poderá admirar, alem dos frisos do
Partenon, uma excelente secção de Egiptologia. À
continuação seguimos até à Torre de Londres que
data do ano 1066, sendo o monumento mais antigo
de Londres e onde se encontram uma das maiores
motivações para conhecer esta cidade: As Jóias da
Coroa. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do
dia livre. À noite, você pode fazer um tour opcional de Paris Iluminado, onde você pode descobrir
uma cidade considerada por muitos a mais bonita
do mundo. Visitaremos suas praças, a Ilha da Cité, o
Quartier Latin, os campos Elíseos, a iluminada Torre
Eiffel, as avenidas cheias de luxo, o rio Sena, etc.
Alojamento
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em shuttle em direção a
Folkestone para fazer a travessia do Canal da Mancha em direção a França. Chegada e tempo livre para
um primeiro contacto com a elegante capital fran-
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SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da cidade: as Praças da Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o

Arco do Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu
do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um
dos maiores museus do mundo, junto com o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitano de Nova
York e o Prado de Madri, e onde se encontra uma
coleção artística, que vai desde as obras maestras da
antiguidade, como a Venus de Milo ou a Victoria de
Samotracia até a revolucionária Pirâmide de Aço e
Cristal criada pelo arquitecto chinês-estadounidense
Ieo Ming Pei. Durante a noite poderá assistir de forma
opcional ao Cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio
Versalles e os seus jardins, ainda que quem o começou foi Luis XIII com a intenção de criar um Palácio
sem igual, mas foi Luis XIV que o embelezou e expandiu o edifício inicial, tendo mandado construir entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, sem dúvida
a sala mais impressionante e que serviu de cenário
para assinar o Tratado de Versalles. Destacam-se a
Capela, os salões da Paz e da Guerra, etc. Foi simbolo
da monarquia francesa no seu esplendor e também o
modelo para as residências reais em toda a Europa. À
tarde visita opcional ao famoso Bairro Latino, centro
da vida intelectual parisiense e cenário da revolução
de Maio de 1968. De seguida vamos visitar o interior
da Catedral de Nôtre Dame, local de coroação dos
Reis e Imperadores, e que serviu de inspiração para
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Preço base ST9474
e monumentos mais importantes: a Praça Dam,
o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado
Flutuador de Flores, Canais, a Praça dos Museus,
o Bairro Judeu, etc. Também vamos visitar uma
fábrica de talha de diamantes. Resto do dia livre,
o se desejar poderá fazer uma excursão opcional
que o vai fazer mergulhar na Holanda Tradicional,
visitando os seus povos marinheiros: Marken um
povo de pescadores com uma longa tradição protestante e Volendam, povo católico, onde, além
de aproveitar para fazer compras interessantes,
poderá degustar pratos de peixe tradicionais da
região. Acomodação.

obras como “O Corcunda de Nôtre Dame” de Victor
Hugo e por último, poderá dar um passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, realizando uma paragem em Bruxelas. Acompanhados do nosso guia vamos até o centro da cidade,
onde vamos ter tempo livre para conhecer os seus
lugares mais emblemáticos: a famosa estátua do
Manneken Pis, a mágica Grand Place com as Casas
do Rei, dos Grémios e a Prefeitura, etc. Aproveite o
tempo livre para disfrutar do ambiente animado e
saborear algumas das muitas cervejas que se produzem no país. Seguimos com o nosso guia até outro dos emblemas de Bruxelas: “O Atomium”, construído para a Exposição Universal de 1958, que se
encontra nos arredores da cidade, no bairro de Heizel. A sua estructura exempliﬁca os átomos de um
cristal de ferro. Após uma breve paragem, continuaremos até Amsterdã. À noite, se dejar poderá realizar um passeio opcional em lancha, descobrindo
a cidade desde os seus canais. Conhecendo entre
outros lugares o canal dos Principes, onde veremos
a Igreja do Oeste a Casa de Anne Frank; o Canal dos
Senhores, o rio Amstel onde poderá ver a famosa
Ponte Estreita e o Stopera, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen, conhecida graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos
de Bremen”. Hoje em dia é uma das cidades mais
belas da Alemanha, graças ao estado de conservação do seu Património Artístico. Tempo livre para
conhecer a maravilhosa Praça do Mercado, onde
se pode viver a história e a larga tradição de Bremen como uma orgulhosa cidade hanseática até à
actualidade. Recomendamos-lhe que visite à adéga da prefeitura com a maior coleção de vinhos
alemães e passear pelas pequenas ruas do bairro
mais antigo da cidade, o Schnoor, ou disfrutar o
ambiente marítimo da ribeira Schlachte do Weser
com a sua gastronomia diversa. Continuamos por
Sajonia Baixa, cuja a Casa Real se ligou com a Corte de Inglaterra em 1714, através do Rei Jorge I,
também eleitor de Hannover para chegar a Berlim.
À noite, se desejar poderá realizar uma visita opcional de Berlim de Noite na qual vamos conhecer
o bairro judeu, o bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, a Porta de Brandemburgo,
etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, construído
pelas autoridades nazis em 1936 no qual morreram
durante essa época mais de 30.000 prisioneiros, e/
ou realizar uma excursão opcional “Berlim Nazi do
III Reich”; conhecendo os lugares mais importantes
que marcaram essa época: a plataforma 17, o local
onde se encontrava o bunker de Adolfo Hitler, os
restos da Gestapo, etc. Acomodação.

1.430
1.010$
$

12 dias

Preço base ST9475

9 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

12

-

1.595

2.010

TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

1.430

1.845

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR

SINGLE

DUPLO

SINGLE

1.010

1.300

Paris - Berlim

ST9475

Economy

DUPLO

Londres - Berlim

ST9474

Economy

TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR

9

-

1.120

1.410

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Londres, Paris, Amsterdã e Berlim.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruxelas, Bremen.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Londres

Nome

Situação

Ibis London Excel
Cidade
Ibis London Wembley
Cidade
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Berlim
Tryp By Wyndham City East Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
Tur
Tur
3*
3*
3*
3*S
4*
3*

QUINTA-FEIRA: BERLIM
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. ■
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COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9478
DOMINGO: BRASIL - MADRI
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Chegada e traslado até o hotel. Resto do dia livre
para disfrutar dos muitos recantos da cidade, visitar
a Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas de tapas.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e Neptuno, a Porta de Sol, Gran
Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc.
Resto do dia livre para continuar a conhecer a capital de Espanha. Se desejar poderá realizar uma vista
completa opcional a Toledo, na qual vamos realizar
um percurso em autocarro pelo perímetro da cidade,
desde o qual vamos ter uma vista geral excelente do
seu património artístico e vamos passear pelas ruas e
praças mais emblematicas, incluindo a entrada ao interior da Catedral, considerada como uma das obras
maestras da arte espanhola. À noite poderá assistir
de forma opcional a um espectaculo ﬂamenco, onde
vamos conhecer as raizes musicais da arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saida em direcção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para após percorrer o País Vasco e a reserva natural de Las Landas,
chegamos a Bordeaux, a capital da região francesa
de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais
mais importantes da Europa e pelos seus vinhos de
alta qualidade. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Vale do Loire, terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se
encontram os mais famosos castelos renascentistas
de França. Tempo livre para visitar o de Chambord,
mandado construir a meados do século XVI por Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de caça e
que sobressai no coração de uma zona de ﬂoresta
rodeada por 31 Km’s de muralha. Chegada a Paris.
Tour opcional de Paris Iluminado, onde poderemos
descobrir uma cidade considerada por muitos a mais
bela do mundo. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9480
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre para um
primeiro contacto com a elegante capital francesa.
Durante a noite poderá realizar se desejar uma tour
opcional de “Paris Iluminado”, onde poderemos conﬁrmar porque é considerada por muitos a cidade
mais bela do mundo. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da cidade: as Praças da Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o
Arco do Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu
do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um
dos maiores museus do mundo, junto com o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitano de Nova
York e o Prado de Madri, e onde se encontra uma
coleção artística, que vai desde as obras maestras da
antiguidade, como a Venus de Milo ou a Victoria de
Samotracia até a revolucionária Pirâmide de Aço e
Cristal criada pelo arquitecto chinês-estadounidense
Ieo Ming Pei. Durante a noite poderá assistir de forma
opcional ao Cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio

Versalles e os seus jardins, ainda que quem o começou foi Luis XIII com a intenção de criar um Palácio
sem igual, mas foi Luis XIV que o embelezou e expandiu o edifício inicial, tendo mandado construir entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, sem dúvida
a sala mais impressionante e que serviu de cenário
para assinar o Tratado de Versalles. Destacam-se a
Capela, os salões da Paz e da Guerra, etc. Foi simbolo
da monarquia francesa no seu esplendor e também o
modelo para as residências reais em toda a Europa. À
tarde visita opcional ao famoso Bairro Latino, centro
da vida intelectual parisiense e cenário da revolução
de Maio de 1968. De seguida vamos visitar o interior
da Catedral de Nôtre Dame, local de coroação dos
Reis e Imperadores, e que serviu de inspiração para
obras como “O Corcunda de Nôtre Dame” de Victor
Hugo e por último, poderá dar um passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, realizando uma paragem na capital: Bruxelas. Acompanhados do nosso guia vamos até o centro da cidade,
onde vamos ter tempo livre para conhecer os seus
lugares mais emblemáticos: a famosa estátua do
Manneken Pis, a mágica Grand Place com as Casas
do Rei, dos Grémios e a Prefeitura, etc. Aproveite o
tempo livre para disfrutar do ambiente animado e
saborear algumas das muitas cervejas que se pro-
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ST9480 >> Paris > Amsterdã > Berlim > Praga
Preço base ST9478
duzem no país. Seguimos com o nosso guia até
outro dos emblemas de Bruxelas: “O Atomium”,
construído para a Exposição Universal de 1958,
que se encontra nos arredores da cidade, no bairro
de Heizel. A sua estructura exempliﬁca os átomos
de um cristal de ferro. Após uma breve paragem,
continuaremos até Amsterdã. À noite, se dejar poderá realizar um passeio opcional em lancha, descobrindo a cidade desde os seus canais. Conhecendo entre outros lugares o canal dos Principes,
onde veremos a Igreja do Oeste a Casa de Anne
Frank; o Canal dos Senhores, o rio Amstel onde
poderá ver a famosa Ponte Estreita e o Stopera,
etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro
Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de
talha de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar
poderá fazer uma excursão opcional que o vai fazer
mergulhar na Holanda Tradicional, visitando os seus
povos marinheiros: Marken um povo de pescadores
com uma longa tradição protestante e Volendam,
povo católico, onde, além de aproveitar para fazer
compras interessantes, poderá degustar pratos de
peixe tradicionais da região. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen, conhecida graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos
de Bremen”. Hoje em dia é uma das cidades mais
belas da Alemanha, graças ao estado de conservação do seu Património Artístico. Tempo livre para
conhecer a maravilhosa Praça do Mercado, onde
se pode viver a história e a larga tradição de Bremen como uma orgulhosa cidade hanseática até à
actualidade. Recomendamos-lhe que visite à adéga da prefeitura com a maior coleção de vinhos
alemães e passear pelas pequenas ruas do bairro
mais antigo da cidade, o Schnoor, ou disfrutar o
ambiente marítimo da ribeira Schlachte do Weser
com a sua gastronomia diversa. Continuamos por
Sajonia Baixa, cuja a Casa Real se ligou com a Corte de Inglaterra em 1714, através do Rei Jorge I,
também eleitor de Hannover para chegar a Berlim.
À noite, se desejar poderá realizar uma visita opcional de Berlim de Noite na qual vamos conhecer
o bairro judeu, o bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, a Porta de Brandemburgo,
etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o

bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, construído
pelas autoridades nazis em 1936 no qual morreram
durante essa época mais de 30.000 prisioneiros, e/
ou realizar uma excursão opcional “Berlim Nazi do
III Reich”; conhecendo os lugares mais importantes
que marcaram essa época: a plataforma 17, o local
onde se encontrava o bunker de Adolfo Hitler, os
restos da Gestapo, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída em direção a Dresde, chamada “Florença de Elba”. Tempo livre para admirar o
seu património artístico magniﬁcamente restaurado, após ter sido arrasado pelos bombardeamentos
da II Guerra Mundial, no qual os 1000 bombardeamentos pesados, deixaram cair sobre a cidade
quase 4000 toneladas de bombas explosivas e
dispositivos incendiários: o Zwinger, a Hofkirche,
a Semperoper, etc. Continuação até Praga. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica dos aspectos
mais característicos da capital da República Checa: vamos conhecer o Bairro Judeu, a Praça da
Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São
Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte de Carlos,
que é a mais antiga da cidade; a Praça Wenceslao,
etc. Tarde livre para continuar a conhecer a cidade
o se desejar poderá realizar uma completa visita
opcional de Praga Santa: O Castelo de Praga com
a Catedral de San Vito e o Palácio Real Velho, local onde começou a faísca da Guerra dos 30 anos
após a defenestração dos nobres; o Beco de Ouro,
etc. Acomodação.

1.710
1.305$
$

Preço base ST9480

12 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Economy

SINGLE

15

-

1.910

2.450

TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

DUPLO

SINGLE

1.710

2.250

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR
DUPLO

SINGLE

1.305

1.720

Paris - Praga

ST9480

Economy

TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR

Madri - Praga

ST9478

12

-

1.455

1.870

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Madri, Paris, Amsterdã, Berlim e
Praga.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Chambord, Bruxelas, Bremen,
Dresde
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Madri

SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer
a cidade, ou se desejar, também vai ter a posibilidade de fazer uma excursão opcional completa de dia
inteiro a Karlovy Vary, cidade-balneário que adquiriu uma grande importância durante o século XIX
quando se converteu em ponto de encontro da alta
sociedade em busca de tratamentos termais e local de descanso de grandes artistas, como Strauss
ou Beethoven, entre outros. Destacam-se as belas
colunas construídas em redor do rio Tepla para que
os visitantes pudessem realizar passeios e beber a
água termal estando protegidos dos ataques do clima. Acomodação.

15 dias

Nome

Situação

T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bordeaux Le Lac
Cidade
Ibis Bastide
Cidade
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Berlim
Tryp By Wyndham City East Cidade
Praga
Olympik Congress
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*S
4*
3*
4*

DOMINGO: PRAGA
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. ■
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COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9481
QUARTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri. Traslado até o hotel e resto do
dia livre para disfrutar dos recantos da cidade, visitar à Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
de Neptuno, a Porta de Sol, a Gran Via, a Calle Mayor,
exterior da Praça de Touros das Ventas, Rua Alcalá,
Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre para continuar a conhecer a capital
de Espanha. Se desejar poderá fazer de forma opcional uma visita super completa a Toledo, na qual
vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da cidade, desde o qual vamos ter uma vista
espléndida do património artístico e vamos passear
pelas pequenas ruas e praças emblemáticas, incluida
a entrada ao interior da Catedral, considerada uma
das obras maestras da arte espanhola. À noite poderá assistir de forma opcional a um espectaculo de
ﬂamenco onde vamos conhecer as raízes musicais da
arte espanhola. Acomodação.
SÁBADO: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída em direção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para percorrer de
seguida o País Vasco e a reserva natural de Las Landas. Chegada a Bordeaux, capital da região francesa
de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais
mais importantes da Europa e pelos seus excelentes
vinhos. Acomodação.
DOMINGO: BORDEAUX - CHAMBORD - CHARTRES
Café da manhã. Saída em direção ao Vale de Loira,
terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se encontram os castelos renascentistas franceses mais
famosos. Realizaremos um percurso em autocarro
pelas margens do rio, passando por belas povoações
de Amboise, uma das mais representativas da região,
dominada pelo seu castelo, antiga residência do Rei
Francisco ou a povoação de Blois. Vamos fazer uma
paragem em Chambord, onde temos tempo livre
para conhecer o seu Castelo, o mais impressionante
do Vale, mandado construir a meados do século XVI
por Francisco I, que segundo se pensa por planos
de Leonardo Da Vinci, era para ser utilizado como
pavilhão de caça e que se eleva no coração de uma
zona ﬂorestal rodeada por 31 kms de muralhas. Para
terminar o nosso percurso pela região de Loira, che-
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garemos à cidade de Chartres, capital do departamento de Eure et loire. Tempo livre para conhecer
a sua famosa Catedral, declarada Património da Humanidade pela UNESCO, e considerada como uma
das obras maestras da arte gótica universal. Destacam-se no seu exterior as maravilhosas esculturas e
no interior os extraordinários vitrais dos séculos XII e
XIII. Por outro lado, a cidade tem um centro histórico
muito interessante, que conserva o esplendor do seu
passado. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CHARTRES - LONDRES
Café da manhã. Saída em direção a Calais e cruzaremos o Canal da Mancha em um agradável mini cruzeiro. Chegada a Londres e tarde livre para percorrer
lugares tão emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um pub tour incluindo o drink em
um pub tipico de Londres.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9482
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Chegada a Londres e traslado até o
hotel. Tempo livre para percorrer lugares tão emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde
Park, etc. Se desejar, poderá realizar opcionalmente
um pub tour incluindo o drink em um pub tipico de
Londres.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas de Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Sq., Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se poderia fazer o dia
anterior). Tarde livre. Se desejar poderá realizar uma
excursão opcional interessante fora de Londres para
descobrir um dos lugares mais famosos da tradição
britânica: o Castelo de Windsor, o maior e mais antigo dos ainda habitados em todo o mundo, sendo
uma das residências oﬁciais da monarquia britânica
desde à 900 anos. À noite, se desejar poderá fazer
de forma opcional uma “Pub Tour”, na qual além de
conhecer outros aspectos desconhecidos da cidade,
está também incluido drink num pub típico de Londres. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer
esta capital, percorrendo lugares mundialmente famosos como o Soho, o animado Convent Garden,
disfrutar de alguns dos musicais que se representam
na cidade, etc. Se desejar poderá visitar opcional-

mente o Museu Britânico, no qual se recolhem peças de todos os territórios onde chegou o Império
Britânico, onde poderá admirar, alem dos frisos do
Partenon, uma excelente secção de Egiptologia. À
continuação seguimos até à Torre de Londres que
data do ano 1066, sendo o monumento mais antigo
de Londres e onde se encontram uma das maiores
motivações para conhecer esta cidade: As Jóias da
Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em shuttle em direção a
Folkestone para fazer a travessia do Canal da Mancha em direção a França. Chegada e tempo livre para
um primeiro contacto com a elegante capital francesa. Durante a noite poderá realizar se desejar uma
tour opcional de “Paris Iluminado”, onde poderemos
conﬁrmar porque é considerada por muitos a cidade
mais bela do mundo. Acomodação.
* Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente poderá ser feito em Ferry desde Dover a Calais.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o Arco do
Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc.
Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre,
antiga residência real e hoje em dia um dos maiores
museus do mundo, junto com o Hermitage de São
Petersburgo, o Metropolitano de Nova York e o Prado
de Madri, e onde se encontra uma coleção artística,
que vai desde as obras maestras da antiguidade,
como a Venus de Milo ou a Victoria de Samotracia
até a revolucionária Pirâmide de Aço e Cristal criada
pelo arquitecto chinês-estadounidense Ieo Ming Pei.
Durante a noite poderá assistir de forma opcional ao
Cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio
Versalles e os seus jardins, ainda que quem o começou foi Luis XIII com a intenção de criar um Palácio
sem igual, mas foi Luis XIV que o embelezou e expandiu o edifício inicial, tendo mandado construir entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, sem dúvida
a sala mais impressionante e que serviu de cenário
para assinar o Tratado de Versalles. Destacam-se a
Capela, os salões da Paz e da Guerra, etc. Foi simbolo
da monarquia francesa no seu esplendor e também o
modelo para as residências reais em toda a Europa. À
tarde visita opcional ao famoso Bairro Latino, centro
da vida intelectual parisiense e cenário da revolução
de Maio de 1968. De seguida vamos visitar o interior
da Catedral de Nôtre Dame, local de coroação dos
Reis e Imperadores, e que serviu de inspiração para
obras como “O Corcunda de Nôtre Dame” de Victor
Hugo e por último, poderá dar um passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.
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DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Acompanhados do nosso guia vamos até o centro da cidade,
onde vamos ter tempo livre para conhecer os seus
lugares mais emblemáticos: a famosa estátua do
Manneken Pis, a mágica Grand Place com as Casas
do Rei, dos Grémios e a Prefeitura, etc. Seguimos
com o nosso guia até outro dos emblemas de Bruxelas: “O Atomium”, construído para a Exposição
Universal de 1958. A sua estructura exempliﬁca os
átomos de um cristal de ferro. Após uma breve
paragem, continuaremos até Amsterdã. À noite,
se dejar poderá realizar um passeio opcional em
lancha, descobrindo a cidade desde os seus canais. Conhecendo entre outros lugares o canal dos
Principes, onde veremos a Igreja do Oeste a Casa
de Anne Frank; o Canal dos Senhores, o rio Amstel
onde poderá ver a famosa Ponte Estreita e o Stopera, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro
Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de
talha de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar
poderá fazer uma excursão opcional que o vai fazer
mergulhar na Holanda Tradicional, visitando os seus
povos marinheiros: Marken um povo de pescadores
com uma longa tradição protestante e Volendam,
povo católico, onde, além de aproveitar para fazer
compras interessantes, poderá degustar pratos de
peixe tradicionais da região. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen, conhecida
graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos de
Bremen”. Hoje em dia é uma das cidades mais belas da Alemanha, graças ao estado de conservação
do seu Património Artístico. Tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça do Mercado, onde se
pode viver a história e a larga tradição de Bremen
como uma orgulhosa cidade hanseática até à actualidade. Recomendamos-lhe que visite à adéga da
prefeitura com a maior coleção de vinhos alemães e
passear pelas pequenas ruas do bairro mais antigo
da cidade, o Schnoor, ou disfrutar o ambiente marítimo da ribeira Schlachte do Weser com a sua gastronomia diversa. Continuamos por Sajonia Baixa,
cuja a Casa Real se ligou com a Corte de Inglaterra
em 1714, através do Rei Jorge I, também eleitor de
Hannover para chegar a Berlim. À noite, se desejar poderá realizar uma visita opcional de Berlim
de Noite na qual vamos conhecer o bairro judeu, o
bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, a Porta de Brandemburgo, etc. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, construído
pelas autoridades nazis em 1936 no qual morreram
durante essa época mais de 30.000 prisioneiros, e/
ou realizar uma excursão opcional “Berlim Nazi do
III Reich”; conhecendo os lugares mais importantes
que marcaram essa época: a plataforma 17, o local
onde se encontrava o bunker de Adolfo Hitler, os
restos da Gestapo, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída em direção a Dresde. Tempo
livre para admirar o seu património artístico magniﬁcamente restaurado, após ter sido arrasado pelos
bombardeamentos da II Guerra Mundial, no qual os
1000 bombardeamentos pesados, deixaram cair
sobre a cidade quase 4000 toneladas de bombas
explosivas e dispositivos incendiários: o Zwinger, a
Hofkirche, a Semperoper, etc. Continuação até Praga. Tempo livre para um primeiro contacto com a
cidade. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica dos aspectos
mais característicos da capital da República Checa:
vamos conhecer o Bairro Judeu, a Praça da Cidade
Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e
Santa Maria de Tyn, a Ponte de Carlos, que é a mais
antiga da cidade; a Praça Wenceslao, etc. Tarde livre para continuar a conhecer a cidade o se desejar
poderá realizar uma visita opcional de Praga Santa:
O Castelo de Praga com a Catedral de San Vito e
o Palácio Real Velho, local onde começou a faísca
da Guerra dos 30 anos após a defenestração dos
nobres; o Beco de Ouro, etc. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, também vai
ter a posibilidade de fazer uma excursão opcional
completa de dia inteiro a Karlovy Vary, cidade-balneário que adquiriu uma grande importância durante o século XIX quando se converteu em ponto
de encontro da alta sociedade em busca de tratamentos termais e local de descanso de grandes
artistas, como Strauss ou Beethoven, entre outros.
Destacam-se as belas colunas construídas em redor
do rio Tepla para que os visitantes pudessem realizar passeios e beber a água termal estando protegidos dos ataques do clima. Acomodação.
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SINGLE
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SINGLE
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SINGLE
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Londres - Praga

ST9482

Economy
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Madri - Praga

ST9481

Economy

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR

15

-

1.985

2.525

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Madri, Londres, Paris, Amsterdã,
Berlim e Praga.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Vale do Loire, Chambord, Chartres,
Bruxelas, Bremen, Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Madri

Nome

Situação

T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bastide
Centro
Chartres
Ibis Chartres Centre
Centro
Campanile Chartres
Periferia
Londres
Ibis London Excel
Cidade
Ibis London Wembley
Cidade
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Berlim
Tryp By Wyndham City East
Cidade
Praga
Olympik Congress
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
3*
3*
3*
3*
Tur
Tur
3*
3*
3*
3*S
4*
3*
4*

DOMINGO: PRAGA
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. ■
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Europa Maravilhosa
ST9483 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Amsterdã > Berlim > Praga

SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SÁBADO: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para apreciar as praças e bairros, explorar as
ruas do bairro alto ou bairro boêmio do Chiado, etc.
Acomodação.
DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, o famoso e típico bairro de Alfama, o Carmo, a
famosa Praça do Rossio, etc. Tarde livre ou poderá
fazer uma excursão opcional à Costa de Lisboa para
conhecer as cidades do Estoril, famosa pelo seu Casino; Cascais, que começou como um povo de pescadores e a maravilhosa vila de Sintra, no interior,
rodeada pela serra, com destaque para os seus maravilhosos palácios. Visita do Palácio Nacional com as
suas famosas chaminés. À noite se desejar de forma
opcional poderá assistir a um espéctaulo de fados
com jantar incluido. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída de Fátima, uma cidade conhecdida pelas aparições da Virgem desde 13 de Maio
de 1917 a 3 crianças pastores. Desde então milhões
de peregrinos e visitantes de todo o mundo visitam
a Capela das Aparições construída em 1919. Tempo
livre para conhecer este importante lugar. Seguimos
até Madri. Resto do dia livre para disfrutar dos muitos
recantos da cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas de tapas. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre para
continuar a conhecer a capital de Espanha. Se desejar poderá realizar uma vista completa opcional a
Toledo, na qual vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da cidade, desde o qual vamos
ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a entrada ao interior da Catedral,
considerada como uma das obras maestras da arte
espanhola. À noite poderá assistir de forma opcional
a um espectaculo ﬂamenco, onde vamos conhecer
as raizes musicais da arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saida em direcção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para após percor-
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rer o País Vasco e a reserva natural de Las Landas,
chegamos a Bordeaux, a capital da região francesa
de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais
mais importantes da Europa e pelos seus vinhos de
alta qualidade. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Vale do Loire, terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se
encontram os mais famosos castelos renascentistas
de França. Tempo livre para visitar o de Chambord,
mandado construir a meados do século XVI por Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de caça e
que sobressai no coração de uma zona de ﬂoresta
rodeada por 31 Km’s de muralha. Chegada a Paris.
Tour opcional de Paris Iluminado, onde poderemos
descobrir uma cidade considerada por muitos a mais
bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: às praças da Concordia, Ópera, Campos Elíseos, o Arco do Triunfo,

Bairros Latino e de Saint Germain, etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre, um dos maiores museus do mundo. À noite poderá assistir de
forma opcional ao cabaré “Le Lido”. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá de forma
opcional conhecer com o nosso guia local o Palácio
de Versalles e os seus jardins. Foi o simbolo da monarquia francesa no seu esplendor e o modelo para a
residências reais em toda a Europa. Durante a tarde,
visita opcional ao famoso Bairro Latino, seguidamente vamos visitar o interior da Catedral de Nôtre
Dame, outro dos simbolos de Paris, obra maestra da
arte gótica francesa, e por último, poderá conhecer
Paris desde outro ponto de vista, com um passeio relaxante en Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, realizando uma paragem na capital: Bruxelas. Acompanhados do nosso guia vamos até o centro da cidade,
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onde vamos ter tempo livre para conhecer os seus
lugares mais emblemáticos: a famosa estátua do
Manneken Pis, a mágica Grand Place com as Casas
do Rei, dos Grémios e a Prefeitura, etc. Aproveite o
tempo livre para disfrutar do ambiente animado e
saborear algumas das muitas cervejas que se produzem no país. Seguimos com o nosso guia até outro dos emblemas de Bruxelas: “O Atomium”, construído para a Exposição Universal de 1958, que se
encontra nos arredores da cidade, no bairro de Heizel. A sua estructura exempliﬁca os átomos de um
cristal de ferro. Após uma breve paragem, continuaremos até Amsterdã. À noite, se dejar poderá realizar um passeio opcional em lancha, descobrindo
a cidade desde os seus canais. Conhecendo entre
outros lugares o canal dos Principes, onde veremos
a Igreja do Oeste a Casa de Anne Frank; o Canal dos
Senhores, o rio Amstel onde poderá ver a famosa
Ponte Estreita e o Stopera, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro
Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de
talha de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar
poderá fazer uma excursão opcional que o vai fazer
mergulhar na Holanda Tradicional, visitando os seus
povos marinheiros: Marken um povo de pescadores
com uma longa tradição protestante e Volendam,
povo católico, onde, além de aproveitar para fazer
compras interessantes, poderá degustar pratos de
peixe tradicionais da região. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen, conhecida
graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos de
Bremen”. Hoje em dia é uma das cidades mais belas da Alemanha, graças ao estado de conservação
do seu Património Artístico. Tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça do Mercado, onde se
pode viver a história e a larga tradição de Bremen
como uma orgulhosa cidade hanseática até à actualidade. Recomendamos-lhe que visite à adéga da
prefeitura com a maior coleção de vinhos alemães e
passear pelas pequenas ruas do bairro mais antigo
da cidade, o Schnoor, ou disfrutar o ambiente marítimo da ribeira Schlachte do Weser com a sua gastronomia diversa. Continuamos por Sajonia Baixa,
cuja a Casa Real se ligou com a Corte de Inglaterra
em 1714, através do Rei Jorge I, também eleitor de
Hannover para chegar a Berlim. À noite, se desejar poderá realizar uma visita opcional de Berlim
de Noite na qual vamos conhecer o bairro judeu, o
bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, a Porta de Brandemburgo, etc. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, etc. Resto do dia livre ou excursão
opcional ao campo de concentração de Sachsenhausen, construído pelas autoridades nazis em
1936, e/ou realizar uma excursão opcional “Berlim
Nazi do III Reich”; conhecendo os lugares mais importantes que marcaram essa época: a plataforma
17, o local onde se encontrava o bunker de Adolfo
Hitler, os restos da Gestapo, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída em direção a Dresde, chamada “Florença de Elba”. Tempo livre para admirar o
seu património artístico magniﬁcamente restaurado, após ter sido arrasado pelos bombardeamentos
da II Guerra Mundial, no qual os 1000 bombardeamentos pesados, deixaram cair sobre a cidade
quase 4000 toneladas de bombas explosivas e
dispositivos incendiários: o Zwinger, a Hofkirche,
a Semperoper, etc. Continuação até Praga. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica dos aspectos
mais característicos da capital da República Checa:
vamos conhecer o Bairro Judeu, a Praça da Cidade
Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e
Santa Maria de Tyn, a Ponte de Carlos, que é a mais
antiga da cidade; a Praça Wenceslao, etc. Tarde livre para continuar a conhecer a cidade o se desejar
poderá realizar uma visita opcional de Praga Santa:
O Castelo de Praga com a Catedral de San Vito e
o Palácio Real Velho, local onde começou a faísca
da Guerra dos 30 anos após a defenestração dos
nobres; o Beco de Ouro, etc. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer
a cidade, ou se desejar, também vai ter a posibilidade de fazer uma excursão opcional completa de dia
inteiro a Karlovy Vary, cidade-balneário que adquiriu uma grande importância durante o século XIX
quando se converteu em ponto de encontro da alta
sociedade em busca de tratamentos termais e local de descanso de grandes artistas, como Strauss
ou Beethoven, entre outros. Destacam-se as belas
colunas construídas em redor do rio Tepla para que
os visitantes pudessem realizar passeios e beber a
água termal estando protegidos dos ataques do clima. Acomodação.
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DUPLO

SINGLE

1.970

2.595

Lisboa - Praga
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Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
01 NOV / 27 MAR

17

-

2.155

2.775

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Lisboa, Madri, Paris, Amsterdã,
Berlim e Praga.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Fátima, Bordeaux, Chambord, Bruxelas, Bremen, Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Lisboa

Nome

Situação Cat.

Vip Berna
Cidade
Mercure Almada
Periferia
Roma
Cidade
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bordeaux Le Lac
Cidade
Ibis Bastide
Cidade
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Berlim
Tryp By Wyndham City East
Cidade
Praga
Olympik Congress
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

DOMINGO: PRAGA
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. ■
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ST9484 · ST9479 >> Berlim > Praga > Budapeste > Viena
Preço base ST9484
COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEGUNDA-FEIRA: BRASIL - BERLIM
Saida da cidade de origem em avião com destino
à Europa.

DOMINGO: PRAGA
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. ■

1.190
660$
$

Preço base ST9479

FIM DO ITINERÁRIO ST9479
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Chegada e traslado até o hotel. Resto do dia livre.
À noite, visita opcional de Berlim de Noite na qual
vamos conhecer o bairro judeu, o bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, a Porta de
Brandemburgo, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, e/ou realizar
uma excursão opcional “Berlim Nazi do III Reich”;
conhecendo os lugares mais importantes que marcaram essa época. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída em direção a Dresde. Tempo
livre para admirar o seu património artístico magniﬁcamente restaurado, após ter sido arrasado pelos
bombardeamentos da II Guerra Mundial, no qual os
1000 bombardeamentos pesados, deixaram cair
sobre a cidade quase 4000 toneladas de bombas
explosivas e dispositivos incendiários: o Zwinger, a
Hofkirche, a Semperoper, etc. Continuação até Praga. Tempo livre. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
a Praça da Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte
de Carlos, a Praça Wenceslao, etc. Tarde livre para
continuar a conhecer a cidade o se desejar poderá
realizar uma visita opcional de Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de San Vito e o Palácio Real Velho, o Beco de Ouro, etc. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer
a cidade, ou se desejar, também vai ter a posibilidade de fazer uma excursão opcional completa de dia
inteiro a Karlovy Vary, cidade-balneário que adquiriu uma grande importância durante o século XIX
quando se converteu em ponto de encontro da alta
sociedade em busca de tratamentos termais e local de descanso de grandes artistas, como Strauss
ou Beethoven, entre outros. Destacam-se as belas
colunas construídas em redor do rio Tepla para que
os visitantes pudessem realizar passeios e beber a
água termal estando protegidos dos ataques do clima. Acomodação.
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DOMINGO: PRAGA - BRNO - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída até Brno, a segunda cidade
mais importante da República Checa e capital da
região vinícola de Moravia. Dominada pelo Castelo de Spilberk, que tem um importante conjunto
de monumentos históricos que a tornaram merecedora de ser declarada em 2001, Património da
Humanidade pela UNESCO. Tempo livre para poder
conhecer as Praças de Moravia e da Liberdade, a
antiga Prefeitura, a Catedral de São Pedro e São
Pablo, a fonte de Parnaso, a coluna da Santíssima
Trinidade, etc. Continuação até Budapeste. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Herois, o Parque Municipal, a Avenida Andrassy, as
Pontes das Correntes, Isabel e Margarita, o Bairro
de Buda, o exterior da Igreja de Matias, Bastião dos
Pescadores, etc. Tempo livre ou visita opcional de
“Budapeste Histórica”, para admirar os interiores
do Parlamento, e da Ópera. Excursão opcional na
qual se combina um percurso de barco pelo Danubio e um Goulash Party, no qual vai poder degustar
a célebre gastronomia hungara. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saimos através da planície panoniana em direção a Viena. Chegada e visita panorâmica: a Ringstrasse, o Parlamento, a Ópera, a Igreja
Votiva, os Museus de História de Arte e da História
Natural, a Prefeitura, a Bolsa, os pátios do Palácio
Imperial de Hofburgm a rua Kartner Strase e o Graben com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.

7 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
15 ABR / 28 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Economy

11

-

DUPLO

SINGLE

1.330

1.705

1.190

1.565

660

870

Berlim - Praga

ST9479

Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
04 NOV / 30 MAR

Berlim - Viena

ST9484

7

-

730

935

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Berlim, Praga, Budapeste e Viena.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Dresde, Brno.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Berlim

Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Tryp By Wyndham City East
Cidade

Situação

Praga
Olympik Congress
Cidade
Budapeste Ibis Styles City West
Cidade
Viena
Senator
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre ou se desejar podera
fazer uma visita opcional à Ópera e o Palácio de
Schönbrunn, residência de verão da familia Imperial. Para a noite temos uma proposta para assistir
de forma opcional a um concerto vienês no qual se
interpretam as peças mais representativas da tradição musical europeia, entre as que se encontram as
valsas mais conhecidas. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VIENA
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. ■
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FIM DE AMBOS ITINERÁRIOS

11 dias

Cat.
4*
3*
4*
3*S
4*

3

Praga

R. TCHECA
Viena

2

ÁUSTRIA

2

Budapeste

HUNGRÍA
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Leste Europeu
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ST9416 >> Praga > Budapeste > Viena
Preço base ST9416
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PRAGA
Saida da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Chegada e traslado até o hotel. Resto do dia livre para um primeiro contacto com a cidade.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica dos aspectos
mais característicos da capital da República Checa:
vamos conhecer o Bairro Judeu, a Praça da Cidade
Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e
Santa Maria de Tyn, a Ponte de Carlos, que é a mais
antiga da cidade; a Praça Wenceslao, etc. Tarde livre para continuar a conhecer a cidade o se desejar
poderá realizar uma visita opcional de Praga Santa:
O Castelo de Praga com a Catedral de San Vito e
o Palácio Real Velho, local onde começou a faísca
da Guerra dos 30 anos após a defenestração dos
nobres; o Beco de Ouro, etc. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer
a cidade, ou se desejar, também vai ter a posibilidade de fazer uma excursão opcional completa de dia
inteiro a Karlovy Vary, cidade-balneário que adquiriu uma grande importância durante o século XIX
quando se converteu em ponto de encontro da alta
sociedade em busca de tratamentos termais e local de descanso de grandes artistas, como Strauss
ou Beethoven, entre outros. Destacam-se as belas
colunas construídas em redor do rio Tepla para que
os visitantes pudessem realizar passeios e beber a
água termal estando protegidos dos ataques do clima. Acomodação.
DOMINGO: PRAGA - BRNO - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída até Brno, a segunda cidade
mais importante da República Checa e capital da
região vinícola de Moravia. Dominada pelo Castelo
de Spilberk, que tem um importante conjunto de
monumentos históricos que a tornaram merecedora de ser declarada em 2001, Património da Humanidade pela UNESCO. Tempo livre para poder conhecer as Praças de Moravia e da Liberdade, a antiga
Prefeitura, a Catedral de São Pedro e São Pablo, a
fonte de Parnaso, a coluna da Santíssima Trinidade,
etc. Continuação até Budapeste. Tempo livre para
um primeiro contacto com a cidade. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica dos pontos mais
destacados da capital da Hungria: Praça dos Herois e o seu maravilhoso conjunto de esculturas, o
Parque Municipal, a Avenida Andrassy considerada
como a mais bela de Budapeste repleta de Palácios
e Palacetes, as Pontes das Correntes, Isabel e Mar-

garita, o Bairro de Buda com as suas ruas pitorescas
com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja de
Matias, Bastião dos Pescadores com vistas magníﬁcas do Parlamento, de Pest e do Danubio, etc. Tempo livre ou se desejar, visita opcional de “Budapeste
Histórica”, para admirar o interior do Parlamento,
um dos edifícios mais emblemáticos da cidade,
como também durante esta visita vamos conhecer
a Ópera, de estilo neo renascentista e ﬁnanciada
pelo Imperador Francisco José é considerada como
uma das óperas mais elegantes do mundo. Se o
desejar poderá fazer de forma opcional uma excursão na qual se combina um agradável percurso de
barco pelo Danubio e assistir a um Goulash Party,
no qual vai poder degustar a célebre gastronomia
hungara, assim como os seus famosos vinhos, ao
mesmo tempo que disfruta de um espectaculo de
musica e danças tradicionais. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saimos através da planície panoniana em direção a Viena. Chegada e visita panorâmica da cidade, onde vamos conhecer entre outros
lugares a monumental Ringstrasse, avenida com
mais de 5 km de comprimento onde estão alguns
dos edifícios mais signiﬁcativos de Viena e que representa a máxima expressão do estilo historicista:
O Parlamento, a Ópera, a Igreja Votiva, os Museus
de História de Arte e da História Natural, a Prefeitura, a Bolsa, etc. Também vamos passear pelo
coração pedestre da cidade em torno da Catedral
de Santo Estêvão, onde vamos realizar uma paragem para visitar livremente e vamos ver também
entre outros lugares os pátios do Palácio Imperial
de Hofburgm a rua Kartner Strase e o Graben com
a Coluna da Peste, etc. Acomodação.

925

$

9 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
17 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

925

1.215

Praga - Viena

ST9416

Economy

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR

9

-

1.025

1.315

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excurções: Panorâmica de
Praga, Panorâmica de Budapeste, Panorâmica de Viena.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Brno.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Praga
Olympik Congress
Cidade
Budapeste Ibis Styles City West
Cidade
Viena
Senator
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
3*S
4*

QUARTA-FEIRA: 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, ou se desejar podera fazer
uma visita opcional à Ópera inaugurada em 1869,
com D. Giovanni de Mozart e o Palácio de Schönbrunn, residência de verão da familia Imperial onde
viviam María-Teresa, Francisco-José e Sissí, e que
serviu de cenário para o Tratado de Viena e ao encontro entre Kennedy e Krushev, em plena guerra
fria. Para a noite temos uma proposta para assistir
de forma opcional a um concerto vienês no qual se
interpretam as peças mais representativas da tradição musical europeia, entre as que se encontram
as valsas mais conhecidas. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VIENA
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. ■
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Europa Medieval

Londres, Paris,

ST9486 >> Madri > Bordeaux > Chartres > Londres > Paris > Amsterdã > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

ST9487 >> Londres > Paris > Amsterdã

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9486

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9487

QUARTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.

DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.

QUINTA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri. Traslado até o hotel e resto do
dia livre para disfrutar dos recantos da cidade, visitar à Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas.
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Chegada a Londres e traslado até o
hotel. Tempo livre. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um pub tour incluindo o drink em um pub
tipico de Londres. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e de Neptuno, a Porta de Sol, a
Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros,
Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana,
etc. Resto do dia livre ou excursão opcional a Toledo,
na qual vamos passear pelas pequenas ruas e praças
emblemáticas, incluida a entrada ao interior da Catedral. À noite poderá assistir de forma opcional a um
espectaculo de ﬂamenco. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SÁBADO: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída em direção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para percorrer de
seguida o País Vasco e a reserva natural de Las Landas. Chegada a Bordeaux, capital da região francesa
de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais
mais importantes da Europa e pelos seus excelentes
vinhos. Acomodação.
DOMINGO: BORDEAUX - CHAMBORD - CHARTRES
Café da manhã. Saída em direção ao Vale de Loira.
Realizaremos um percurso em autocarro pelas margens do rio, passando por belas povoações de Amboise e Blois. Vamos fazer uma paragem em Chambord, onde temos tempo livre para conhecer o seu
Castelo, o mais impressionante do Vale, mandado
construir a meados do século XVI por Francisco I,
que segundo se pensa por planos de Leonardo Da
Vinci. Continuação a Chartres. Tempo livre para conhecer a sua famosa Catedral, declarada Património
da Humanidade pela UNESCO. Destacam-se no seu
exterior as maravilhosas esculturas e no interior os
extraordinários vitrais dos séculos XII e XIII. Por outro
lado, a cidade tem um centro histórico muito interessante, que conserva o esplendor do seu passado.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CHARTRES - LONDRES
Café da manhã. Saída em direção a Calais e cruzaremos o Canal da Mancha em um agradável mini cruzeiro. Chegada a Londres e tarde livre para percorrer
lugares tão emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um pub tour incluindo o drink em
um pub tipico de Londres. Acomodação.
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TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas de Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Sq., Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se poderia fazer o dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo
de Windsor, o maior e mais antigo dos ainda habitados em todo o mundo, sendo uma das residências
oﬁciais da monarquia britânica desde à 900 anos. À
noite, se desejar poderá fazer de forma opcional uma
“Pub Tour”, na qual além de conhecer outros aspectos desconhecidos da cidade, está também incluido
drink num pub típico de Londres. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer
esta capital, percorrendo lugares como o Soho, o animado Convent Garden, disfrutar de alguns dos musicais que se representam na cidade, etc. Se desejar
poderá visitar opcionalmente o Museu Britânico, no
qual se recolhem peças de todos os territórios onde
chegou o Império Britânico, e à Torre de Londres,
onde se encontram as Jóias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em shuttle em direção a
Folkestone para fazer a travessia do Canal da Mancha em direção a França. Chegada e tempo livre para
um primeiro contacto com a elegante capital francesa. Durante a noite poderá realizar se desejar uma
tour opcional de “Paris Iluminado”, onde poderemos
conﬁrmar porque é considerada por muitos a cidade
mais bela do mundo. Acomodação.
* Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente poderá ser feito em Ferry desde Dover a Calais.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o Arco do
Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc.
Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre,
antiga residência real e hoje em dia um dos maiores
museus do mundo. Durante a noite poderá assistir
de forma opcional ao Cabaret Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio
Versalles e os seus jardins, ainda que quem o começou foi Luis XIII com a intenção de criar um Palácio
sem igual, mas foi Luis XIV que o embelezou e expandiu o edifício inicial, tendo mandado construir entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, sem dúvida
a sala mais impressionante e que serviu de cenário
para assinar o Tratado de Versalles. Destacam-se a
Capela, os salões da Paz e da Guerra, etc. Foi simbolo
da monarquia francesa no seu esplendor e também o
modelo para as residências reais em toda a Europa. À
tarde visita opcional ao famoso Bairro Latino, centro
da vida intelectual parisiense e cenário da revolução
de Maio de 1968. De seguida vamos visitar o interior
da Catedral de Nôtre Dame, local de coroação dos
Reis e Imperadores, e que serviu de inspiração para
obras como “O Corcunda de Nôtre Dame” de Victor
Hugo e por último, poderá dar um passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, realizando uma paragem na capital: Bruxelas. Acompanhados do nosso guia vamos até o centro da cidade,
onde vamos ter tempo livre para conhecer os seus
lugares mais emblemáticos: a famosa estátua do
Manneken Pis, a mágica Grand Place com as Casas
do Rei, dos Grémios e a Prefeitura, etc. Aproveite o
tempo livre para disfrutar do ambiente animado e
saborear algumas das muitas cervejas que se produzem no país. Seguimos com o nosso guia até outro
dos emblemas de Bruxelas: “O Atomium”, construído
para a Exposição Universal de 1958, que se encontra
nos arredores da cidade, no bairro de Heizel. A sua
estructura exempliﬁca os átomos de um cristal de
ferro. Após uma breve paragem, continuaremos até
Amsterdã. À noite, se dejar poderá realizar um passeio opcional em lancha, descobrindo a cidade desde
os seus canais. Conhecendo entre outros lugares o
canal dos Principes, onde veremos a Igreja do Oeste
a Casa de Anne Frank; o Canal dos Senhores, o rio
Amstel onde poderá ver a famosa Ponte Estreita e o
Stopera, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Dam, o
Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador
de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de talha
de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar poderá
fazer uma excursão opcional que o vai fazer mergulhar na Holanda Tradicional, visitando os seus povos
marinheiros: Marken um povo de pescadores com
uma longa tradição protestante e Volendam, povo
católico, onde, além de aproveitar para fazer compras interessantes, poderá degustar pratos de peixe
tradicionais da região. Acomodação.
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> Berlim > Praga > Budapeste > Viena
Preço base ST9486
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen. Tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça do Mercado,
onde se pode viver a história e a larga tradição de
Bremen como uma orgulhosa cidade hanseática até
à actualidade. passear pelas pequenas ruas do bairro mais antigo da cidade, o Schnoor, ou disfrutar o
ambiente marítimo da ribeira Schlachte do Weser.
Continuação para Berlim. À noite, se desejar poderá realizar uma visita opcional de Berlim de Noite.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, e/ou realizar
uma excursão opcional “Berlim Nazi do III Reich”;
conhecendo os lugares mais importantes que marcaram essa época. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída em direção a Dresde, chamada “Florença de Elba”. Tempo livre para admirar o
seu património artístico magniﬁcamente restaurado, após ter sido arrasado pelos bombardeamentos
da II Guerra Mundial, no qual os 1000 bombardeamentos pesados, deixaram cair sobre a cidade
quase 4000 toneladas de bombas explosivas e
dispositivos incendiários: o Zwinger, a Hofkirche,
a Semperoper, etc. Continuação até Praga. Tempo
livre. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: vamos conhecer o Bairro Judeu, a Praça da Cidade Velha com
a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte de Carlos, que é a mais antiga
da cidade; a Praça Wenceslao, etc. Tarde livre para
continuar a conhecer a cidade o se desejar poderá realizar uma visita opcional de Praga Santa: O
Castelo de Praga com a Catedral de San Vito e o
Palácio Real Velho, local onde começou a faísca da
Guerra dos 30 anos após a defenestração dos nobres; o Beco de Ouro, etc. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Karlovy Vary, cidade-balneário que adquiriu uma
grande importância durante o século XIX quando
se converteu em ponto de encontro da alta sociedade em busca de tratamentos termais. Destacam-se as belas colunas construídas em redor do rio
Tepla para que os visitantes pudessem realizar passeios e beber a água termal estando protegidos dos
ataques do clima. Acomodação.

DOMINGO: PRAGA - BRNO - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída até Brno, a segunda cidade
mais importante da República Checa e capital da
região vinícola de Moravia. Dominada pelo Castelo de Spilberk, que tem um importante conjunto
de monumentos históricos que a tornaram merecedora de ser declarada em 2001, Património da
Humanidade pela UNESCO. Tempo livre para poder
conhecer as Praças de Moravia e da Liberdade, a
antiga Prefeitura, a Catedral de São Pedro e São
Pablo, a fonte de Parnaso, a coluna da Santíssima
Trinidade, etc. Continuação até Budapeste. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Herois, o Parque Municipal, a Avenida Andrassy, as
Pontes das Correntes, Isabel e Margarita, o Bairro
de Buda, o exterior da Igreja de Matias, Bastião dos
Pescadores, etc. Tempo livre ou se desejar poderá
realizar uma visita opcional de “Budapeste Histórica”, para admirar os interiores do Parlamento e da
Ópera. Se o desejar poderá fazer de forma opcional uma excursão na qual se combina um agradável percurso de barco pelo Danubio e assistir a um
Goulash Party, no qual vai poder degustar a célebre
gastronomia hungara. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saìda para Viena. Chegada e visita
panorâmica: a Ringstrasse, o Parlamento, a Ópera,
a Igreja Votiva, os Museus de História de Arte e da
História Natural, a Prefeitura, a Bolsa, etc. Também
vamos passear pelo coração pedestre da cidade em
torno da Catedral de Santo Estêvão, onde vamos
realizar uma paragem para visitar livremente e vamos ver também entre outros lugares os pátios do
Palácio Imperial de Hofburgm a rua Kartner Strase e
o Graben com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre ou se desejar podera fazer uma visita opcional à Ópera inaugurada em
1869, com D. Giovanni de Mozart e o Palácio de
Schönbrunn, residência de verão da familia Imperial onde viviam María-Teresa, Francisco-José e Sissí, e que serviu de cenário para o Tratado de Viena
e ao encontro entre Kennedy e Krushev, em plena
guerra fria. Para a noite temos uma proposta para
assistir de forma opcional a um concerto vienês no
qual se interpretam as peças mais representativas
da tradição musical europeia, entre as que se encontram as valsas mais conhecidas. Acomodação.
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Madri, Londres, Paris, Amsterdã,
Berlim, Praga, Budapeste, Viena.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Vale do Loire, Chambord, Chartres,
Bruxelas, Bremen, Dresde, Brno.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Madri

Nome

Situação

T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bastide
Centro
Chartres
Ibis Chartres Centre
Centro
Campanile Chartres
Periferia
Londres
Ibis London Excel
Cidade
Ibis London Wembley
Cidade
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Berlim
Tryp By Wyndham City East Cidade
Praga
Olympik Congress
Cidade
Budapeste Ibis Styles City West
Cidade
Viena
Senator
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
3*
3*
3*
3*
Tur
Tur
3*
3*
3*
3*S
4*
3*
4*
3*S
4*

QUINTA-FEIRA: VIENA
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. ■
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Europa Latina e Bohemia

Madri, Paris,

ST9488 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Amsterdã > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

ST9489 >> Madri > Bordeaux > Paris

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9488
SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SÁBADO: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para apreciar as praças e bairros, explorar as
ruas do bairro alto ou bairro boêmio do Chiado, onde
se encontra o Café “A Brasileira” inaugurado em
1905, e que foi ao largo da sua existência um ponto
de encontro de poetas. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, o famoso e típico bairro de Alfama, o Carmo, a
famosa Praça do Rossio, etc. Tarde livre ou poderá
fazer uma excursão opcional à Costa de Lisboa para
conhecer as cidades do Estoril, famosa pelo seu Casino; Cascais, que começou como um povo de pescadores e a maravilhosa vila de Sintra, no interior,
rodeada pela serra, com destaque para os seus maravilhosos palácios. Visita do Palácio Nacional com as
suas famosas chaminés. À noite se desejar de forma
opcional poderá assistir a um espéctaulo de fados
com jantar incluido. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - FÁTIMA - MADRI
Café da manhã. Saída de Fátima, uma cidade conhecdida pelas aparições da Virgem desde 13 de Maio
de 1917 a 3 crianças pastores. Desde então milhões
de peregrinos e visitantes de todo o mundo visitam
a Capela das Aparições construída em 1919. Tempo
livre para conhecer este importante lugar. Seguimos
até Madri. Resto do dia livre para disfrutar dos muitos
recantos da cidade, visitar a Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas de tapas. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9489
DOMINGO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri. Traslado até o hotel e resto do
dia livre para disfrutar dos recantos da cidade, visitar à Praça Mayor ou percorrer as típicas tascas.
Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e Neptuno, a Porta de Sol, Gran
Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc.
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Resto do dia livre. Se desejar poderá realizar uma
vista completa opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da
cidade, desde o qual vamos ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear
pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a
entrada ao interior da Catedral, considerada como
uma das obras maestras da arte espanhola. À noite
poderá assistir de forma opcional a um espectaculo
ﬂamenco, onde vamos conhecer as raizes musicais
da arte espanhola. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saida em direcção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para após percorrer o País Vasco e a reserva natural de Las Landas,
chegamos a Bordeaux, a capital da região francesa
de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais
mais importantes da Europa e pelos seus vinhos de
alta qualidade. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Vale do Loire, terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se
encontram os mais famosos castelos renascentistas
de França. Tempo livre para visitar o de Chambord,
mandado construir a meados do século XVI por Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de caça e
que sobressai no coração de uma zona de ﬂoresta
rodeada por 31 Km’s de muralha. Chegada a Paris.
Tour opcional de Paris Iluminado, onde poderemos
descobrir uma cidade considerada por muitos a mais
bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: às praças da Concordia, Ópera, Campos Elíseos, o Arco do Triunfo,
Bairros Latino e de Saint Germain, etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre, um dos maiores museus do mundo. À noite poderá assistir de
forma opcional ao cabaré “Le Lido”. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá de forma
opcional conhecer com o nosso guia local o Palácio
de Versalles e os seus jardins. Foi o simbolo da monarquia francesa no seu esplendor e o modelo para a
residências reais em toda a Europa. Durante a tarde,
visita opcional ao famoso Bairro Latino, seguidamente vamos visitar o interior da Catedral de Nôtre
Dame, outro dos simbolos de Paris, obra maestra da
arte gótica francesa, e por último, poderá conhecer
Paris desde outro ponto de vista, com um passeio relaxante en Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, realizando uma paragem na capital: Bruxelas. Acompa-

nhados do nosso guia vamos até o centro da cidade,
onde vamos ter tempo livre para conhecer os seus
lugares mais emblemáticos: a famosa estátua do
Manneken Pis, a mágica Grand Place com as Casas
do Rei, dos Grémios e a Prefeitura, etc. Aproveite o
tempo livre para disfrutar do ambiente animado e
saborear algumas das muitas cervejas que se produzem no país. Seguimos com o nosso guia até outro
dos emblemas de Bruxelas: “O Atomium”, construído
para a Exposição Universal de 1958, que se encontra
nos arredores da cidade, no bairro de Heizel. A sua
estructura exempliﬁca os átomos de um cristal de
ferro. Após uma breve paragem, continuaremos até
Amsterdã. À noite, se dejar poderá realizar um passeio opcional em lancha, descobrindo a cidade desde
os seus canais. Conhecendo entre outros lugares o
canal dos Principes, onde veremos a Igreja do Oeste
a Casa de Anne Frank; o Canal dos Senhores, o rio
Amstel onde poderá ver a famosa Ponte Estreita e o
Stopera, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Dam, o
Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador
de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de talha
de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar poderá
fazer uma excursão opcional que o vai fazer mergulhar na Holanda Tradicional, visitando os seus povos
marinheiros: Marken um povo de pescadores com
uma longa tradição protestante e Volendam, povo
católico, onde, além de aproveitar para fazer compras interessantes, poderá degustar pratos de peixe
tradicionais da região. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen, conhecida
graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos de
Bremen”. Hoje em dia é uma das cidades mais belas
da Alemanha, graças ao estado de conservação do
seu Património Artístico. Tempo livre para conhecer
a maravilhosa Praça do Mercado, onde se pode viver
a história e a larga tradição de Bremen como uma
orgulhosa cidade hanseática até à actualidade. Recomendamos-lhe que visite à adéga da prefeitura com
a maior coleção de vinhos alemães e passear pelas
pequenas ruas do bairro mais antigo da cidade, o
Schnoor, ou disfrutar o ambiente marítimo da ribeira
Schlachte do Weser com a sua gastronomia diversa.
Continuamos por Sajonia Baixa, cuja a Casa Real se
ligou com a Corte de Inglaterra em 1714, através do
Rei Jorge I, também eleitor de Hannover para chegar a Berlim. À noite, se desejar poderá realizar uma
visita opcional de Berlim de Noite na qual vamos conhecer o bairro judeu, o bairro governamental com o
Reichstag e a Chancelaria, a Porta de Brandemburgo,
etc. Acomodação.

Amsterdã

2

Paris

ALEMANHA

Praga
3

R. TCHECA
Viena 2
ÁUSTRIA

3

FRANÇA
1

COMEÇO
ITIN. ST9488

Berlim

2

HOLANDA

FIM
AMBOS ITIN.
2

Budapeste

HUNGRÍA

Bordeaux

COMEÇO
ITIN. ST9489

2

Madri

2

Lisboa
PORTUGAL

ESPANHA

Amsterdã, Berlim e Leste Europeu

LINHA
ECONOMY

> Amsterdã > Berlim > Praga > Budapeste > Viena
Preço base ST9488
QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, construído
pelas autoridades nazis em 1936 no qual morreram
durante essa época mais de 30.000 prisioneiros, e/
ou realizar uma excursão opcional “Berlim Nazi do
III Reich”; conhecendo os lugares mais importantes
que marcaram essa época: a plataforma 17, o local
onde se encontrava o bunker de Adolfo Hitler, os
restos da Gestapo, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída em direção a Dresde, chamada “Florença de Elba”. Tempo livre para admirar o
seu património artístico magniﬁcamente restaurado, após ter sido arrasado pelos bombardeamentos
da II Guerra Mundial, no qual os 1000 bombardeamentos pesados, deixaram cair sobre a cidade
quase 4000 toneladas de bombas explosivas e
dispositivos incendiários: o Zwinger, a Hofkirche,
a Semperoper, etc. Continuação até Praga. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica dos aspectos
mais característicos da capital da República Checa:
vamos conhecer o Bairro Judeu, a Praça da Cidade
Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e
Santa Maria de Tyn, a Ponte de Carlos, que é a mais
antiga da cidade; a Praça Wenceslao, etc. Tarde livre para continuar a conhecer a cidade o se desejar
poderá realizar uma visita opcional de Praga Santa:
O Castelo de Praga com a Catedral de San Vito e
o Palácio Real Velho, local onde começou a faísca
da Guerra dos 30 anos após a defenestração dos
nobres; o Beco de Ouro, etc. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, também vai
ter a posibilidade de fazer uma excursão opcional
completa de dia inteiro a Karlovy Vary, cidade-balneário que adquiriu uma grande importância durante o século XIX quando se converteu em ponto
de encontro da alta sociedade em busca de tratamentos termais e local de descanso de grandes
artistas, como Strauss ou Beethoven, entre outros.
Destacam-se as belas colunas construídas em redor
do rio Tepla para que os visitantes pudessem realizar passeios e beber a água termal estando protegidos dos ataques do clima. Acomodação.
DOMINGO: PRAGA - BRNO - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída até Brno, a segunda cidade
mais importante da República Checa e capital da

região vinícola de Moravia. Dominada pelo Castelo de Spilberk, que tem um importante conjunto
de monumentos históricos que a tornaram merecedora de ser declarada em 2001, Património da
Humanidade pela UNESCO. Tempo livre para poder
conhecer as Praças de Moravia e da Liberdade, a
antiga Prefeitura, a Catedral de São Pedro e São
Pablo, a fonte de Parnaso, a coluna da Santíssima
Trinidade, etc. Continuação até Budapeste. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Herois, o Parque Municipal, a Avenida Andrassy, as
Pontes das Correntes, Isabel e Margarita, o Bairro
de Buda, o exterior da Igreja de Matias, Bastião dos
Pescadores com vistas magníﬁcas do Parlamento,
de Pest e do Danubio, etc. Tempo livre ou se desejar
poderá realizar uma visita opcional de “Budapeste
Histórica”, para admirar o interior do Parlamento, e
a Ópera. Se o desejar poderá fazer de forma opcional uma excursão na qual se combina um agradável percurso de barco pelo Danubio e assistir a um
Goulash Party, no qual vai poder degustar a célebre
gastronomia hungaras. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saimos através da planície panoniana em direção a Viena. Chegada e visita panorâmica da cidade: a Ringstrasse, avenida com mais
de 5 km de comprimento onde estão alguns dos
edifícios mais signiﬁcativos de Viena e que representa a máxima expressão do estilo historicista: O
Parlamento, a Ópera, a Igreja Votiva, os Museus de
História de Arte e da História Natural, a Prefeitura,
a Bolsa, etc. Também vamos passear pelo coração
pedestre da cidade em torno da Catedral de Santo
Estêvão, onde vamos realizar uma paragem para visitar livremente e vamos ver também entre outros
lugares os pátios do Palácio Imperial de Hofburgm
a rua Kartner Strase e o Graben com a Coluna da
Peste, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional à Ópera
inaugurada em 1869, com D. Giovanni de Mozart e
o Palácio de Schönbrunn, residência de verão da
familia Imperial onde viviam María-Teresa, Francisco-José e Sissí. À noite, visita opcional a um concerto vienês no qual se interpretam as peças mais
representativas da tradição musical europeia, entre
as que se encontram as valsas mais conhecidas.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VIENA
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. ■
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Lisboa, Madri, Paris, Amsterdã,
Berlim, Praga, Budapeste, Viena.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Fátima, Bordeaux, Chambord, Bruxelas, Bremen, Dresde, Brno.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Lisboa

Nome

Situação

Vip Berna
Cidade
Mercure Almada
Periferia
Roma
Cidade
Ibis Jose Malhoa
Cidade
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bordeaux Le Lac
Cidade
Ibis Bastide
Cidade
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Berlim
Tryp By Wyndham City East Cidade
Praga
Olympik Congress
Cidade
Budapeste Ibis Styles City West
Cidade
Viena
Senator
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
4*
3*
2*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*S
4*
3*
4*
3*S
4*
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católico, onde, além de aproveitar para fazer compras interessantes, poderá degustar pratos de peixe
tradicionais da região. Acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
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. ■

QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre para um primeiro contacto com a elegante
capital francesa. Durante a noite poderá realizar se
desejar uma tour opcional de “Paris Iluminado”, onde
poderemos conﬁrmar porque é considerada por muitos a cidade mais bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da cidade: as Praças da Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o
Arco do Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu
do Louvre, antiga residência real e hoje em dia um
dos maiores museus do mundo, junto com o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitano de Nova
York e o Prado de Madri, e onde se encontra uma
coleção artística, que vai desde as obras maestras da
antiguidade, como a Venus de Milo ou a Victoria de
Samotracia até a revolucionária Pirâmide de Aço e
Cristal criada pelo arquitecto chinês-estadounidense
Ieo Ming Pei. Durante a noite poderá assistir de forma
opcional ao Cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio
Versalles e os seus jardins, ainda que quem o começou foi Luis XIII com a intenção de criar um Palácio
sem igual, mas foi Luis XIV que o embelezou e expandiu o edifício inicial, tendo mandado construir entre outras salas, a Galeria dos Espelhos, sem dúvida
a sala mais impressionante e que serviu de cenário
para assinar o Tratado de Versalles. Destacam-se a
Capela, os salões da Paz e da Guerra, etc. Foi simbolo
da monarquia francesa no seu esplendor e também o
modelo para as residências reais em toda a Europa. À
tarde visita opcional ao famoso Bairro Latino, centro
da vida intelectual parisiense e cenário da revolução
de Maio de 1968. De seguida vamos visitar o interior
da Catedral de Nôtre Dame, local de coroação dos
Reis e Imperadores, e que serviu de inspiração para
obras como “O Corcunda de Nôtre Dame” de Victor
Hugo e por último, poderá dar um passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, realizando uma paragem na capital: Bruxelas. Acompanhados do nosso guia vamos até o centro da cidade,
onde vamos ter tempo livre para conhecer os seus
lugares mais emblemáticos: a famosa estátua do
Manneken Pis, a mágica Grand Place com as Casas
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do Rei, dos Grémios e a Prefeitura, etc. Aproveite o
tempo livre para disfrutar do ambiente animado e
saborear algumas das muitas cervejas que se produzem no país. Seguimos com o nosso guia até outro
dos emblemas de Bruxelas: “O Atomium”, construído
para a Exposição Universal de 1958, que se encontra
nos arredores da cidade, no bairro de Heizel. A sua
estructura exempliﬁca os átomos de um cristal de
ferro. Após uma breve paragem, continuaremos até
Amsterdã. À noite, se dejar poderá realizar um passeio opcional em lancha, descobrindo a cidade desde
os seus canais. Conhecendo entre outros lugares o
canal dos Principes, onde veremos a Igreja do Oeste
a Casa de Anne Frank; o Canal dos Senhores, o rio
Amstel onde poderá ver a famosa Ponte Estreita e o
Stopera, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador
de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de talha
de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar poderá
fazer uma excursão opcional que o vai fazer mergulhar na Holanda Tradicional, visitando os seus povos
marinheiros: Marken um povo de pescadores com
uma longa tradição protestante e Volendam, povo

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen, conhecida
graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos de
Bremen”. Hoje em dia é uma das cidades mais belas
da Alemanha, graças ao estado de conservação do
seu Património Artístico. Tempo livre para conhecer
a maravilhosa Praça do Mercado, onde se pode viver
a história e a larga tradição de Bremen como uma
orgulhosa cidade hanseática até à actualidade. Recomendamos-lhe que visite à adéga da prefeitura com
a maior coleção de vinhos alemães e passear pelas
pequenas ruas do bairro mais antigo da cidade, o
Schnoor, ou disfrutar o ambiente marítimo da ribeira
Schlachte do Weser com a sua gastronomia diversa.
Continuamos por Sajonia Baixa, cuja a Casa Real se
ligou com a Corte de Inglaterra em 1714, através do
Rei Jorge I, também eleitor de Hannover para chegar a Berlim. À noite, se desejar poderá realizar uma
visita opcional de Berlim de Noite na qual vamos conhecer o bairro judeu, o bairro governamental com o
Reichstag e a Chancelaria, a Porta de Brandemburgo,
etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, construído
pelas autoridades nazis em 1936 no qual morreram
durante essa época mais de 30.000 prisioneiros, e/
ou realizar uma excursão opcional “Berlim Nazi do III
Reich”; conhecendo os lugares mais importantes que
marcaram essa época: a plataforma 17, o local onde
se encontrava o bunker de Adolfo Hitler, os restos da
Gestapo, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída em direção a Dresde, chamada “Florença de Elba”. Tempo livre para admirar o
seu património artístico magniﬁcamente restaurado, após ter sido arrasado pelos bombardeamentos
da II Guerra Mundial, no qual os 1000 bombardeamentos pesados, deixaram cair sobre a cidade
quase 4000 toneladas de bombas explosivas e
dispositivos incendiários: o Zwinger, a Hofkirche,
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a Semperoper, etc. Continuação até Praga. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica dos aspectos
mais característicos da capital da República Checa:
vamos conhecer o Bairro Judeu, a Praça da Cidade
Velha com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e
Santa Maria de Tyn, a Ponte de Carlos, que é a mais
antiga da cidade; a Praça Wenceslao, etc. Tarde livre para continuar a conhecer a cidade o se desejar
poderá realizar uma visita opcional de Praga Santa:
O Castelo de Praga com a Catedral de San Vito e
o Palácio Real Velho, local onde começou a faísca
da Guerra dos 30 anos após a defenestração dos
nobres; o Beco de Ouro, etc. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer
a cidade, ou se desejar, também vai ter a posibilidade de fazer uma excursão opcional completa de dia
inteiro a Karlovy Vary, cidade-balneário que adquiriu uma grande importância durante o século XIX
quando se converteu em ponto de encontro da alta
sociedade em busca de tratamentos termais e local de descanso de grandes artistas, como Strauss
ou Beethoven, entre outros. Destacam-se as belas
colunas construídas em redor do rio Tepla para que
os visitantes pudessem realizar passeios e beber a
água termal estando protegidos dos ataques do clima. Acomodação.
DOMINGO: PRAGA - BRNO - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída até Brno, a segunda cidade
mais importante da República Checa e capital da
região vinícola de Moravia. Dominada pelo Castelo de Spilberk, que tem um importante conjunto
de monumentos históricos que a tornaram merecedora de ser declarada em 2001, Património da
Humanidade pela UNESCO. Tempo livre para poder
conhecer as Praças de Moravia e da Liberdade, a
antiga Prefeitura, a Catedral de São Pedro e São
Pablo, a fonte de Parnaso, a coluna da Santíssima
Trinidade, etc. Continuação até Budapeste. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica dos pontos mais
destacados da capital da Hungria: Praça dos Herois e o seu maravilhoso conjunto de esculturas, 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 de Buda com as suas ruas pitorescas
com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja de
Matias, Bastião dos Pescadores com vistas magníﬁcas do Parlamento, de Pest e do Danubio, etc.

Tempo livre ou se desejar poderá realizar uma visita
opcional de “Budapeste Histórica”, para admirar o
interior do Parlamento, um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, como também durante esta
visita vamos conhecer a Ópera, de estilo neo renascentista e ﬁnanciada pelo Imperador Francisco José
é considerada como uma das óperas mais elegantes do mundo. Se o desejar poderá fazer de forma opcional uma excursão na qual se combina um
agradável percurso de barco pelo Danubio e assistir
a um Goulash Party, no qual vai poder degustar a
célebre gastronomia hungara, assim como os seus
famosos vinhos, ao mesmo tempo que disfruta de
um espectaculo de musica e danças tradicionais.
Acomodação.
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QUARTA-FEIRA: 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, ou se desejar podera
fazer uma visita opcional à Ópera inaugurada em
1869, com D. Giovanni de Mozart e o Palácio de
Schönbrunn, residência de verão da familia Imperial onde viviam María-Teresa, Francisco-José e
Sissí, e que serviu de cenário para o Tratado de
Viena e ao encontro entre Kennedy e Krushev, em
plena guerra fria. Para a noite temos uma proposta para assistir de forma opcional a um concerto
vienês no qual se interpretam as peças mais representativas da tradição musical europeia, entre
as que se encontram as valsas mais conhecidas.
Acomodação.
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Paris - Amsterdã

ST9471

TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saimos através da planície panoniana em direção a Viena. Chegada e visita panorâmica da cidade, onde vamos conhecer entre outros
lugares a monumental Ringstrasse, avenida com
mais de 5 km de comprimento onde estão alguns
dos edifícios mais signiﬁcativos de Viena e que representa a máxima expressão do estilo historicista:
O Parlamento, a Ópera, a Igreja Votiva, os Museus
de História de Arte e da História Natural, a Prefeitura, a Bolsa, etc. Também vamos passear pelo
coração pedestre da cidade em torno da Catedral
de Santo Estêvão, onde vamos realizar uma paragem para visitar livremente e vamos ver também
entre outros lugares os pátios do Palácio Imperial
de Hofburgm a rua Kartner Strase e o Graben com
a Coluna da Peste, etc. Acomodação.

SINGLE

Paris - Viena

ST9490

Economy

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR

7

-

790

1.000

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Amsterdã, Berlim, Praga,
Budapeste, Viena.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruxelas, Bremen, Dresde, Brno.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Paris

Nome

Situação

B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Berlim
Tryp By Wyndham City East
Cidade
Praga
Olympik Congress
Cidade
Budapeste Ibis Styles City West
Cidade
Viena
Senator
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
3*
3*
3*S
4*
3*
4*
3*S
4*

QUINTA-FEIRA: VIENA
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 ST9490
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COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9491
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Chegada e traslado até o hotel.
Tempo livre. Durante a noite poderá realizar se
desejar uma tour opcional de “Paris Iluminado”.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o Arco do
Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc.
Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre,
antiga residência real e hoje em dia um dos maiores
museus do mundo. Durante a noite poderá assistir
de forma opcional ao Cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio Versalles e os seus jardins, ainda que quem o
começou foi Luis XIII com a intenção de criar um Palácio sem igual, mas foi Luis XIV que o embelezou e
expandiu o edifício inicial, tendo mandado construir
entre outras salas, a Galeria dos Espelhos. À tarde
visita opcional ao famoso Bairro Latino, centro da
vida intelectual parisiense e cenário da revolução de
Maio de 1968. De seguida vamos visitar o interior da
Catedral de Nôtre Dame, local de coroação dos Reis
e Imperadores, e que serviu de inspiração para obras
como “O Corcunda de Nôtre Dame” de Victor Hugo e
por último, poderá dar um passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, realizando uma paragem em Bruxelas. Acompanhados
do nosso guia vamos até o centro da cidade, onde
vamos ter tempo livre para conhecer os seus lugares mais emblemáticos: a estátua do Manneken Pis,
a Grand Place com as Casas do Rei, dos Grémios e a
Prefeitura, etc. Aproveite o tempo livre para disfrutar
do ambiente animado e saborear algumas das muitas cervejas que se produzem no país. Seguimos com
o nosso guia até outro dos emblemas de Bruxelas:
“O Atomium”, construído para a Exposição Universal
de 1958, que se encontra nos arredores da cidade,
no bairro de Heizel. A sua estructura exempliﬁca os
átomos de um cristal de ferro. Após uma breve paragem, continuaremos até Amsterdã. À noite, se dejar
poderá realizar um passeio opcional em lancha, descobrindo a cidade desde os seus canais. Conhecendo entre outros lugares o canal dos Principes, onde
veremos a Igreja do Oeste a Casa de Anne Frank; o
Canal dos Senhores, o rio Amstel onde poderá ver a
famosa Ponte Estreita e o Stopera, etc. Acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Dam, o
Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador
de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de talha
de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar poderá fazer uma excursão opcional a Marken um povo
de pescadores com uma longa tradição protestante
e Volendam, povo católico, onde poderá degustar
pratos de peixe tradicionais da região. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída em direção a Dresde, chamada “Florença de Elba”. Tempo livre para admirar o
seu património artístico magniﬁcamente restaurado,
após ter sido arrasado pelos bombardeamentos da II
Guerra Mundial, no qual os 1000 bombardeamentos
pesados, deixaram cair sobre a cidade quase 4000
toneladas de bombas explosivas e dispositivos incendiários: o Zwinger, a Hofkirche, a Semperoper,
etc. Continuação até Praga. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen. Tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça do Mercado,
onde se pode viver a história e a larga tradição de
Bremen como uma orgulhosa cidade hanseática até
à actualidade. Recomendamos-lhe que visite à adéga da prefeitura com a maior coleção de vinhos alemães e passear pelas pequenas ruas do bairro mais
antigo da cidade, o Schnoor, ou disfrutar o ambiente
marítimo da ribeira Schlachte do Weser com a sua
gastronomia diversa. Continuamos por Sajonia Baixa,
cuja a Casa Real se ligou com a Corte de Inglaterra
em 1714, através do Rei Jorge I, também eleitor de
Hannover para chegar a Berlim. À noite, se desejar
poderá realizar uma visita opcional de Berlim de Noite na qual vamos conhecer o bairro judeu, o bairro
governamental com o Reichstag e a Chancelaria, a
Porta de Brandemburgo, etc. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica dos aspectos mais
característicos da capital da República Checa: vamos
conhecer o Bairro Judeu, a Praça da Cidade Velha
com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e Santa
Maria de Tyn, a Ponte de Carlos, que é a mais antiga
da cidade; a Praça Wenceslao, etc. Tarde livre para
continuar a conhecer a cidade o se desejar poderá
realizar uma visita opcional de Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de San Vito e o Palácio
Real Velho, local onde começou a faísca da Guerra
dos 30 anos após a defenestração dos nobres; o
Beco de Ouro, etc. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9492
SEGUNDA-FEIRA: BRASIL - BERLIM
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Chegada e traslado até o hotel. Resto do dia livre. À
noite, se desejar poderá realizar uma visita opcional
de Berlim de Noite. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, construído
pelas autoridades nazis em 1936 no qual morreram
durante essa época mais de 30.000 prisioneiros, e/
ou realizar uma excursão opcional “Berlim Nazi do III
Reich”; conhecendo os lugares mais importantes que
marcaram essa época: a plataforma 17, o local onde
se encontrava o bunker de Adolfo Hitler, os restos da
Gestapo, etc. Acomodação.

SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, também vai
ter a posibilidade de fazer uma excursão opcional
completa de dia inteiro a Karlovy Vary, cidade-balneário que adquiriu uma grande importância durante o
século XIX quando se converteu em ponto de encontro da alta sociedade em busca de tratamentos termais e local de descanso de grandes artistas, como
Strauss ou Beethoven, entre outros. Destacam-se as
belas colunas construídas em redor do rio Tepla para
que os visitantes pudessem realizar passeios e beber
a água termal estando protegidos dos ataques do
clima. Acomodação.
DOMINGO: PRAGA - BRNO - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída até Brno, a segunda cidade
mais importante da República Checa e capital da região vinícola de Moravia. Dominada pelo Castelo de
Spilberk, que tem um importante conjunto de monumentos históricos que a tornaram merecedora de ser
declarada em 2001, Património da Humanidade pela
UNESCO. Tempo livre para poder conhecer as Praças
de Moravia e da Liberdade, a antiga Prefeitura, a Catedral de São Pedro e São Pablo, a fonte de Parnaso,
a coluna da Santíssima Trinidade, etc. Continuação
até Budapeste. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Herois,
o Parque Municipal, a Avenida Andrassy, as Pontes
das Correntes, Isabel e Margarita, o Bairro de Buda,
o exterior da Igreja de Matias, Bastião dos Pescado-
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res, etc. Tempo livre ou se desejar poderá realizar
uma visita opcional de “Budapeste Histórica”, para
admirar o interior do Parlamento, um dos edifícios
mais emblemáticos da cidade, como também durante esta visita vamos conhecer a Ópera, de estilo neo renascentista e ﬁnanciada pelo Imperador
Francisco José é considerada como uma das óperas mais elegantes do mundo. Se o desejar poderá fazer de forma opcional uma excursão na qual
se combina um agradável percurso de barco pelo
Danubio e assistir a um Goulash Party, no qual vai
poder degustar a célebre gastronomia hungara,
assim como os seus famosos vinhos, ao mesmo
tempo que disfruta de um espectaculo de musica
e danças tradicionais. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saimos através da planície panoniana em direção a Viena. Chegada e visita panorâmica da cidade, onde vamos conhecer entre outros
lugares a monumental Ringstrasse, avenida com
mais de 5 km de comprimento onde estão alguns
dos edifícios mais signiﬁcativos de Viena e que representa a máxima expressão do estilo historicista:
O Parlamento, a Ópera, a Igreja Votiva, os Museus
de História de Arte e da História Natural, a Prefeitura, a Bolsa, etc. Também vamos passear pelo
coração pedestre da cidade em torno da Catedral
de Santo Estêvão, onde vamos realizar uma paragem para visitar livremente e vamos ver também
entre outros lugares os pátios do Palácio Imperial
de Hofburgm a rua Kartner Strase e o Graben com
a Coluna da Peste, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: 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, ou se desejar podera
fazer uma visita opcional à Ópera inaugurada em
1869, com D. Giovanni de Mozart e o Palácio de
Schönbrunn, residência de verão da familia Imperial onde viviam María-Teresa, Francisco-José e Sissí, e que serviu de cenário para o Tratado de Viena
e ao encontro entre Kennedy e Krushev, em plena
guerra fria. Para a noite temos uma proposta para
assistir de forma opcional a um concerto vienês no
qual se interpretam as peças mais representativas
da tradição musical europeia, entre as que se encontram as valsas mais conhecidas. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Este dia vamos percorrer as regiões
de Estiria e Carintia, disfrutando das impressionantes paisagensmajestos, passando pelas povoações
de Klagenfurt ou Villach. Cruzamos a fronteira italiana e continuamos pela região de Veneto até o
hotel. Acomodação na região de Veneto.

SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída até o coração de Veneza,
onde vamos chegar em barco privado, admirando
a cúpula de Santa Maria da Saúde, o exterior do
majestoso Palácio dos Doges, e a Piazzeta, que dá
acesso à praça de São Marcos. Tempo livre. Excursão opcional na que além de um passeio em gôndola pelos canais venezianos, vai fazer um passeio
junto ao nosso guia local pela chamada “Veneza
Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos desta cidade. Vamos abandonar Veneza para
dirigir-nos até Florença, capital da Toscana e berço
do Renascimento. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo de
Santa Maria del Fiore, o campanário, o Batistério, a
Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo
Vecchio, etc. Tempo livre para conhecer os famosos mercados ﬂorentinos. Saída em direção a Assis.
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos frescos, realizados por Giotto e Cimabue, e o
túmulo do santo. Continuação até Roma. Se desejar
poderá realizar uma visita opcional de “Roma de
Noite”, na qual vamos percorrer alguns dos lugares
mais característicos de esta cidade milenária, conhecendo as suas praças mais emblemáticas e as
fontes mais representativas, como a Piazza Navona
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana di Trevi,
etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional à região de Campania, visitando Pompeia e os restos
arqueológicos desta cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C; seguida
de uma breve panorâmica de Nápoles, cujo centro
histórico foi declarado Património da Humanidade.
Por último, visitaremos a ilha de Capri, ponto de
encontro da alta sociedade com Marinha Grande,
os promontórios rochosos, as grutas, etc. (Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: As margens do
Tiber, a Avenida dos Foros, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capéla Sixtina e a Basílica de São
Pedro. Durante a tarde, poderá realizar uma excursão opcional para conhecer o interior do Coliseu.
De seguida vamos visitar o Bairro de Trastévere,
simbolo de Roma Popular. Acomodação.
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-

2.120
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Amsterdã, Berlim, Praga,
Budapeste, Viena, Florença e Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruxelas, Bremen, Dresde, Brno, Entrada em
barco privado em Veneza, Assis.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome

Situação

B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Berlim
Tryp By Wyndham City East Cidade
Praga
Olympik Congress
Cidade
Budapeste Ibis Styles City West
Cidade
Viena
Senator
Cidade
Veneza
Albatros
Mester
Alexander Palace
Abano Terme
S. Fiorentino
Florença
The Gate
S. Fiorentino
Ibis Firenze Nord
Roma
Marco Aurelio
Cidade
Grand Hotel Fleming
Cidade
Occidental Aran park
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
3*
3*
3*S
4*
3*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*

TERÇA-FEIRA: ROMA
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. ■
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QUARTA-FEIRA: 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, ou se desejar podera fazer uma visita opcional à Ópera inaugurada em 1869, com D.
Giovanni de Mozart e o Palácio de Schönbrunn, residência de verão da familia Imperial onde viviam
María-Teresa, Francisco-José e Sissí, e que serviu de
cenário para o Tratado de Viena e ao encontro entre Kennedy e Krushev, em plena guerra fria. Para a
noite temos uma proposta para assistir de forma opcional a um concerto vienês no qual se interpretam
as peças mais representativas da tradição musical
europeia, entre as que se encontram as valsas mais
conhecidas. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PRAGA
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre para um
primeiro contacto com a cidade. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica dos aspectos mais
característicos da capital da República Checa: vamos
conhecer o Bairro Judeu, a Praça da Cidade Velha
com a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e Santa
Maria de Tyn, a Ponte de Carlos, que é a mais antiga
da cidade; a Praça Wenceslao, etc. Tarde livre para
continuar a conhecer a cidade o se desejar poderá
realizar uma visita opcional de Praga Santa: O Castelo de Praga com a Catedral de San Vito e o Palácio
Real Velho, local onde começou a faísca da Guerra
dos 30 anos após a defenestração dos nobres; o
Beco de Ouro, etc. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a cidade, ou se desejar, também vai ter a posibilidade de fazer uma excursão opcional completa
de dia inteiro a Karlovy Vary, cidade-balneário que
adquiriu uma grande importância durante o século
XIX quando se converteu em ponto de encontro da
alta sociedade em busca de tratamentos termais e
local de descanso de grandes artistas, como Strauss
ou Beethoven, entre outros. Destacam-se as belas
colunas construídas em redor do rio Tepla para que
os visitantes pudessem realizar passeios e beber a
água termal estando protegidos dos ataques do clima. Acomodação.
DOMINGO: PRAGA - BRNO - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída até Brno, a segunda cidade
mais importante da República Checa e capital da região vinícola de Moravia. Dominada pelo Castelo de
Spilberk, que tem um importante conjunto de monumentos históricos que a tornaram merecedora de ser
declarada em 2001, Património da Humanidade pela
UNESCO. Tempo livre para poder conhecer as Praças
de Moravia e da Liberdade, a antiga Prefeitura, a Catedral de São Pedro e São Pablo, a fonte de Parnaso,
a coluna da Santíssima Trinidade, etc. Continuação
até Budapeste. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica dos pontos mais
destacados da capital da Hungria: Praça dos Herois e
o seu maravilhoso conjunto de esculturas, o Parque
Municipal, a Avenida Andrassy considerada como a
mais bela de Budapeste repleta de Palácios e Pala-
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cetes, as Pontes das Correntes, Isabel e Margarita,
o Bairro de Buda com as suas ruas pitorescas com
edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja de Matias,
Bastião dos Pescadores com vistas magníﬁcas do
Parlamento, de Pest e do Danubio, etc. Tempo livre
ou se desejar poderá realizar uma visita opcional de
“Budapeste Histórica”, para admirar o interior do
Parlamento, um dos edifícios mais emblemáticos da
cidade, como também durante esta visita vamos conhecer a Ópera, de estilo neo renascentista e ﬁnanciada pelo Imperador Francisco José é considerada
como uma das óperas mais elegantes do mundo. Se
o desejar poderá fazer de forma opcional uma excursão na qual se combina um agradável percurso de
barco pelo Danubio e assistir a um Goulash Party, no
qual vai poder degustar a célebre gastronomia hungara, assim como os seus famosos vinhos, ao mesmo
tempo que disfruta de um espectaculo de musica e
danças tradicionais. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saimos através da planície panoniana em direção a Viena. Chegada e visita panorâmica,
onde vamos conhecer entre outros lugares a monumental Ringstrasse, avenida com mais de 5 km de
comprimento onde estão alguns dos edifícios mais
signiﬁcativos de Viena e que representa a máxima
expressão do estilo historicista: O Parlamento, a
Ópera, a Igreja Votiva, os Museus de História de Arte
e da História Natural, a Prefeitura, a Bolsa, etc. Também vamos passear pelo coração pedestre da cidade
em torno da Catedral de Santo Estêvão, onde vamos
realizar uma paragem para visitar livremente e vamos ver também entre outros lugares os pátios do
Palácio Imperial de Hofburgm a rua Kartner Strase e
o Graben com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Este dia vamos percorrer as regiões
de Estiria e Carintia, disfrutando das impressionantes
paisagensmajestos, passando pelas povoações de
Klagenfurt ou Villach. Cruzamos a fronteira italiana e
continuamos pela região de Veneto até o hotel. Acomodação na região de Veneto.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída até o coração de Veneza, onde
vamos chegar em barco privado, admirando a cúpula
de Santa Maria da Saúde, o exterior do majestoso Palácio dos Doges, e a Piazzeta, que dá acesso à praça
de São Marcos. Tempo livre que poderá aproveitar
para perder-se pelos seus canais, as suas ruas e as
suas praças secretas, onde encontrará detalhes inﬁnitos que fazem com que Veneza seja uma cidade
única no mundo. Excursão opcional na que além de
um passeio em gôndola pelos canais venezianos, vai
fazer um passeio junto ao nosso guia local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos
mais pitorescos desta cidade. Vamos abandonar Veneza para dirigir-nos até Florença, capital da Toscana
e berço do Renascimento e que hoje em dia é um dos
principais centros artísticos do mundo. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo de
Santa Maria del Fiore, com a sua maravilhosa cúpula
realizada por Brunelleschi e que serviu de modelo a
Miguel Angelo para realizar a de São Pedro no Vaticano, o campanário, construído por Giotto, o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a
Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo
Vecchio e o seu conjunto de estátuas e fontes de
uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para
conhecer os famosos mercados ﬂorentinos. Saída em
direção a Assis. Tempo livre para visitar as Basílicas,
com os magníﬁcos frescos, realizados por Giotto
e Cimabue, e o túmulo do santo. Continuação até
Roma. Se desejar poderá realizar uma visita opcional
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de “Roma de Noite”, na qual vamos percorrer alguns dos lugares mais característicos de esta cidade milenária, conhecendo as suas praças mais emblemáticas e as fontes mais representativas, como
a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a
Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional à
Pompeia e os restos arqueológicos desta cidade
romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio
no ano 79 d.C; seguida de uma breve panorâmica
de Nápoles, cujo centro histórico foi declarado Património da Humanidade. Por último, visitaremos a
ilha de Capri, ponto de encontro da alta sociedade
com Marinha Grande, os promontórios rochosos, as
grutas, etc. (Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: As margens do
Tiber, a Avenida dos Foros, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus
do Vaticano com a Capéla Sixtina e a Basílica de
São Pedro. Durante a tarde, poderá realizar uma
excursão opcional na qual se vai conectar com os
momentos mais importantes da história de esta
cidade: o interior do edifício mais representativo
de Roma Imperial e auténtico simbolo da cidade, o
Coliseu. De seguida vamos visitar o Bairro de Trastévere, simbolo de Roma Popular, conhecendo os
becos mais pitorescos pela mão do nosso guia local
e que nos vai permitir envolver-nos na vida diária
da capital de Itália. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
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 ST9415
TERÇA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída através das regiões de Lazio e Toscana até Liguria com paragem em Pisa.
Continuamos pela Riviera Italiana com povoações
tão belas como São Remo até chegar à Costa Azul
Francesa. Chegada a Nice. Tempo livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com o Passeio
dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Possibilidade de
forma opcional de realizar uma excursão incomparável ao Principado do Mónaco para conhecer
Montecarlo, onde vamos ter tempo livre para visitar o seu famoso Casino ou tomar algo no Café de
Paris, como vamos visitar também o Mónaco, onde
poderemos admirar o Palácio da Familia Grimaldi e
umas vistas espléndidas sobre a baía. Regresso a
Nice. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída até Espanha percorrendo em
primeiro lugar a Comunidade Autónoma da Catalunha, até chegar a Barcelona, sem dúvida uma das
mais belas cidades espanholas e um dos principais
portos da Europa. Visita da Cidade Condal, na qual
vamos percorrer algumas das praças de maior interesse como a da Catalunha, Centro Comercial da
cidade, as ruas típicas como as Ramblas, o porto, o
exterior da Sagrada Familia, Obra expiatória e sem
terminar um dos simbolos da arte moderna tão representado em Barcelona, etc. Acomodação.

2.185
1.605$
$

Preço base ST9415

TEMPORADA ALTA:
17 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Eventualmente a visita a Barcelona, poderá ser feita
na Quinta-Feira.

Economy

QUINTA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída em direção a Zaragoza, breve paragem com tempo livre para visitar a Basílica
de Nossa Senhora do Pilar, patrona dos Hispanos,
onde segundo a lenda teve aparição da Virgem
a Santiago O Maior e como testemunho da sua
visita deixou uma coluna de jaspe, conhecida popularmente como “O Pilar”. Hoje em dia constitui
o maior templo barroco de Espanha. Destacando-se no seu interior os frescos de Goya e Francisco
Bayeu, entre outros; assim este alberga grandes
obras de arte como o Retábulo do Altar Maior de
Damián Forment, conjunto de bancos do século
XVI e a Santa Capéla, obra do barroco espanhol do
século XVIII. Continuação até à Capital de Espanha,
Madri. Acomodação.

Economy

SÁBADO: MADRI
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. ■

14 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR
DUPLO

SINGLE

2.185

2.850

1.605

2.105

Praga - Madri

ST9493

SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha
e de Neptuno, a Porta de Sol, a Gran Via, a Calle
Mayor, exterior da Praça de Touros das Ventas, Rua
Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana,
etc. Resto do dia livre para continuar a conhecer
a capital de Espanha. Se desejar poderá fazer de
forma opcional uma visita super completa a Toledo,
na qual vamos realizar um percurso em autocarro
pelo perímetro da cidade, desde o qual vamos ter
uma vista espléndida do património artístico e vamos passear pelas pequenas ruas e praças emblemáticas, incluida a entrada ao interior da Catedral,
considerada uma das obras maestras da arte espanhola. À noite poderá assistir de forma opcional a
um espectaculo de ﬂamenco onde vamos conhecer
as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.

18 dias

18

-

2.440

3.105

Praga - Roma

ST9415

14

-

1.790

2.290

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Praga, Panorâmica de Budapeste,
Panorâmica de Viena, Panorâmica de Florença, Panorâmica de Roma, Panorâmica de Barcelona, Panorâmica
de Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Brno, Entrada em Veneza em barco privado,
Assis, Pisa, Nice, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Praga
Budapeste
Viena
Veneza

Nome

Situação

Olympik Congress
Cidade
Ibis Styles City West
Cidade
Senator
Cidade
Albatros
Mester
Alexander Palace
Abano Terme
Sesto Fiorentino
Florença
The Gate
Sesto Fiorentino
Ibis Firenze Nord
Roma
Marco Aurelio
Cidade
Grand Hotel Fleming
Cidade
Occidental Aran park
Periferia
Nice
Ibis Nice Centre Gare
Centro
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Barcelona Catalonia Park Güell
Cidade
Ibis Styles Bogatell
Cidade
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
2*
3*
3*
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Itália, Paris, Amsterdã, Berlim e Leste Europeu
ST9495 >> Roma > Florença > Veneza > Zurique > Paris > Amsterdã > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUINTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEXTA-FEIRA: ROMA
Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre. Se desejar poderá fazer uma visita opcional Roma pela Noite,
na qual visitaremos alguns dos lugares mais característicos desta cidade. Acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: as margens do
Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capela Sistina e a Basílica de São
Pedro. Tempo livre ou excursão opcional para conhecer o interior do Coliseu. Depois, visitaremos o
Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular.
Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI E POMPEIA)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional para
conhecer Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana pararam no tempo
pela erupção do Vesúvio em 79 dC. C. Em seguida,
faremos uma breve visão geral de Nápoles, capital
da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente,
vamos navegar para a ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Esta
excursão inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Florença. Visita panorâmica: o Duomo de Santa Maria del Fiore, a torre do
sino, o Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria
com o Palazzo Vecchio, etc. Resto da tarde livre que
você pode aproveitar para fazer compras nos famosos mercados da cidade. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: FLORENÇA - VENEZA
Café da manhã. Partida para Veneza, onde chegaremos em barco privado, admirando a cúpula de Santa
Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Dogos, e a Piazzeta, que dá acesso à Praça de São
Marcos. Tempo livre que você pode aproveitar para
se perder em seus canais, suas ruas e suas praças
secretas, onde você encontrará inﬁnitos detalhes
que fazem de Veneza uma cidade única no mundo.
Se desejar, você fará uma excursão opcional na qual
visitará a “Veneza Escondida” com orientação local,
conhecendo os recantos mais pitorescos desta cidade e também poderá fazer um passeio de gôndola
opcional pelos canais venezianos. Acomodação na
região de Veneto.
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QUARTA-FEIRA: VENEZA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Durante a manhã, visitaremos a chamada Itália Continental, paralela à cordilheira dos Alpes, até chegarmos à fronteira com a Confederação
Helvética, visitando primeiro a Suíça italiana, conhecendo o cantão de Ticino, passando por belas cidades como Bellinzona ou Lugano. para depois entrar
na Suíça alemã e chegar a Lucerna. Tempo livre para
conhecer seu centro histórico, onde se destacam a
Ponte da Capela, a Igreja dos Jesuítas e suas praças medievais com prédios decorados com pinturas.
Continue para Zurique. Tempo livre em que hoje é
a capital ﬁnanceira e econômica da Confederação
Helvética e onde estão os maiores bancos do país.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ZURIQUE - PARIS
Café da manhã. Partida para Paris. Depois de cruzar a fronteira, cruzaremos as regiões do condado
francês da Alsácia e La Bourgogne, até chegarmos
à capital francesa. À noite, você pode fazer um tour
opcional de Paris Iluminado, onde você pode descobrir uma cidade considerada por muitos a mais
bonita do mundo. Visitaremos suas praças, a Ilha da
Cité, o Quartier Latin, os campos Elíseos, a iluminada
Torre Eiffel, as avenidas cheias de luxo, o rio Sena,
etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concórdia e da Ópera, os Campos Elíseos, o Arco do
Triunfo, o bairro de St. Germain, as grandes avenidas,
etc. À tarde faremos uma visita opcional ao Museu
do Louvre, onde conheceremos uma das melhores
coleções artísticas do mundo, desde as obras-primas
da antiguidade, como a Vênus de Milo, até a pirâmide
de aço e vidro feita pelo arquiteto chinês-americano
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao Museu. À noite, assistência opcional ao cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus
muitos museus ou passear pelos diferentes bairros da
capital do Sena. Você pode, opcionalmente, visitar o
Palácio de Versalhes, símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e modelo para residências reais
em toda a Europa. Descobriremos em nosso passeio
guiado, além de seus maravilhosos jardins, as salas
mais famosas do palácio, como a famosa Galeria dos
Espelhos, a capela real, as câmaras privadas, etc. Na
parte da tarde, em outra excursão opcional pode
reunir-se com o nosso guia local, opcionalmente, o
famoso centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de 68, Quartier Latin, em
seguida, visitar o interior da Catedral de Notre Dame,
outra símbolos de Paris, uma obra-prima da arte
gótica francesa e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a
partir de outro ponto de vista dando um relaxante
passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Acompanhados
do nosso guia vamos até o centro da cidade, onde
vamos ter tempo livre para conhecer os seus lugares mais emblemáticos: a famosa estátua do Manneken Pis, a mágica Grand Place com as Casas do
Rei, dos Grémios e a Prefeitura, etc. Seguimos com
o nosso guia até outro dos emblemas de Bruxelas:
“O Atomium”, construído para a Exposição Universal
de 1958, que se encontra nos arredores da cidade,
no bairro de Heizel. A sua estructura exempliﬁca os
átomos de um cristal de ferro. Após uma breve paragem, continuaremos até Amsterdã. À noite, se dejar
poderá realizar um passeio opcional em lancha, descobrindo a cidade desde os seus canais. Conhecendo entre outros lugares o canal dos Principes, onde
veremos a Igreja do Oeste a Casa de Anne Frank; o
Canal dos Senhores, o rio Amstel onde poderá ver a
famosa Ponte Estreita e o Stopera, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: a Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador
de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de talha
de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar poderá
fazer uma excursão opcional que o vai fazer mergulhar na Holanda Tradicional, visitando os seus povos
marinheiros: Marken um povo de pescadores com
uma longa tradição protestante e Volendam, povo
católico, onde, além de aproveitar para fazer compras interessantes, poderá degustar pratos de peixe
tradicionais da região. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída atravessando o norte da Holanda e Alemanha em direção a Bremen, conhecida
graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos de
Bremen”. Hoje em dia é uma das cidades mais belas
da Alemanha, graças ao estado de conservação do
seu Património Artístico. Tempo livre para conhecer
a maravilhosa Praça do Mercado, onde se pode viver
a história e a larga tradição de Bremen como uma
orgulhosa cidade hanseática até à actualidade. Recomendamos-lhe que visite à adéga da prefeitura com
a maior coleção de vinhos alemães e passear pelas
pequenas ruas do bairro mais antigo da cidade, o
Schnoor, ou disfrutar o ambiente marítimo da ribeira
Schlachte do Weser com a sua gastronomia diversa.
Continuamos por Sajonia Baixa, cuja a Casa Real se
ligou com a Corte de Inglaterra em 1714, através do
Rei Jorge I, também eleitor de Hannover para chegar a Berlim. À noite, se desejar poderá realizar uma
visita opcional de Berlim de Noite na qual vamos conhecer o bairro judeu, o bairro governamental com o
Reichstag e a Chancelaria, a Porta de Brandemburgo,
etc. Acomodação.

Amsterdã

Berlim
2

2

HOLANDA

FIM
ITIN. ST9496

Praga
3

ALEMANHA

R. TCHECA

Paris

3

FRANÇA

Viena 2
ÁUSTRIA

Zurique

1

FIM
ITIN. ST9495

2

SUÍÇA

Budapeste

HUNGRÍA

ITÁLIA

1

Veneza

1

Florença

COMEÇO
AMBOS ITIN.

3

Roma

Itália, Paris, Amsterdã, Berlim e Praga

LINHA
ECONOMY

ST9496 >> Roma > Florença > Veneza > Zurique > Paris > Amsterdã > Berlim > Praga
Preço base ST9495
QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, os restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc. Resto do dia livre
ou excursão opcional ao campo de concentração
de Sachsenhausen, construído pelas autoridades
nazis em 1936 no qual morreram durante essa época mais de 30.000 prisioneiros, e/ou realizar uma
excursão opcional “Berlim Nazi do III Reich”; conhecendo os lugares mais importantes que marcaram
essa época. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída em direção a Dresde, chamada “Florença de Elba”. Tempo livre para admirar o
seu património artístico magniﬁcamente restaurado, após ter sido arrasado pelos bombardeamentos
da II Guerra Mundial, no qual os 1000 bombardeamentos pesados, deixaram cair sobre a cidade
quase 4000 toneladas de bombas explosivas e
dispositivos incendiários: o Zwinger, a Hofkirche,
a Semperoper, etc. Continuação até Praga. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: vamos conhecer o Bairro Judeu, a Praça da Cidade Velha com
a Prefeitura, as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte de Carlos, que é a mais antiga
da cidade; a Praça Wenceslao, etc. Tarde livre para
continuar a conhecer a cidade o se desejar poderá realizar uma visita opcional de Praga Santa: O
Castelo de Praga com a Catedral de San Vito e o
Palácio Real Velho, local onde começou a faísca da
Guerra dos 30 anos após a defenestração dos nobres; o Beco de Ouro, etc. Acomodação.

DOMINGO: PRAGA - BRNO - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída até Brno, a segunda cidade
mais importante da República Checa e capital da
região vinícola de Moravia. Dominada pelo Castelo de Spilberk, que tem um importante conjunto
de monumentos históricos que a tornaram merecedora de ser declarada em 2001, Património da
Humanidade pela UNESCO. Tempo livre para poder
conhecer as Praças de Moravia e da Liberdade, a
antiga Prefeitura, a Catedral de São Pedro e São
Pablo, a fonte de Parnaso, a coluna da Santíssima
Trinidade, etc. Continuação até Budapeste. Tempo
livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Herois, o Parque Municipal, a Avenida Andrassy, as
Pontes das Correntes, Isabel e Margarita, o Bairro
de Buda, o exterior da Igreja de Matias, Bastião dos
Pescadores, etc. Tempo livre ou se desejar poderá realizar uma visita opcional de “Budapeste Histórica”, para admirar o interior do Parlamento e
a Ópera, de estilo neo renascentista. Se o desejar
poderá fazer de forma opcional uma excursão na
qual se combina um agradável percurso de barco
pelo Danubio e assistir a um Goulash Party, no qual
vai poder degustar a célebre gastronomia hungara, assim como os seus famosos vinhos, ao mesmo
tempo que disfruta de um espectaculo de musica e
danças tradicionais. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída para Viena. Chegada e visita
panorâmica: a Ringstrasse, o Parlamento, a Ópera,
a Igreja Votiva, os Museus de História de Arte e da
História Natural, a Prefeitura, a Bolsa, etc. Também
vamos passear pelo coração pedestre da cidade em
torno da Catedral de Santo Estêvão, onde vamos
realizar uma paragem para visitar livremente e vamos ver também entre outros lugares os pátios do
Palácio Imperial de Hofburgm a rua Kartner Strase e
o Graben com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.

SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, também vai
ter a posibilidade de fazer uma excursão opcional
completa de dia inteiro a Karlovy Vary, cidade-balneário que adquiriu uma grande importância durante o século XIX quando se converteu em ponto
de encontro da alta sociedade em busca de tratamentos termais e local de descanso de grandes
artistas, como Strauss ou Beethoven, entre outros.
Destacam-se as belas colunas construídas em redor
do rio Tepla para que os visitantes pudessem realizar passeios e beber a água termal estando protegidos dos ataques do clima. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre ou se desejar podera
fazer uma visita opcional à Ópera e o Palácio de
Schönbrunn, residência de verão da familia Imperial. Para a noite temos uma proposta para assistir
de forma opcional a um concerto vienês no qual se
interpretam as peças mais representativas da tradição musical europeia, entre as que se encontram as
valsas mais conhecidas. Acomodação.

DOMINGO: PRAGA
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. ■

QUINTA-FEIRA: VIENA
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 ST9496

FIM DO ITINERÁRIO ST9495

2.755
2.215$
$

22 dias

Preço base ST9496

18 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
04 ABR / 31 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

22

-

DUPLO

SINGLE

3.065

3.895

2.755

3.590

2.215

2.880

Roma - Praga

ST9496

Economy

SINGLE

Roma - Viena

ST9495

Economy

TEMPORADA BAIXA:
07 NOV / 26 MAR

18

-

2.470

3.135

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Roma, Florença, Paris, Amsterdã,
Berlim, Praga, Budapeste, Viena.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Entrada em Veneza em barco privado, Lucerna, Zurique, Bruxelas, Bremen, Dresde, Brno.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Roma

Nome

Situação

V99
Cidade
Marc Aurelio
Cidade
Florença
B & B City Center
Centro
First
Calenzano
Mirage
Cidade
Veneza
Albatros
Mestre
Alexander Palace
Abano Terme
Zurique
Meierhof
Horgen
Du Parc
Baden
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Berlim
Tryp By Wyndham City East Cidade
Praga
Olympik Congress
Cidade
Budapeste Ibis Styles City West
Cidade
Viena
Senator
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*S
4*
3*
4*
3*S
4*
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Londres, Paris,

ST9497 >> Londres > Paris > Amsterdã > Berlim > Praga > Budapeste > Viena > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri

ST9498 >> Londres > Paris >

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre ou Pub
tour opcional incluindo o drink em um pub tipico de
Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas de Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Sq., Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita se poderia fazer o dia anterior). Tarde livre. Excursão opcional ao Castelo de
Windsor, o maior e mais antigo dos ainda habitados
em todo o mundo, sendo uma das residências oﬁciais
da monarquia britânica. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá visitar
opcionalmente o Museu Britânico, onde poderá admirar, alem dos frisos do Partenon, uma excelente
secção de Egiptologia. À continuação seguimos até
à Torre de Londres onde se encontram as Jóias da
Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em shuttle em direção a
Folkestone para fazer a travessia do Canal da Mancha em direção a França. Chegada e tempo livre para
um primeiro contacto com a elegante capital francesa. Durante a noite poderá realizar se desejar uma
tour opcional de “Paris Iluminado”, onde poderemos
conﬁrmar porque é considerada por muitos a cidade
mais bela do mundo. Acomodação.
* Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente poderá ser feito em Ferry desde Dover a Calais.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o Arco do
Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc.
Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre,
antiga residência real e hoje em dia um dos maiores
museus do mundo. Durante a noite poderá assistir
de forma opcional ao Cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio
Versalles e os seus jardins. Foi simbolo da monarquia
francesa no seu esplendor e também o modelo para
as residências reais em toda a Europa. À tarde visita
opcional ao famoso Bairro Latino, o interior da Catedral de Nôtre Dame e por último, poderá dar um
passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.
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DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Acompanhados
do nosso guia vamos até o centro da cidade, onde
vamos ter tempo livre para conhecer os seus lugares
mais emblemáticos: a famosa estátua do Manneken
Pis, a mágica Grand Place com as Casas do Rei, dos
Grémios e a Prefeitura, etc. Aproveite o tempo livre
para disfrutar do ambiente animado e saborear algumas das muitas cervejas que se produzem no país.
Seguimos com o nosso guia até outro dos emblemas
de Bruxelas: “O Atomium”. Após uma breve paragem, continuaremos até Amsterdã. À noite, se dejar
poderá realizar um passeio opcional em lancha, descobrindo a cidade desde os seus canais, conhecendo
o canal dos Principes, o Canal dos Senhores, o rio
Amstel, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Dam, o
Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador
de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de talha
de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar poderá
fazer uma excursão opcional a Marken e Volendam.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída para Bremen, conhecida graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos de Bremen”. Tempo livre. Continuamos por Sajonia Baixa,
para chegar a Berlim. À noite, se desejar poderá realizar uma visita opcional de Berlim de Noite na qual
vamos conhecer o bairro judeu, o bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, a Porta de
Brandemburgo, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, construído
pelas autoridades nazis em 1936 no qual morreram
durante essa época mais de 30.000 prisioneiros, e/
ou realizar uma excursão opcional “Berlim Nazi do III
Reich”; conhecendo os lugares mais importantes que
marcaram essa época. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída em direção a Dresde. Tempo
livre para admirar o seu património artístico magniﬁcamente restaurado, após ter sido arrasado pelos
bombardeamentos da II Guerra Mundial, no qual os
1000 bombardeamentos pesados, deixaram cair sobre a cidade quase 4000 toneladas de bombas explosivas e dispositivos incendiários. Continuação até
Praga. Tempo livre. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a
Praça da Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de
São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte de Carlos,
que é a mais antiga da cidade; a Praça Wenceslao,
etc. Tarde livre ou visita opcional de Praga Santa: O
Castelo de Praga com a Catedral de San Vito e o Palácio Real Velho, o Beco de Ouro, etc. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Karlovy Vary, cidade-balneário que adquiriu uma grande
importância durante o século XIX quando se converteu em ponto de encontro da alta sociedade em busca de tratamentos termais. Acomodação.
DOMINGO: PRAGA - BRNO - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída até Brno, a segunda cidade
mais importante da República Checa e capital da região de Moravia. Tempo livre para poder conhecer as
Praças de Moravia e da Liberdade, a antiga Prefeitura, a Catedral de São Pedro e São Pablo, a fonte de
Parnaso, a coluna da Santíssima Trinidade, etc. Continuação até Budapeste. Tempo livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Herois,
o Parque Municipal, a Avenida Andrassy, as Pontes
das Correntes, Isabel e Margarita, o Bairro de Buda, o
exterior da Igreja de Matias, Bastião dos Pescadores,
etc. Tempo livre ou se desejar poderá realizar uma visita opcional de “Budapeste Histórica”, para admirar
o interior do Parlamento, e a Ópera. Se o desejar poderá fazer de forma opcional uma excursão na qual
se combina um percurso de barco pelo Danubio e assistir a um Goulash Party, no qual vai poder degustar
a gastronomia hungara, assim como os seus vinhos,
ao mesmo tempo que disfruta de um espectaculo de
musica e danças tradicionais. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída para Viena. Chegada e visita
panorâmica: a Ringstrasse, o Parlamento, a Ópera,
a Igreja Votiva, os Museus de História de Arte e da
História Natural, a Prefeitura, a Bolsa, etc. Também
vamos passear pelo coração pedestre da cidade em
torno da Catedral de Santo Estêvão, onde vamos realizar uma paragem para visitar livremente e vamos
ver também entre outros lugares os pátios do Palácio
Imperial de Hofburgm a rua Kartner Strase e o Graben com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional para conhecer à Ópera e o Palácio de Schönbrunn, residência de verão da familia Imperia. À noite, assistencia
opcional a um concerto vienês no qual se interpretam as peças mais representativas da tradição musical europeia. Acomodação.
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Amsterdã > Berlim > Praga > Budapeste > Viena > Veneza > Florença > Roma
Preço base ST9497
QUINTA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Este dia vamos percorrer as regiões
de Estiria e Carintia, disfrutando das impressionantes paisagensmajestos, passando pelas povoações
de Klagenfurt ou Villach. Cruzamos a fronteira italiana e continuamos pela região de Veneto até o
hotel. Acomodação na região de Veneto.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída até o coração de Veneza,
onde vamos chegar em barco privado, admirando
a cúpula de Santa Maria da Saúde, o exterior do
majestoso Palácio dos Doges, e a Piazzeta, que
dá acesso à praça de São Marcos. Tempo livre que
poderá aproveitar para perder-se pelos seus canais, as suas ruas e as suas praças secretas, onde
encontrará detalhes inﬁnitos que fazem com que
Veneza seja uma cidade única no mundo. Excursão
opcional na que além de um passeio em gôndola
pelos canais venezianos, vai fazer um passeio junto
ao nosso guia local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos desta
cidade. Vamos abandonar Veneza para dirigir-nos
até Florença. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo de
Santa Maria del Fiore, o campanário, o Batistério,
a Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria, etc. Tempo livre. Saída em direção a Assis. Tempo livre para
visitar as Basílicas, com os magníﬁcos frescos, realizados por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo.
Continuação até Roma. Se desejar poderá realizar
uma visita opcional de “Roma de Noite”, na qual vamos percorrer alguns dos lugares mais característicos de esta cidade milenária, conhecendo as suas
praças mais emblemáticas e as fontes mais representativas, como a Piazza Navona com a Fonte dos
Quatro Rios, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional à
região de Campania, visitando Pompeia e os restos arqueológicos desta cidade romana; seguida de
uma breve panorâmica de Nápoles. Por último, visitaremos a ilha de Capri, ponto de encontro da alta
sociedade. (Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: As margens do
Tiber, a Avenida dos Foros, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capéla Sixtina e a Basílica de São
Pedro. Durante a tarde, poderá realizar uma excursão opcional do interior do Coliseu e de seguida
visitar o Bairro de Trastévere, simbolo de Roma Popular. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
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 ST9498
TERÇA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída através das regiões de Lazio
e Toscana até Liguria com paragem em Pisa. Continuação pela Riviera Italiana até chegar à Costa Azul
Francesa. Chegada a Nice. Tempo livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com o Passeio
dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Excursão opcional ao Principado do Mónaco para conhecer Montecarlo, onde vamos ter tempo livre para visitar o seu
Casino ou tomar algo no Café de Paris, como vamos
visitar também o Mónaco, onde poderemos admirar o Palácio da Familia Grimaldi. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Espanha percorrendo
em primeiro lugar a Comunidade Autónoma da Catalunha, até chegar a Barcelona, sem dúvida uma
das mais belas cidades espanholas e um dos principais portos da Europa. Visita panorâmica: Praça da
Catalunha, as ruas típicas como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Familia, Obra expiatória
e sem terminar um dos simbolos da arte moderna
tão representado em Barcelona, etc. Acomodação.
Eventualmente a visita a Barcelona, poderá ser feita
na Quinta-Feira.
QUINTA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve paragem com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Destacando-se no seu interior
os frescos de Goya e Francisco Bayeu, entre outros.
Continuação até Madri. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de
Cibeles, de Espanha e de Neptuno, a Porta de Sol,
a Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre ou visita opcional a
Toledo, realizando um percurso em autocarro pelo
perímetro da cidade, e passearemos pelas ruas e
praças emblemáticas, incluida a entrada ao interior
da Catedral. À noite poderá assistir de forma opcional a um espectaculo de ﬂamenco. Acomodação.
SÁBADO: MADRI
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 ST9497
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerario): Panorâmicas de Londres, Paris, Amsterdã, Berlim,
Praga, Budapeste, Viena, Florença, Roma, Barcelona e
Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Eurotunnel, Bruxelas, Bremen, Dresde, Brno,
Entrada em Veneza em barco privado, Assis, Pisa, Nice,
Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Londres

Nome
Situação
Ibis London Excel
Cidade
Ibis London Wembley
Cidade
Paris
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Berlim
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Tryp By Wyndham City East Cidade
Praga
Olympik Congress
Cidade
Budapeste Ibis Styles City West
Cidade
Viena
Senator
Cidade
Veneza
Albatros
Mester
Alexander Palace
Abano Terme
Florença
The Gate
S. Fiorentino
Ibis Firenze Nord
S. Fiorentino
Roma
Marco Aurelio
Cidade
Grand Hotel Fleming
Cidade
Occidental Aran park
Periferia
Nice
Ibis Nice Centre Gare
Centro
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Barcelona Catalonia Park Güell
Cidade
Ibis Styles Bogatell
Cidade
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
Tur
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3*
3*
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3*
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3*S
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2*
3*
3*
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ST9315 >> Berlim > Praga >

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9499
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada e traslado até o hotel. Durante a noite, tour
opcional de “Paris Iluminado”, onde poderemos conﬁrmar porque é considerada por muitos a cidade
mais bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças da
Concordia e da Ópera, os Campos Eliséus, o Arco do
Triunfo, Bairros Latinos e St Germain, Avenidas, etc.
Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre,
antiga residência real e hoje em dia um dos maiores
museus do mundo. Durante a noite poderá assistir
de forma opcional ao Cabaret Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio
Versalles e os seus jardins. Foi simbolo da monarquia
francesa no seu esplendor e também o modelo para
as residências reais em toda a Europa. À tarde visita
opcional ao famoso Bairro Latino, o interior da Catedral de Nôtre Dame e por último, poderá dar um
passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Acompanhados
do nosso guia vamos até o centro da cidade, onde
vamos ter tempo livre para conhecer os seus lugares
mais emblemáticos: a famosa estátua do Manneken
Pis, a mágica Grand Place com as Casas do Rei, dos
Grémios e a Prefeitura, etc. Aproveite o tempo livre
para disfrutar do ambiente animado e saborear algumas das muitas cervejas que se produzem no país.
Seguimos com o nosso guia até outro dos emblemas
de Bruxelas: “O Atomium”, construído para a Exposição Universal de 1958, que se encontra nos arredores da cidade, no bairro de Heizel. A sua estructura
exempliﬁca os átomos de um cristal de ferro. Após
uma breve paragem, continuaremos até Amsterdã. À
noite, se dejar poderá realizar um passeio opcional
em lancha, descobrindo a cidade desde os seus canais, conhecendo o canal dos Principes, o Canal dos
Senhores, o rio Amstel, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Dam, o
Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado Flutuador
de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu, etc. Também vamos visitar uma fábrica de talha
de diamantes. Resto do dia livre, o se desejar poderá
fazer uma excursão opcional a Marken e Volendam.
Acomodação.
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TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ - BREMEN - BERLIM
Café da manhã. Saída para Bremen, conhecida graças ao conto dos irmãos Grimm “Os Músicos de Bremen”. Tempo livre. Continuamos por Sajonia Baixa,
para chegar a Berlim. À noite, se desejar poderá realizar uma visita opcional de Berlim de Noite na qual
vamos conhecer o bairro judeu, o bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, a Porta de
Brandemburgo, etc. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9315
SEGUNDA-FEIRA: BRASIL - BERLIM
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre para um
primeiro contacto com a capital alemã. À noite, se
desejar poderá realizar uma visita opcional de Berlim
de Noite na qual vamos conhecer o bairro judeu, o
bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, a Porta de Brandemburgo, etc. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Porta de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
bairro de São Nicolau, a Praça de Gendarmeria, os
restos do Muro, a Avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional ao campo
de concentração de Sachsenhausen, construído
pelas autoridades nazis em 1936 no qual morreram
durante essa época mais de 30.000 prisioneiros, e/
ou realizar uma excursão opcional “Berlim Nazi do III
Reich”; conhecendo os lugares mais importantes que
marcaram essa época. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída em direção a Dresde. Tempo
livre para admirar o seu património artístico magniﬁcamente restaurado, após ter sido arrasado pelos
bombardeamentos da II Guerra Mundial, no qual os
1000 bombardeamentos pesados, deixaram cair sobre a cidade quase 4000 toneladas de bombas explosivas e dispositivos incendiários. Continuação até
Praga. Tempo livre. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a
Praça da Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de
São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte de Carlos,
que é a mais antiga da cidade; a Praça Wenceslao,
etc. Tarde livre ou visita opcional de Praga Santa:
O Castelo de Praga com a Catedral de San Vito e o
Palácio Real Velho, local onde começou a faísca da
Guerra dos 30 anos após a defenestração dos nobres; o Beco de Ouro, etc. Acomodação.

SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Karlovy Vary, cidade-balneário que adquiriu uma grande
importância durante o século XIX quando se converteu em ponto de encontro da alta sociedade em busca de tratamentos termais. Acomodação.
DOMINGO: PRAGA - BRNO - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída até Brno, a segunda cidade
mais importante da República Checa e capital da região vinícola de Moravia. Dominada pelo Castelo de
Spilberk, que tem um importante conjunto de monumentos históricos que a tornaram merecedora de ser
declarada em 2001, Património da Humanidade pela
UNESCO. Tempo livre para poder conhecer as Praças
de Moravia e da Liberdade, a antiga Prefeitura, a Catedral de São Pedro e São Pablo, a fonte de Parnaso,
a coluna da Santíssima Trinidade, etc. Continuação
até Budapeste. Tempo livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Herois,
o Parque Municipal, a Avenida Andrassy, as Pontes
das Correntes, Isabel e Margarita, o Bairro de Buda, o
exterior da Igreja de Matias, Bastião dos Pescadores,
etc. Tempo livre ou se desejar poderá realizar uma
visita opcional de “Budapeste Histórica”, para admirar o interior do Parlamento, um dos edifícios mais
emblemáticos da cidade, como também durante esta
visita vamos conhecer a Ópera, de estilo neo renascentista e ﬁnanciada pelo Imperador Francisco José
é considerada como uma das óperas mais elegantes
do mundo. Se o desejar poderá fazer de forma opcional uma excursão na qual se combina um percurso de
barco pelo Danubio e assistir a um Goulash Party, no
qual vai poder degustar a célebre gastronomia hungara, assim como os seus famosos vinhos, ao mesmo
tempo que disfruta de um espectaculo de musica e
danças tradicionais. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída para Viena. Chegada e visita
panorâmica: a Ringstrasse, o Parlamento, a Ópera,
a Igreja Votiva, os Museus de História de Arte e da
História Natural, a Prefeitura, a Bolsa, etc. Também
vamos passear pelo coração pedestre da cidade em
torno da Catedral de Santo Estêvão, onde vamos realizar uma paragem para visitar livremente e vamos
ver também entre outros lugares os pátios do Palácio
Imperial de Hofburgm a rua Kartner Strase e o Graben com a Coluna da Peste, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional para conhecer à Ópera e o Palácio de Schönbrunn, residência de verão da familia Imperia. À noite, assistencia
opcional a um concerto vienês no qual se interpretam as peças mais representativas da tradição musical europeia. Acomodação.
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Budapeste > Viena > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri
Preço base ST9499
QUINTA-FEIRA: VIENA - VENEZA
Café da manhã. Este dia vamos percorrer as regiões
de Estiria e Carintia, disfrutando das impressionantes paisagensmajestos, passando pelas povoações
de Klagenfurt ou Villach. Cruzamos a fronteira italiana e continuamos pela região de Veneto até o
hotel. Acomodação na região de Veneto.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída até o coração de Veneza,
onde vamos chegar em barco privado, admirando
a cúpula de Santa Maria da Saúde, o exterior do
majestoso Palácio dos Doges, e a Piazzeta, que
dá acesso à praça de São Marcos. Tempo livre que
poderá aproveitar para perder-se pelos seus canais, as suas ruas e as suas praças secretas, onde
encontrará detalhes inﬁnitos que fazem com que
Veneza seja uma cidade única no mundo. Excursão
opcional na que além de um passeio em gôndola
pelos canais venezianos, vai fazer um passeio junto
ao nosso guia local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos desta
cidade. Vamos abandonar Veneza para dirigir-nos
até Florença. Acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo de
Santa Maria del Fiore, o campanário, o Batistério,
a Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria, etc. Tempo livre. Saída em direção a Assis. Tempo livre para
visitar as Basílicas, com os magníﬁcos frescos, realizados por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo.
Continuação até Roma. Se desejar poderá realizar
uma visita opcional de “Roma de Noite”, na qual vamos percorrer alguns dos lugares mais característicos de esta cidade milenária, conhecendo as suas
praças mais emblemáticas e as fontes mais representativas, como a Piazza Navona com a Fonte dos
Quatro Rios, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional à
região de Campania, visitando Pompeia e os restos arqueológicos desta cidade romana; seguida de
uma breve panorâmica de Nápoles. Por último, visitaremos a ilha de Capri, ponto de encontro da alta
sociedade. (Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: As margens do
Tiber, a Avenida dos Foros, a Praça de Veneza, o
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Resto do dia livre ou visita opcional aos Museus do
Vaticano com a Capéla Sixtina e a Basílica de São
Pedro. Durante a tarde, poderá realizar uma excursão opcional para conhecer o interior do Coliseu.
De seguida vamos visitar o Bairro de Trastévere,
simbolo de Roma Popular. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída através das regiões de Lazio
e Toscana até Liguria com paragem em Pisa. Continuação pela Riviera Italiana até chegar à Costa Azul
Francesa. Chegada a Nice. Tempo livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com o Passeio
dos Ingleses, a Praça Massena, etc. Excursão opcional ao Principado do Mónaco para conhecer Montecarlo, onde vamos ter tempo livre para visitar o seu
Casino ou tomar algo no Café de Paris, como vamos
visitar também o Mónaco, onde poderemos admirar o Palácio da Familia Grimaldi. Acomodação.

3.115
2.450$
$

Preço base ST9315

Eventualmente a visita a Barcelona, poderá ser feita
na Quinta-Feira.
QUINTA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve paragem com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Destacando-se no seu interior
os frescos de Goya e Francisco Bayeu, entre outros;
assim este alberga grandes obras de arte como o
Retábulo do Altar Maior de Damián Forment, conjunto de bancos do século XVI e a Santa Capéla,
obra do barroco espanhol do século XVIII. Continuação até à Capital de Espanha, Madri. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e de Neptuno, a Porta de Sol, a
Gran Via, a Calle Mayor, exterior da Praça de Touros
das Ventas, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio
da Castelhana, etc. Resto do dia livre ou visita opcional a Toledo, na qual vamos realizar um percurso
em autocarro pelo perímetro da cidade, e vamos
passear pelas pequenas ruas e praças emblemáticas, incluida a entrada ao interior da Catedral. À
noite poderá assistir de forma opcional a um espectaculo de ﬂamenco. Acomodação.
SÁBADO: MADRI
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. ■

20 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

Economy

SINGLE

25

-

3.465

4.420

TEMPORADA ALTA:
15 ABR / 28 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

DUPLO

SINGLE

3.115

4.070

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
04 NOV / 30 MAR
DUPLO

SINGLE

2.450

3.200

Berlim - Madri

ST9315

Economy

TEMPORADA BAIXA:
06 NOV / 25 MAR

Paris - Madri

ST9499

QUARTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de
Provenza e Languedoc. Continuação até Espanha
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Autónoma da Catalunha, até chegar a Barcelona, sem
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e
um dos principais portos da Europa. Visita da Cidade Condal, na qual vamos percorrer algumas das
praças de maior interesse como a da Catalunha,
Centro Comercial da cidade, as ruas típicas como
as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Familia,
Obra expiatória e sem terminar um dos simbolos da
arte moderna tão representado em Barcelona, etc.
Acomodação.

25 dias

20

-

2.735

3.485

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerario): Panorâmicas de Paris, Amsterdã, Berlim, Praga,
Budapeste, Viena, Florença, Roma, Barcelona e Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruxelas, Bremen, Dresde, Brno, Entrada em
Veneza em barco privado, Assis, Pisa, Nice, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome
Situação
B&B Porte des Lilas
Periferia
Ibis Bagnolet
Periferia
Campanile Bagnolet
Periferia
Amsterdã Ibis Amsterdam Airport
Aeroporto
Berlim
Holiday Inn City East - Landsberger Cidade
Tryp By Wyndham City East Cidade
Praga
Olympik Congress
Cidade
Budapeste Ibis Styles City West
Cidade
Viena
Senator
Cidade
Veneza
Albatros
Mester
Alexander Palace
Abano Terme
Florença
The Gate
S. Fiorentino
Ibis Firenze Nord
S. Fiorentino
Roma
Marco Aurelio
Cidade
Grand Hotel Fleming
Cidade
Occidental Aran park
Periferia
Nice
Ibis Nice Centre Gare
Centro
Kyriad Nice Stade
Periferia
Kyriad Nice Gare
Centro
Barcelona Catalonia Park Güell
Cidade
Ibis Styles Bogatell
Cidade
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
3*
3*
3*
3*S
4*
3*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
2*
3*
3*
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Itália, Espanha, Paris e Alpes
ST9526 >> Roma > Nice > Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma

TERÇA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
QUARTA-FEIRA: ROMA
Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre. Se desejar pode fazer uma visita opcional “Roma de Noite”,
na qual vamos percorrer alguns dos lugares mais característicos de esta cidade milenária, conhecendo a
suas praças mais emblemáticas e fontes mais representativas, como a Piazza Navona com a Fonte dos
Quatro Rios, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica de esta cidade
monumental que com as explicações do nosso guia
local nos vai introduzir à história e principais ediﬁcios da Cidade Eterna. Vamos passar junto do Tiber,
Avenida dos Foros, Praça de Veneza, exterior do Coliseu, Circo Maximo, Colina do Capitólio, etc. Resto
do dia livre ou possibilidade de realizar uma visita
opcional aos Museus Vaticanos com a Capéla Sixtina
e a Basílica de São Pedro. Tarde livre o se desejar
poderá realizar uma excursão interessante que com o
nosso guia vai poder ligar-se com os momentos mais
importantes da história da “Cidade Eterna”, uma
vez que vamos conhecer o interior do edifício mais
representativo de uma Roma Imperial e o autêntico
simbolo da cidade: o Coliseu, onde a luta de gladiadores mostraram na antiguidade o poder da que foi
“Capital do Mundo”. De seguida visitaremos o Bairro
de Trastévere, simbolo de uma Roma Popular, conhecendo o seus recantos mais pitorescos com o nosso
guia local e que nos vai permitir envolver-nos na vida
da capital de itália. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos restos arqueológicos de esta cidade romana parada no
tempo pela erupção do Vesubio no ano 79 d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles, capital
da região e cujo o centro histórico foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Por último,
visita à ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores
e ponto de encontro da alta sociedade, com Marinha
Grande, os promontórios, grutas, etc. (Inclui almoço
em Capri). Acomodação.
SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída em direção a Pisa, berço de
Galileo, onde vamos ter tempo livre para contemplar
a maravilhosa Praça dos Milagres, com a sua Catedral, o Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuamos até à Costa Azul. Chegada a Nice. Excursão
opcional ao Principado de Mónaco onde vamos conhecer Monte Carlo, com tempo livre para visitar o
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Casino ou tomar algo no Café de Paris. Visitaremos
também o Mónaco, passeando pelas suas ruas até a
Praça do Palácio da familia Grimaldo com umas espléndidades vistas sobre a bahía desde o miradouro.
Acomodação.

tém grandes obras de arte como o Retábulo do Altar
Mayor de Damián Forment, o banco corrido de couro
do século XVI e a Santa Capéla, obra de arte barroca
do século XVIII. Continuação até a capital de Espanha, Madri. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de
Provenza e Languedoc. Continuamos até Espanha
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Autónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e um
dos principais portos da Europa. Visita panorâmica
da Cindade Condal, na qual vamos percorrer algumas das suas praças de renome como a Praça da Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada
Família, obra expiatória ainda por terminar e um dos
simbolos da arte modernista que tanto representa
Barcelona, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha: as Praças de Cibeles, de Espanha e
Neptuno, a Porta de Sol, Gran Via, Rua Mayor, exterior da Praça de Touros, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre para
continuar a conhecer a capital de Espanha. Se desejar poderá realizar uma vista completa opcional a
Toledo, na qual vamos realizar um percurso em autocarro pelo perímetro da cidade, desde o qual vamos
ter uma vista geral excelente do seu património artístico e vamos passear pelas ruas e praças mais emblematicas, incluindo a entrada ao interior da Catedral,
considerada como uma das obras maestras da arte
espanhola. À noite poderá assistir de forma opcional
a um espectaculo ﬂamenco, onde vamos conhecer
as raizes musicais da arte espanhola. Acomodação.

Eventualmente a visita de Barcelona se poderá realizar à Segunda-Feira.
SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída em direção a Zaragoza. Paragem com tempo livre para visitar a Basílica da Nossa Senhora do Pilar, patrona da hispanidade, onde
existe a lenda que a Virgem apareceu a Santiago o
Maior e como testemunho da sua visita deixaria uma
coluna de jaspe, conhecida como “O Pilar”. Hoje em
dia constitui o miaor Templo Barroco de Espanha.
Destancado-se no seu interior os frescos de Goya
e Francisco Bayeu, entre outros; de esta forma con-

QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saida em direcção a terras castelhanas, atravessando o Sistema Central e passando
junto ao Desﬁladeiro de Pancorbo, para após percorrer o País Vasco e a reserva natural de Las Landas,
chegamos a Bordeaux, a capital da região francesa
de Aquitania, famosa por ter um dos portos ﬂuviais
mais importantes da Europa e pelos seus vinhos de
alta qualidade. Acomodação.
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2

Madri

LINHA
ECONOMY

Preço base ST9526
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Vale do Loire, terra que acolheu Leonardo Da Vinci e onde se
encontram os mais famosos castelos renascentistas
de França. Tempo livre para visitar o de Chambord,
mandado construir a meados do século XVI por
Francisco I, para ser utilizado como pavilhão de
caça e que sobressai no coração de uma zona de
ﬂoresta rodeada por 31 Km’s de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris Iluminado, onde
poderemos descobrir uma cidade considerada por
muitos a mais bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: às praças da
Concordia, Ópera, Campos Elíseos, o Arco do
Triunfo, Bairros Latino e de Saint Germain, etc. Durante a tarde visita opcional ao Museu do Louvre,
um dos maiores museus do mundo. À noite poderá assistir de forma opcional ao cabaré “Le Lido”.
Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar poderá de forma opcional conhecer com o nosso guia local o Palácio de Versalles e os seus jardins. Foi o simbolo da
monarquia francesa no seu esplendor e o modelo
para a residências reais em toda a Europa. Durante a tarde, visita opcional ao famoso Bairro Latino,
seguidamente vamos visitar o interior da Catedral
de Nôtre Dame, outro dos simbolos de Paris, obra
maestra da arte gótica francesa, e por último, poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista, com
um passeio relaxante en Bateau-Mouche pelo Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída em direção à Suiça, percorrendo o centro de França, atravessando a região de
Champagne-Ardenes e do Condado Franco. Após
passar os procedimentos de fronteira, dirigimo-nos
em direção a Zurique. Onde desagoa o rio Limmat
no lago de Zurique, que com os seus 360.000 habitantes, é a cidade mais povoada da Suiça. Tempo
livre na que hoje em dia é a capital ﬁnanceira e económica da Confederação Helvética, e onde se encontram os maiores bancos do país. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PADUA - VENEZA
Café da manhã. Saída em direção à Itália. Em primeiro lugar vamos dirigir-nos até o canto suiço de
fala italiana: El Ticino, passando junto às belas povoações como Bellinzona, até entrarmos em Itália,
percorrendo a parte continental, até chegar a Milão.
Tempo livre para descobrir a beleza da capital da
Lombardia, nas quais além de conhecer os lugares mais importantes da cidade, como o Castelo
Sforzescco, a Galeria de Vittorio Emmanuele ou o
Duomo, obra maestra da arte universal; aproveite

para descobrir a grandiosidade dos seus edifícios
elegantes, percorrendo as ruas da moda ou saboreando um delicioso cappuccino em algum dos cafés
mais tradicionais no ﬁnal do século XIX e principios
do século XX, como o Zucca, o Tavegia ou o El Cova.
Continuamos até Pádua. Tempo livre para conhecer a Basílica de Santo António, construida entre os
séculos XIII e século XIV, maravilhosa obra de arte
gótica italiana, cujo o interior além das suas excelentes esculturas, encontram-se os restos do santo.
Seguimos até o nosso hotel na Região de Véneto.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção ao coração de
Veneza em barco privado, onde vamos poder admirar a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso
exterior do Palácio dos Dogos e a Praçeta, lugar de
acesso à Praça São Marcos. Tempo livre que poderá
aproveitar para perder-se pelos canais, ruas e praças secretas, onde vai encontrar detalhes inﬁnitos
que fazem com que Veneza seja uma cidade única
no mundo. Se desejar pode realizar uma excursão
opcional na que além de um passeio romântico de
gôndola pelos canais de Veneza, vai também fazer
um passeio com o nosso guia local pela chamada
“Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais
pitorescos de esta cidade. Abandonamos Veneza
para seguirmos em direção a Florença, capital da
Toscana e berço do Renascimento, e hoje em dia
um dos principais centros artísticos do mundo.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa
feita por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano;
o Campanário, construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a
Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo
Vecchio e o seu conjunto de estátuas e fontes com
uma grande riqueza artística, etc. Tempo livre para
conhecer os famosos mercados ﬂorentinos. Saída
em direção a Assis. Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníﬁcos frescos, feitos por Giotto e
Cimabue e o túmulo do Santo. Seguimos até Roma.
Se desejar pode fazer uma visita opcional “Roma
de Noite”, na qual vamos percorrer alguns dos lugares mais característicos de esta cidade milenária,
conhecendo a suas praças mais emblemáticas e
fontes mais representativas, como a Piazza Navona
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana di Trevi,
etc. Acomodação.

2.130

$

17 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
16 ABR / 29 OUT
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES DUPLO

DUPLO

SINGLE

2.130

2.755

Roma - Roma

ST9526

Economy

SINGLE

TEMPORADA BAIXA:
05 NOV / 31 MAR

17

-

2.335

2.960

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Roma, Barcelona, Madri, Paris e Florença.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Pisa, Nice,
Zaragoza, Bordeaux, Chambord, Zurique, Milão, Padua,
Entrada em Veneza em barco privado, Assis.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome
Roma

Situação

The Brand
Cidade
Occidental Aran Park
Cidade
Nice
Ibis Palais de congres
Cidade
Novotel Nice Centre
Cidade
Hipark
Cidade
Barcelona Catalonia Sagrada Familia
Cidade
Ibis Styles Bogatell
Cidade
Madri
T3 Tirol
Cidade
B&B Madrid Airport
Periferia
Bordeaux Ibis Bordeaux Le Lac
Cidade
Ibis Bastide
Cidade
Paris
Ibis Bagnolet
Periferia
Ibis styles Mairie de Montreuil Periferia
B&B Porte des Lilas
Periferia
Zurique Park Inn Airport
Rümlag
H Inn Express
Cidade
Du Parc Baden
Baden
Veneza B&B Padova
Padua
Alexander Palace
Abano Terme
Florença Delta
Calenzano
Sesto Fiorentino
The Gate
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
3*
2*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*S
4*
3*S
4*
3*
4*
4*
4*

QUINTA-FEIRA: ROMA
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. ■
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Grande Volta a Espanha I
ST9528 >> Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri > Santiago > Bilbao > San Sebastián > Barcelona

COMEÇO DE AMBOS OS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada a Madri. Traslado até o hotel. Resto do dia
livre para disfrutar dos recantos da bela capital madrilenha. Visita à Praça Mayor ou percorrer as tradicionais tascas. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles, de Espanha e de Neptuno, as Puertas de Sol, a
Gran Via, Calle Mayor, o exterior da Praça de Touros
das Ventas, Rua de Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre. Se desejar poderá realizar uma excursão opcional a Toledo,
cuja riqueza cultural vem marcada pela exemplar
convivência que existiu nesta cidade entre as civilizações cristã, hebraica e muçulmana. Realizaremos
um percurso em autocarro pelo perimetro da cidade,
desde o qual vamos ter uma vista geral esplêndida
do seu património artístico e vamos passear pelas
suas ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a
entrada ao interior da Catedral, considerada como
uma das obras maestras da arte espanhola. À noite
poderá assistir de forma opcional a um espectaculo
de ﬂamenco onde vamos conhecer as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos
museus ou para percorrer as zonas comerciais, descansar em alguma das muitas esplanadas/terraços
que caracterizam a cidade e se desejar pode realizar
uma super completa excursão opcional de meio dia
a Segovia, considerada como um dos povos mais
bonitos de Castilla, com mais de 2000 anos de história, tal e como o demonstra o aqueducto, obra
maestra da engenharia da Roma Antiga quando
passou por Espanha. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída para Córdoba, capital da provincia Bética, durante o Império Romano e do Califato e Córdoba durante o período muçulmano em
Espanha, chegando a ser a cidade mais grande do
ocidente no século X. Tempo livre para conhecer o
centro histórico e a sua mesquita, que começou a ser
construída no século VIII, por ordem de Emir Abd-al-Rahman I, e que após várias ampliações chegou a
ter 24.000 metros. Poderá de forma opcional realizar
uma visita guiada à mesma. Continuação até Sevilha,
cidade cheia de contrastes, com um dos centros históricos mais bonitos da Europa e que tem obras de
arte maravilhosas que marcaram as diferentes culturas que por ela passaram. Jantar e acomodação.

100 PENÍNSULA IBÉRICA · MARROCOS

QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Espanha, Bairro de Santa Cruz, o exterior da Giralda,
torre que representa o maior exponente da cultura
almohade, proveniente do norte de África, cultura
que fez com que a cidade se converte-se, depois
da caída de Córdoba, no centro cultural e artístico
mais importante da Espanha muçulmana, e também
simbolo da Espanha cristã em Sevilha, graças ao comércio que se desenvolve com a Ámerica no século
XVI, realizam-se importantes obras arquitectónicas,
entre as quais se destaca o novo detalhe da torre em
estilo renascentista, etc. Tarde livre ou visita opcional
na qual se vai realizar um passeio em barco por Guadalquivir e assistir a um espéctaculo típico folclórico,
onde através do baile e o canto vamos conhecer a
essência do povo andaluz. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - RONDA - PUERTO BANÚS MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para Ronda. Tempo livre para
admirar os lugares indispensáveis: a Ponte Nova,
a Porta de Almogávar, a Igreja do Espirito Santo,
a Praça da Prefeitura e a Igreja Catedral da Nossa
Senhora da Encarnação. Continuamos até o famoso
Porto Desportivo de Puerto Banús, muito conhecido
pelos seus yates, a sua elegância e por ser um dos
pontos de encontro da alta sociedade internacional.
Seguimos até Málaga, a Capital da Costa del Sol, e o
lugar onde nasceu Pabo Ruiz Picasso. Visita panorâmica da cidade onde vamos conhecer, além do porto, os monumentos mais importantes, a maior parte
dos quais estão situados no Monte Gibralfaro e nas
suas imediações. Um percurso através das diferentes culturas que passaram por esta cidade desde a
época dos romanos com o teatro do século I até
a Málaga actual sem esquercer os vestigios importantes da época muçulmana da qual se conserva o
Castelo do século XIV, a Alcabaza, Palácio-Fortaleza
Nazari do século XI, entre outros lugares. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada, situada
a meio caminho, do caminho entre o Mar Mediterrâneo e as Montanhas da Serra Nevada, e está localizada sobre os cursos de água dos rio Genil e Darro, é
sem dúvida a cidade que recebeu os maiores piropos
ao largo do tempo por parte de viajantes, geógrafos,
historiadores e literatos de todas as épocas que ﬁcaram impressionados com a sua beleza cheia de arte e
recantos que merecem a pena ser descobertos. Visita
panorâmica: entre outros lugares vamos percorrer a
zona universitária, a parte moderna da cidade com
o Palácio dos Congressos, o antigo souk, o Mirador
de San Cristóbal que domina a cidade de Albaicín,
labirinto de ruas perfumadas de jazmin. De seguida
realizaremos uma visita guiada à “Alhambra”, denominada em árabe assim pelo seus muros de cor

avermelhada (Qa’lat al-Hamra’), Castelo Vermelho,
um dos simbolos mais importantes de a Espanha Muçulmana, com uma localização estratégica privilegiada em frente aos bairros de Albaicin e da Alcazaba.
Foi o lugar de residência da dinastia nazari até a sua
expulsão de Espanha pelos Reis Católicos. Durante
essa visita poderemos descobrir todos os seus secretos, lendas, torres, fontes, salas, pátios e jardins vão
transporta-lo a uma época legendária. A ordem das
visitas pode variar em função do horário de entrada
à “Alhambra”. Acomodação.
* Devido às actuais restrições na entrada para visitar
o interior da Alhambra, eventualmente será substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e
Túmulo dos Reis Católicos.
SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo
berço de bandidos que comunica Andaluzia com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se desenvolve a
obra maestra das linguas castelhanas. Dom Quixote
de la Mancha e igual que o famoso cavaleiro, vamos
ir em busca dos Moinhos de Vento, com paragem em
Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder
fotografar os Moinhos desde um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI - SALAMANCA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Café da manhã. Saída em direção à Comunidade
Autónoma de Castilla e Leão, com a nossa primeira
paragem em Salamanca, uma cidade que tem sido
históricamente um centro cultural de primeira ordem, onde se criou a primeira gramática do Castelhano, os preparativos da primeira viagem de
Colombo à América e onde nasceu Beatriz Galindo
“A Latina”, a primeira mulher universitária no mundo e responsável dos ﬁlhos dos Reis Católicos. Salamanca, foi nomeada Património da Humanidade
pela UNESCO desde 1988, Destaca-se pelos seus
monumentos e diversidade, a mais antiga do país
e hoje em dia ponto de encontro de estudantes de
todo o mundo. Visita panorâmica da cidade na que
poderá admirar o seu grande património artístico
civil e religioso, conhecendo, entre outros lugares,
os numerosos palácios e casas senhoriais que enchem de beleza esta cidade, a espectacular Praça
Mayor, a impressionante fachada da Universidade,
a Casa das Conchas, as duas Catedrais, o Convento
dos Dominicos, etc. À continuação seguimos a antiga “Rota da Prata” até Santiago de Compostela, um
dos centros de peregrinação mais importantes do
mundo e que tem uma grande riqueza arquitectónica e cultural. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade à qual
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todos os anos acudem milhões de pessoas procedentes de todo o mundo, muitas delas após percorrer o Caminho de Santiago. Vamos percorrer o
centro histórico catalogado e declarado Património
da Humanidade pela UNESCO composto por uma
sucesão de ruas estreitas, praças e edifícios de granito com séculos de história, muito deles da época
medieval. Entre todos eles brilha com luz própria,
a Catedral cuja fachada majestosa se eleva sobre
a Praça de Obradoiro. Tarde livre para continuar a
descobrir recantos maravilhosos ou aproveitar para
disfrutar um bom vinho Albariño ou degustar os excelentes mariscos galegos. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO COVADONGA - BILBAO
Café da manhã. Saída até o Principado das Astúrias, um autêntico paraíso de paisagens fantásticas onde se combinan bosques, praias, lagos e rios
com cidades históricas, simbolo de uma terra que
nasceu como reino no ano 722, o que signiﬁcou o
início da Reconquista do território espanhol frente
ao Islão. Paragem em Oviedo, local onde é feita a
entrega dos Prémios Princesa de Asturias. Tempo
livre para disfrutar o ambiente do seu bairro antigo em torno da Catedral e disfrutar das tipicas tapas acompanhadas de uma sidra deliciosa, bebida
tradicional à base de maçã. De seguida dirigimo-nos até o Parque Nacional dos Picos da Europa,
onde se encontra a Basílica da Nossa Senhora da
Covadonga e a Santa Cova Sã, onde está a imagem da virgem e túmula de D. Pelayo, primeiro rei
de Astúrias. Tempo livre para conhecer este importantíssimo centro de peregrinação, rodeado de
uma das paisagens mais espectaculares de Espanha. Continuação de novo até à Costa Cantábrica,
para entrarmos no País Vasco até chegar a Bilbao.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BILBAO - GUETARIA - SÃO SEBASTIÃO
Café da manhã. Visita panorâmica na qual vamos descobrir o centro histórico que nos vai levar
desde as suas construções mais tradicionais até
os seus edifícios com o desenho mais vanguardista, conhecendo escultura de Puppy, em frente
ao Museu Guggenheim, o bairro antigo, as Sete
Ruas, a Basílica de Begonha, a Praça Nova, o Teatro Arriaga, as pontes sobre a Ria dos Nervos,
etc. Continuação até Guetaria, um povo precioso
de pescadores, localizado em uma encosta verde.
Em Guetaria vai ter tempo livre para conhecer o
seu centro histórico com o Arco de Cataprona e o
porto pesqueiro, com as suas ruas estreitas, bares
e restaurantes típicos. Continuação até San Sebastian. Visita panorâmica dos lugares mais emblemáticos desta cidade: o passeio marítimo da Praia
da Concha, o Palácio dos Congressos, o auditório
Kursaal de Moneo, o Monte Igueldo, o bairro antigo, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: SAN SEBASTIAN - PAMPLONA - OLITE BARCELONA
Café da manhã. Saída para Pamplona, capital de
Navarra e cidade onde tem lugar as festas populares mais conhecidas de Espanha, “Los San Fermines”. Tempo livre para descobrir as ruas do centro
histórico da cidade, a Praça do Castelo, a Praça
da Prefeitura e claro a famosa Rua Estafeta, internacionalmente conhecida, uma vez que é por ela
onde correm os touros durantes o encerramento
das festas. Continuação a Olite, uma bela povoação medieval. Está dominada por um dos maiores
tesouros patrimoniais de Espanha, o Palácio que o
rei Carlos III de Navarra, construiu apartir do século
XIV como residência oﬁcial, sendo hoje em dia um
dos exemplos mais importantes da arte gótica civil
de Espanha. À continuação, vamos atravessar as
Comunidades Autónomas de Aragão e Catalunha,
até chegarmos a Barcelona. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, las Ramblas, Montjuic, o exterior da Sagrada
Família, etc. Tarde livre ou se desejar, faremos uma
visita opcional na qual conheceremos o Bairro Gótico, visitando suas praças e suas ruas labirínticas, repletas de histórias e lendas de uma época passada.
Também visitaremos o Parque Güell, declarado Patrimônio da Humanidade e uma das obras-primas
de Antonio Gaudí e para terminar esta excursão
muito completa iremos para o “Pueblo Español”,
museu ao ar livre construído para a Exposição Universal de 1929, onde com grande ﬁdelidade eles
reproduzem os lugares mais bonitos de vilas e cidades de Espanha, inclusive um copo de cava como
o toque ﬁnal desta caminhada. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA
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 ST9528
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, padroeira de Hispanidad, onde
segundo a lenda a Virgem apareceu a Santiago el
Mayor e como testemunho de sua visita deixaria
uma coluna de jaspe conhecida como «O Pilar».
Continuação para Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
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 ST9529

2.735
2.890$
$

16 dias
4 refeições

Preço base ST9529

17 dias
4 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 17 MAI / 20 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

16

4

2.735

3.610

Madri - Madri

ST9529

Seleção

SINGLE

Madri - Barcelona

ST9528

17
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Madri, Sevilha, Málaga, Granada,
Salamanca, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián e Barcelona, Visita da Alhambra.
- Outros lugares comentados por nosso guía (segundo
itinerário): Córdoba, Ronda, Porto Banús, Costa do Sol,
Consuegra, Oviedo, Covadonga, Parque Nacional dos
Picos de Europa, Guetaria, Pamplona, Olite, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Madri

Weare Chamartín
Leonardo Madrid Center
Rafael Ventas
Santos Praga

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

4*
3*S
4*
4*

Sevilha

Exe Macarena
Cidade
Silken Al - Andalus Palace Cidade
Trh Alcora
S. J. de Aznalfarache
Exe Palmera
Sevilha
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia
Tryp Málaga Alameda Cidade
Sercotel Málaga
Cidade
Granada Saray
Cidade
Abba Granada
Cidade
Santiago Eurostars San Lázaro Periferia
Tryp Santiago
Cidade
Gran Hotel Los Abetos Periferia
Congreso
Periferia
Bilbao
Occidental Bilbao
Cidade
Barceló Bilbao Nervión Cidade
Conde Duque
Cidade
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo Cidade
Silken Amara Plaza
Centro
Barcelona Catalonia Atenas
Cidade
Tryp Apolo
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*s
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COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9530
DOMINGO: BRASIL - MADRI
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri. Traslado até o hotel. Resto do dia
livre para disfrutar dos recantos da bela capital madrilenha. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída em direção a Córdoba, capital
da provincia Bética, durante o Império Romano e
do Califato e Córdoba durante o período muçulmano em Espanha. Tempo livre para conhecer o centro histórico e a sua mesquita, que começou a ser
construída no século VIII, por ordem de Emir Abd-al-Rahman I, e que após várias ampliações chegou
a ter 24.000 metros. Poderá de forma opcional realizar uma visita guiada à mesma. Continuação até
Sevilha, cidade cheia de contrastes, com um dos
centros históricos mais bonitos da Europa. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Espanha, Bairro de Santa Cruz, o exterior da Giralda,
torre que representa o maior exponente da cultura
almohade, proveniente do norte de África, cultura
que fez com que a cidade se converte-se, depois da
caída de Córdoba, no centro cultural e artístico mais
importante da Espanha muçulmana, e também simbolo da Espanha cristã em Sevilha, graças ao comércio que se desenvolve com a Ámerica no século XVI,
realizam-se importantes obras arquitectónicas, entre
as quais se destaca o novo detalhe da torre em estilo renascentista, etc. Tarde livre. Se desejar poderá
ter a oportunidade de realizar uma visita opcional na
qual se vai realizar um passeio em barco por Guadalquivir e assistir a um espéctaculo típico folclórico.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - RONDA - PUERTO BANÚS MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para conhecer Ronda e dois
dos destinos turísticos mais prestigiados da Costa do
Sol: Puerto Banús e Malága. Em primeiro lugar dirigimo-nos a Ronda. Tempo livre para admirar a Ponte
Nova, a Porta de Almogávar, a Igreja do Espirito Santo, a Praça da Prefeitura e a Igreja Catedral da Nossa
Senhora da Encarnação. Continuamos até o famoso
Porto Desportivo de Puerto Banús, muito conhecido
pelos seus yates, a sua elegância e por ser um dos
pontos de encontro da alta sociedade internacional.
Seguimos até Málaga, a Capital da Costa del Sol, e o
lugar onde nasceu Pabo Ruiz Picasso. Visita panorâmica: o porto, os monumentos mais importantes, a
maior parte dos quais estão situados no Monte Gi-
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bralfaro e nas suas imediações. Um percurso através
das diferentes culturas que passaram por esta cidade
desde a época dos romanos com o teatro do século
I até a Málaga actual sem esquercer os vestigios importantes da época muçulmana da qual se conserva
o Castelo do século XIV, a Alcabaza, Palácio-Fortaleza Nazari do século XI, entre outros lugares. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada, situada a meio caminho, do caminho entre o Mar Mediterrâneo e as Montanhas da Serra Nevada. Visita
panorâmica: a zona universitária, a parte moderna
da cidade com o Palácio dos Congressos, o antigo
souk, o Mirador de San Cristóbal que domina a cidade de Albaicín, labirinto de ruas perfumadas de
jazmin. De seguida realizaremos uma visita guiada
à “Alhambra”, denominada em árabe assim pelo
seus muros de cor avermelhada (Qa’lat al-Hamra’),
Castelo Vermelho. Foi o lugar de residência da dinastia nazari até a sua expulsão de Espanha pelos
Reis Católicos. Durante essa visita poderemos descobrir todos os seus secretos, lendas, torres, fontes, salas, pátios e jardins vão transporta-lo a uma
época legendária. A ordem das visitas pode variar
em função do horário de entrada à “Alhambra”.
Acomodação.
* Devido às actuais restrições na entrada para visitar
o interior da Alhambra, eventualmente será substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e
Túmulo dos Reis Católicos.
SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo berço de bandidos que comunica Andaluzia
com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se
desenvolve a obra maestra das linguas castelhanas.
Dom Quixote de la Mancha e igual que o famoso
cavaleiro, vamos ir em busca dos Moinhos de Vento,
com paragem em Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder fotografar os Moinhos desde
um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri.
Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9531
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada a Madri. Traslado até o hotel. Resto do dia
livre para disfrutar dos recantos da bela capital madrilenha. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: MADRI - SALAMANCA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Café da manhã. Saída em direção à Comunidade
Autónoma de Castilla e Leão, com a nossa primeira
paragem em Salamanca, uma cidade que tem sido
históricamente um centro cultural de primeira ordem, onde se criou a primeira gramática do Castelhano, os preparativos da primeira viagem de
Colombo à América e onde nasceu Beatriz Galindo
“A Latina”, a primeira mulher universitária no mundo e responsável dos ﬁlhos dos Reis Católicos. Salamanca, foi nomeada Património da Humanidade
pela UNESCO desde 1988, Destaca-se pelos seus
monumentos e diversidade, a mais antiga do país
e hoje em dia ponto de encontro de estudantes de
todo o mundo. Visita panorâmica da cidade na que
poderá admirar o seu grande património artístico
civil e religioso, conhecendo, entre outros lugares,
os numerosos palácios e casas senhoriais que enchem de beleza esta cidade, a espectacular Praça
Mayor, a impressionante fachada da Universidade,
a Casa das Conchas, as duas Catedrais, o Convento
dos Dominicos, etc. À continuação seguimos a antiga “Rota da Prata” até Santiago de Compostela, um
dos centros de peregrinação mais importantes do
mundo e que tem uma grande riqueza arquitectónica e cultural. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade à qual
todos os anos acudem milhões de pessoas procedentes de todo o mundo, muitas delas após percorrer o Caminho de Santiago. Vamos percorrer o centro
histórico catalogado e declarado Património da Humanidade pela UNESCO composto por uma sucesão
de ruas estreitas, praças e edifícios de granito com
séculos de história, muito deles da época medieval.
Entre todos eles brilha com luz própria, a Catedral
cuja fachada majestosa se eleva sobre a Praça de
Obradoiro. Tarde livre para continuar a descobrir recantos maravilhosos ou aproveitar para disfrutar um
bom vinho Albariño ou degustar os excelentes mariscos galegos. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO COVADONGA - BILBAO
Café da manhã. Vamos começar um percurso por
uma das zonas mais belas de Espanha: A Costa Cantábrica. Em primeiro lugar vamos até o Principado
das Astúrias, um autêntico paraíso de paisagens
fantásticas onde se combinan bosques, praias, lagos
e rios com cidades históricas, simbolo de uma terra
que nasceu como reino no ano 722, o que signiﬁcou
o início da Reconquista do território espanhol frente ao Islão. Paragem em Oviedo, local onde é feita
a entrega dos Prémios Princesa de Asturias. Tempo
livre para disfrutar o ambiente do seu bairro antigo
em torno da Catedral e disfrutar das tipicas tapas
acompanhadas de uma sidra deliciosa, bebida tra-
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dicional à base de maçã. De seguida dirigimo-nos
até o Parque Nacional dos Picos da Europa, onde
se encontra a maravilhosa Basílica da Nossa Senhora da Covadonga e a Santa Cova Sã, onde está a
imagem da virgem e túmula de D. Pelayo, primeiro
rei de Astúrias. Tempo livre para conhecer este importantíssimo centro de peregrinação, rodeado de
uma das paisagens mais espectaculares de Espanha. Continuação de novo até à Costa Cantábrica,
para entrarmos no País Vasco até chegar a Bilbao.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BILBAO - GUETARIA - SÃO SEBASTIÃO
Café da manhã. Visita panorâmica: o centro histórico; a escultura de Puppy, em frente ao Museu
Guggenheim, o bairro antigo, as Sete Ruas, a Basílica de Begonha, a Praça Nova, o Teatro Arriaga,
as pontes sobre a Ria dos Nervos, etc. Continuação até Guetaria, um povo precioso de pescadores,
localizado em uma encosta verde. Em Guetaria vai
ter tempo livre para conhecer o seu centro histórico
com o Arco de Cataprona e o porto pesqueiro, com
as suas ruas estreitas, bares e restaurantes típicos.
Continuação até San Sebastian. Visita panorâmica:
o passeio marítimo da Praia da Concha, o Palácio
dos Congressos, o auditório Kursaal de Moneo, o
Monte Igueldo, o bairro antigo, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SAN SEBASTIAN - PAMPLONA - OLITE BARCELONA
Café da manhã. Saída em direção a Pamplona, capital de Navarra e cidade onde tem lugar as festas
populares mais conhecidas de Espanha, “Los San
Fermines”. Tempo livre para descobrir as ruas do
centro histórico da cidade, a Praça do Castelo, a
Praça da Prefeitura e claro a famosa Rua Estafeta,
internacionalmente conhecida, uma vez que é por
ela onde correm os touros durantes o encerramento
das festas. Continuando por terras navarras vamos
chegar a Olite, uma bela povoação medieval que o
vais transportar a uma época de torneios, reis, princesas e arqueiros. Está dominada por um dos maiores tesouros patrimoniais de Espanha, o Palácio que
o rei Carlos III de Navarra. Ao passear pelas ruas
estreitas da cidade, ﬂanqueada de casas nobres
de pedra com escudos da nobreza. À continuação,
vamos atravessar as Comunidades Autónomas de
Aragão e Catalunha, até chegarmos a Barcelona.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, Las Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da
Sagrada Família, etc. Tarde livre ou se desejar, faremos uma visita opcional na qual conheceremos o
Bairro Gótico, o Parque Güell, e a “Pueblo Español”,
museu ao ar livre construído para a Exposição Universal de 1929, onde com grande ﬁdelidade eles
reproduzem os lugares mais bonitos de vilas e ci-

dades de Espanha, inclusive um copo de cava como
o toque ﬁnal desta caminhada. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, padroeira de Hispanidad, onde
segundo a lenda a Virgem apareceu a Santiago
el Mayor e como testemunho de sua visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente conhecida
como «O Pilar». Hoje é o maior templo barroco da
Espanha. Destacando em seu interior os afrescos
de Goya e Francisco Bayeu, entre outros; Abriga
também grandes obras de arte, como o Retábulo
do Altar Maior de Damián Forment, as bancas do
coro do século XVI e a Santa Capilla, obra do barroco espanhol do século XVIII. Continuação para a
capital da Espanha, Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as praças de
Cibeles, Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran
Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer
uma visita opcional muito completo para Toledo,
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência
exemplar que existia na cidade entre as civilizações muçulmanas cristãos e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus ao redor do perímetro
da cidade, a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral do seu património artístico e passear por suas ruas estreitas e praças emblemáticas,
incluindo a entrada na Catedral, considerada uma
das obras-primas trabalhar de arte espanhola e
como ﬁnal deste dia à noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castilla, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. sua passagem pela
Espanha. Além disso, a cidade tem um importante
centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o
Alcázar, entre outros lugares. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
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. ■

2.785
1.795$
$

17 dias
4 refeições

Preço base ST9531

12 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 19 MAI / 22 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

17

4

SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

2.785

3.725

TEMPORADA: 24 MAI / 27 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Madri - Madri

ST9531

Seleção

SINGLE

Madri - Madri

ST9530

12

2

1.795

2.420

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Madri, Sevilha, Málaga, Granada,
Salamanca, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastán, Barcelona. Visita da Alhambra.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Córdoba, Ronda, Costa do Sol, Puerto Banús,
Consuegra, Oviedo, Picos da Europa, Covadonga, Guetaria, Pamplona, Olite, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Madri

Nome
Situação
Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center Cidade
Rafael Ventas
Cidade
Santos Praga
Cidade
Sevilha
Exe Macarena
Cidade
Silken Al - Andalus Palace Cidade
Trh Alcora
S. J. de Aznalfarache
Exe Palmera
Sevilha
Málaga
Hilton Garden Inn Málaga Periferia
Tryp Málaga Alameda Cidade
Sercotel Málaga
Cidade
Granada Saray
Cidade
Abba Granada
Cidade
Santiago Eurostars San Lázaro Periferia
Tryp Santiago
Cidade
Gran Hotel Los Abetos
Periferia
Congreso
Periferia
Bilbao
Occidental Bilbao
Cidade
Barceló Bilbao Nervión
Cidade
Conde Duque
Cidade
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo
Cidade
Silken Amara Plaza
Centro
Barcelona Catalonia Atenas
Cidade
Tryp Apolo
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*s
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COMEÇO
AMBOS ITIN.
FIM
AMBOS ITIN.

ESPANHA
2

Barcelona
+ 1
Madri

3

Sevilha

2

1
1

Granada

Málaga

O típ
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ssu
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ST9532

Barcelona, Madri e Andaluzia

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9532 · ST9044 >> Barcelona > Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - BARCELONA
Saida da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
QUINTA-FEIRA: BARCELONA
Chegada a Barcelona e traslado até o hotel. Resto
do dia livre para desfrutar de uma das cidades mais
belas de Espanha. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, las Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da
Sagrada Família, etc. Tarde livre ou se desejar, faremos uma visita opcional na qual conheceremos o
Bairro Gótico, o Parque Güell, e a “Pueblo Español”,
museu ao ar livre construído para a Exposição Universal de 1929. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada
com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Continuação para a capital da Espanha, Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de
Cibeles, de Espanha e de Neptuno, as Puertas de
Sol, a Gran Via, Calle Mayor, o exterior da Praça de
Touros das Ventas, Rua de Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre.
Se desejar poderá realizar uma excursão opcional
a Toledo. Realizaremos um passeio pelas suas ruas
e praças mais emblemáticas, incluindo a entrada
ao interior da Catedral. À noite poderá assistir de
forma opcional a um espectaculo de ﬂamenco.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castilla, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
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 ST9044
TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída em direção a Córdoba. Tempo livre para conhecer o centro histórico da cidade
e a sua mesquita. Poderá de forma opcional realizar uma visita guiada à mesma. Continuação até
Sevilha, cidade cheia de contrastes, com um dos
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centros históricos mais bonitos da Europa. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Espanha, Bairro de Santa Cruz, o exterior da Giralda, etc.
Tarde livre à sua disposição ou visita opcional na
qual se vai realizar um passeio em barco por Guadalquivir e assistir a um espéctaculo típico folclórico. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - RONDA - PUERTO BANÚS MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para Ronda. Tempo livre para
admirar a Ponte Nova, a Porta de Almogávar, a Igreja do Espirito Santo, a Praça da Prefeitura e a Igreja
Catedral da Nossa Senhora da Encarnação. Continuamos até o famoso Porto Desportivo de Puerto
Banús. Seguimos até Málaga, a Capital da Costa del
Sol. Visita panorâmica onde vamos conhecer, além
do porto, os monumentos mais importantes, desde
a época dos romanos com o teatro do século I até
a Málaga actual sem esquercer os vestigios importantes da época muçulmana. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada. Visita
panorâmica: entre outros lugares vamos percorrer a
zona universitária, a parte moderna da cidade com
o Palácio dos Congressos, o antigo souk, etc. De seguida realizaremos uma visita guiada à “Alhambra”,
que foi o lugar de residência da dinastia nazari até
a sua expulsão de Espanha pelos Reis Católicos. A
ordem das visitas pode variar em função do horário
de entrada à “Alhambra”. Acomodação.
* Devido às actuais restrições na entrada para visitar o interior da Alhambra, eventualmente será
substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e Túmulo dos Reis Católicos.
SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. Saída em direção ao caminho de
montanha de Despeñaperros, antigo berço de
bandidos que comunica Andaluzia com Castilla-La
Mancha, as terras pode onde se desenvolve a obra
maestra das linguas castelhanas. Dom Quixote de
la Mancha e igual que o famoso cavaleiro, vamos
ir em busca dos Moinhos de Vento, com paragem
em Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e
poder fotografar os Moinhos desde um ponto de
vista maravilhoso. Chegada a Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
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 ST9532

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9532 · ST9044: 29 Mai; 3 e 31 Jul; 28 Ago; 2 Out.

Preço base ST9532

2.155$
830$

12 dias
2 refeições

Preço base ST9044

7 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 24 ABR / 23 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

ITIN.

12

DIAS

2

2.155

2.775

TEMPORADA ALTA:
24 ABR / 30 OUT

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
06 NOV / 18 MAR

REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

Barcelona - Madri

ST9044

Seleção

SINGLE

Barcelona - Madri

ST9532

7

-

980

1.290

830

1.145

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Barcelona, Panorâmica de Madri,
Panorâmica de Sevilha, Panorâmica de Málaga, Panorâmica de Granada, Visita à Alhambra.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa do Sol,
Zaragoza, Consuegra.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Barcelona Catalonia Atenas
Tryp Apolo
Madri

Situação

Cat.

Cidade
Cidade

4*
4*

Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center Cidade
Rafael Ventas
Cidade
Santos Praga
Cidade
Sevilha
Exe Macarena
Cidade
Silken Al - Andalus Palace Cidade
S. J. de Aznalfarache
Trh Alcora
Exe Palmera
Sevilha
Hilton Garden Inn Málaga Periferia
Málaga
Tryp Málaga Alameda Cidade
Sercotel Málaga
Cidade
Granada Saray
Cidade
Abba Granada
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

Madri
3 +

1

ESPANHA

Sevilha

2

1
1

Granada

Málaga
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Madri e Andaluzia

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9020 >> Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri

SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída em avião da cidade de origem com destino
à Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada a Madri. Traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de
Cibeles, de Espanha e de Neptuno, as Puertas de
Sol, a Gran Via, Calle Mayor, o exterior da Praça de
Touros das Ventas, Rua de Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre.
Se desejar poderá realizar uma excursão opcional
a Toledo. Realizaremos um passeio pelas suas ruas
e praças mais emblemáticas, incluindo a entrada
ao interior da Catedral. À noite poderá assistir de
forma opcional a um espectaculo de ﬂamenco.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos
museus ou para percorrer as zonas comerciais,
descansar em alguma das muitas esplanadas/terraços que caracterizam a cidade e se desejar pode
realizar uma super completa excursão opcional
de meio dia a Segovia, considerada como um
dos povos mais bonitos de Castilla, com mais de
2000 anos de história, tal e como o demonstra o
aqueducto, obra maestra da engenharia da Roma
Antiga quando passou por Espanha. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída em direção a Córdoba. Tempo livre para conhecer o centro histórico da cidade
e a sua mesquita, que começou a ser construída no
século VIII. Poderá de forma opcional realizar uma
visita guiada à mesma. Continuação até Sevilha.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Espanha, Bairro de Santa Cruz, o exterior da Giralda, etc.
Tarde livre ou visita opcional na qual se vai realizar
um passeio em barco por Guadalquivir e assistir a
um espéctaculo típico folclórico, onde através do
baile e o canto vamos conhecer a essência do povo
andaluz. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - RONDA - PUERTO BANUS MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para Ronda. Tempo livre para
admirar a Ponte Nova, a Porta de Almogávar, a Igreja do Espirito Santo, a Praça da Prefeitura, etc. Continuamos até Puerto Banús, muito conhecido pelos
seus yates e por ser um dos pontos de encontro
da alta sociedade. Seguimos até Málaga, a Capital
da Costa del Sol. Visita panorâmica onde vamos

conhecer, além do porto, os monumentos mais importantes, a maior parte dos quais estão situados
no Monte Gibralfaro e nas suas imediações. Um percurso através das diferentes culturas que passaram
por esta cidade desde a época dos romanos com o
teatro do século I até a Málaga actual sem esquercer os vestigios importantes da época muçulmana
da qual se conserva o Castelo do século XIV, a Alcabaza, Palácio-Fortaleza Nazari do século XI, entre
outros lugares. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada, situada a meio caminho, do caminho entre o Mar Mediterrâneo e as Montanhas da Serra Nevada, é sem
dúvida a cidade que recebeu os maiores piropos ao
largo do tempo por parte de viajantes, geógrafos,
historiadores e literatos de todas as épocas que
ﬁcaram impressionados com a sua beleza cheia
de arte e recantos que merecem a pena ser descobertos. Visita panorâmica: a zona universitária, a
parte moderna da cidade com o Palácio dos Congressos, o antigo souk, o Mirador de San Cristóbal
que domina a cidade de Albaicín, etc. De seguida
realizaremos uma visita guiada à “Alhambra”, denominada em árabe assim pelo seus muros de cor
avermelhada (Qa’lat al-Hamra’), Castelo Vermelho,
um dos simbolos mais importantes de a Espanha
Muçulmana, com uma localização estratégica privilegiada. Foi o lugar de residência da dinastia nazari
até a sua expulsão de Espanha pelos Reis Católicos.
Durante essa visita poderemos descobrir todos os
seus secretos, lendas, torres, fontes, salas, pátios e
jardins vão transporta-lo a uma época legendária. A
ordem das visitas pode variar em função do horário
de entrada à “Alhambra”. Acomodação.
* Devido às actuais restrições na entrada para visitar o interior da Alhambra, eventualmente será
substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e Túmulo dos Reis Católicos.
SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo berço de bandidos que comunica Andaluzia
com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se
desenvolve a obra maestra das linguas castelhanas.
Dom Quixote de la Mancha e igual que o famoso
cavaleiro, vamos ir em busca dos Moinhos de Vento,
com paragem em Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder fotografar os Moinhos desde
um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri.
Acomodação.

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9020: 31 Mai; 5 Jul; 2 e 30 Ago; 4 Out.

Preço base ST9020

1.530$

10 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 05 ABR / 25 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Madri - Madri

ST9020

10

2

1.530

2.030

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Madri, Panorâmica de Sevilha,
Panorâmica de Málaga, Panorâmica de Granada, Visita
à Alhambra.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Córdoba, Costa do Sol, Ronda, Puerto Banus,
Consuegra.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Madri

Weare Chamartín
Leonardo Madrid Center
Rafael Ventas
Santos Praga

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

4*
3*S
4*
4*

Sevilha

Exe Macarena
Cidade
Silken Al - Andalus Palace Cidade
S. J. de Aznalfarache
Trh Alcora
Exe Palmera
Sevilha
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia
Tryp Málaga Alameda Cidade
Sercotel Málaga
Cidade
Granada Saray
Cidade
Abba Granada
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

DOMINGO: MADRI
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. ■
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ESPANHA
Madri

PORTUGAL

3

3
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Lisboa e Madri

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9032 >> Lisboa > Madri

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9032: 8 Mai; 12 Jun; 10 Jul; 7 Ago; 11 Set.

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

Preço base ST9032

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS
QUINZENAIS

SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos
Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento aos
Descobrimentos, Alfama as Praças do Comércio, o
Rossio e o Marquês de Pombal, etc. Tarde livre à sua
disposição com a possibilidade de opcionalmente
fazer uma excursão a Sintra, onde visitaremos o interior do Palácio Nacional. Mais tarde, iremos para
Cascais, uma mistura de porto de pesca tradicional
e estância termal. Tempo livre e continuação ao Estoril, conhecido pelo seu casino. Regresso a Lisboa.
À noite, opcionalmente, faremos uma caminhada
noturna pela cidade iluminada, assistindo a um típico show de fado com jantar incluído. Acomodação.

ITIN.
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DIAS

TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 30 OUT
REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
06 NOV / 25 MAR
DUPLO

SINGLE

Lisboa - Madri

ST9032

8

2

1.075

1.450

1.030

1.405

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Lisboa, Panorâmica de Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Merida.
- Seguro de viagem e IVA.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E ÓBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de uma excursão opcional a Fátima, onde teremos tempo livre
para visitar a Basílica das Aparições. Continuamos
para Óbidos, uma cidade murada medieval, onde
teremos tempo livre para conhecê-la. Regresso a
Lisboa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. passeio panorâmico pela capital do
Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde
o nosso guia local vai saber as praças de Cibeles,
Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle
Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita opcional
muito completo para Toledo, cuja riqueza cultural é
marcado pela convivência exemplar que existia na
cidade entre as civilizações muçulmanas cristãos
e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus
ao redor do perímetro da cidade, a partir do qual
teremos uma esplêndida visão geral do seu património artístico e passear por suas ruas estreitas e
praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada uma das obras-primas trabalhar

8 dias
2 refeições

1.030$

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia
livre para um primeiro contato com esta bela cidade, e desfrute de seu povo, suas praças. Jantar e
acomodação.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida, importante cidade romana e destaque da Via da Prata e cujo sítio
arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação para Madri. Resto do dia livre
para desfrutar desta cidade, visitar a Plaza Mayor
ou explorar suas características “tascas”. Jantar e
acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

HOTÉIS PREVISTOS
Ele
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de arte espanhola e como ﬁnal deste dia à noite,
você pode, opcionalmente, assistir a um tablao de
ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais
da arte espanhola. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castilla, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. sua passagem pela
Espanha. Além disso, a cidade tem um importante
centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o
Alcázar, entre outros lugares. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI
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. ■

Cidade

Nome

Situação

Cat.

Lisboa

Vip Zurique
Ramada Lisbon / Lutecia
Sana Metropolitan
Vip Excecutive Entrecampos
Vip Executive Arts

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

3*S
4*
4*
4*
4*

Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Rafael Ventas
Cidade
Santos Praga
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
3*S
4*
4*

Madri
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FIM
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Isla de Madeira
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O melhor de Portugal I e Madeira
ST9023 · ST9555 >> Lisboa > Porto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Funchal

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saida da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SÁBADO: LISBOA
Chegada à bonita capital portuguesa, porta de entrada na Europa nesta viagem. Traslado até o hotel.
Resto do dia livre. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - NAZARE - BATALHA - AVEIRO - PORTO
Café da manhã. Saída em direção à Nazaré. Tempo
livre para conhecer esta cidade pitoresca de pescadores. O nosso destino seguinte será a Batalha,
onde vamos ter tempo livre para admirar o mosteiro obra maestra da arte gótica manuelina. Continuamos até Aveiro e tempo livre para conhecer o centro da cidade e onde de forma opcional poderá dar
um passeio no típico Moliceiro. Continuamos até o
Porto, onde vai perceber o ambiente boêmio das
ruas e dos seus habitantes. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica, conhecendo o
centro histórico considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, assim como alguns emblemáticos monumentos desta cidade, como a Praça
dos Aliados, a Igreja Sé da Lapa, etc. Visitaremos
uma adega de vinhos do Porto e realizaremos um
passeio em barco pelo Rio Douro. Tarde livre ou, se
desejar, poderá fazer uma excursão opcional a Braga, onde visitaremos seu belíssimo centro histórico
e também visitaremos o Bom Jesus. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO
CENTRAL - VILA REAL - COIMBRA
Café da manhã. Saída para Guimarães, berço do
país. Tempo livre para conhecer seu centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Continuação à Vila Real, cidade portuguesa fundada por agricultores e pastores. Visitaremos o Palácio e os jardins de Solar de Mateus,
onde se produz o vinho com o mesmo nome. Nossa
rota continuará pelo coração do Vale do Douro, até
Coimbra. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Santa Clara-a-Nova, a Parte Alta de Coimbra o Almedina, onde
desde o século XII viviam os aristocratas, os clérigos e, mais tarde, os estudantes, os pátios da universidade, a Capela de São Miguel e a Biblioteca
Joanina, a Parte Baixa, etc. Continuação à Fátima,
cidade muito conhecida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza a partir do dia 13 de maio
de 1917 às três crianças pastorinhas perto da Cova
da Iria. Tempo livre para conhecer a Capela das
Aparições e a Basílica. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã. Saída para Tomar, a cidade dos
templários, onde teremos a oportunidade de conhecer o Castelo - Convento do Cristo. Nosso próximo destino será Óbidos. Tempo livre para passear
por suas ruas é como voltar no tempo de lenda.
Continuação à Lisboa. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos
Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento dos
Descobrimentos, as Praças do Comércio, do Rossio
e do Marquês de Pombal, o Rio Tejo, etc. Saída em
direção ao Estoril e Cascais, com tempo livre nas
duas cidades. Continuação até Sintra onde vamos
visitar o Palácio Nacional. Regresso a Lisboa. Tarde
livre. À noite temos de forma opcional um Jantar
folclórico. Acomodação.

ST9023

ST9555

ST9023

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
PLUS

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9023: 3 e 24 Mai; 7 Jun; 5 Jul; 2 Ago; 7 Set.

Preço base ST9023

FIM DO ITINERÁRIO ST9023
SÁBADO - LISBOA
FUNCHAL
Café da manhã. Na hora indicada, traslado para aeroporto para pegar o voo para o Funchal, na Ilha da
Madeira. Chegada e traslado para hotel. Resto do
dia livre para ter um primeiro contato com a ilha.
Acomodação.
DOMINGO: FUNCHAL (EXCURSÃO AO PORTO MONIZ)
Café da manhã. Saída para a costa Sudoeste, passando pelas cidades da Ribeira Brava, Ponta do
Sol e Madalena do Mar, as plantações de banana, e
Loreto na direção do Paul da Serra. Chegada a Porto Moniz, uma cidade conhecida por suas piscinas
naturais. Após o almoço, continuaremos ao longo
da costa norte, passando por Sixal, San Vicente e
Laurissilva até chegar a Encumeada. No retorno da
excursão, faremos uma parada no Cabo Girão, o
maior promontório da Europa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA - FUNCHAL
Café da manhã. Dia livre em que você poderá
fazer excursões opcionais para continuar descobrindo a Ilha da Madeira, que oferece uma ampla
variedade de oportunidades para curtir a natureza.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA - FUNCHAL
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 ST9555

9 dias
4 refeições

1.185$
2.070$

Preço base ST9555

12 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
29 MAR / 25 OUT
01 NOV / 06 DEZ
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

SINGLE

DUPLO

SINGLE

Lisboa - Lisboa

ST9023

9

4

1.280

1.715

1.185

1.620

TEMPORADA: 24 MAI / 13 SET
ITIN.

SÁBADO: LISBOA
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. ■

SPECIAL
SELEÇÃO

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Lisboa - Funchal

ST9555

12

5

2.070

2.695

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica do Porto, Passeio em Barco pelo Douro, Visita às Adegas do Vinho do Porto, Panorâmica de
Coimbra, Panorâmica de Lisboa, Sintra com Entradas,
Excursão a Porto Moniz.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Nazaré, Batalha, Aveiro, Guimarães, Vila Real,
Sola Mateus, Vale do Douro, Fátima, Castelo-Convento de
Tomar (entrada incluida), Óbidos, Estoril, Cascais, Funchal.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome

Situação

Cat.

Lisboa

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

3*S
4*
4*
4*
4*

Porto

Vip Zurique
Ramada Lisbon / Lutecia
Sana Metropolitan
Vip Excecutive Entrecampos
Vip Executive Arts

Holiday Inn Porto Gaia
Vila Nova de Gaia
Mercure Porto Gaia
Vila Nova de Gaia
Novotel Porto Gaia
Vila Nova de Gaia
Coimbra Tryp Coimbra
Cidade
Dona Ines
Centro
Fátima Estrela Fátima / Regina Centro
Dos Templarios
Tomar
Funchal Four Views Baia
Cidade
Fou Views Monumental Cidade
Girassol
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
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O melhor de Portugal II e Madri

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9030 · ST9024 >> Porto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madri

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - PORTO
Saida da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
DOMINGO: PORTO
Chegada e traslado até o hotel. Resto do dia livre
para conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica, conhecendo o
centro histórico considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, assim como alguns emblemáticos monumentos desta cidade, como a Praça
dos Aliados, a Igreja Sé da Lapa, etc. Visitaremos
uma adega de vinhos do Porto e realizaremos um
passeio em barco pelo Rio Douro. Tarde livre ou, se
desejar, poderá fazer uma excursão opcional a Braga, onde visitaremos seu belíssimo centro histórico
e também visitaremos o Bom Jesus. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO
CENTRAL - VILA REAL - COIMBRA
Café da manhã. Saída para Guimarães, berço do
país. Tempo livre para conhecer seu centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Continuação à Vila Real, cidade portuguesa fundada por agricultores e pastores. Visitaremos o Palácio e os jardins de Solar de Mateus,
onde se produz o vinho com o mesmo nome. Nossa
rota continuará pelo coração do Vale do Douro, até
Coimbra. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Santa Clara-a-Nova, a Parte Alta de Coimbra o Almedina, onde
desde o século XII viviam os aristocratas, os clérigos e, mais tarde, os estudantes, os pátios da universidade, a Capela de São Miguel e a Biblioteca
Joanina, a Parte Baixa, etc. Continuação à Fátima,
cidade muito conhecida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza a partir do dia 13 de maio
de 1917 às três crianças pastorinhas perto da Cova
da Iria. Tempo livre para conhecer a Capela das
Aparições e a Basílica. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã. Saída para Tomar, a cidade dos
templários, onde teremos a oportunidade de conhecer o Castelo - Convento do Cristo. Nosso próximo destino será Óbidos. Tempo livre para passear
por suas ruas é como voltar no tempo de lenda.
Continuação à Lisboa. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos
Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento dos
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Descobrimentos, as Praças do Comércio, do Rossio o Rio Tejo, etc. Saída para Estoril e Cascais, com
tempo livre nas duas cidades. Continuação até Sintra onde vamos visitar o Palácio Nacional. Regresso
a Lisboa. Tarde livre. À noite temos de forma opcional um Jantar folclórico. Acomodação.

FIM DO ITINERÁRIO ST9024
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida. Tempo livre
para conhecer o maravilhoso legado, onde se destaca seu teatro de excelente acústica. Continuação
à Madri e resto do dia livre. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. passeio panorâmica: as praças de
Cibeles, Espanha e Neptuno, Gran Via, Calle Mayor,
fora do Praça de Touros Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou visita
opcional a Toledo, Realizaremos um passeio panorâmico pelo centro histórico, incluindo a entrada na
Catedral. Á noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao de ﬂamenco, onde conheceremos
as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castilla, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. sua passagem pela
Espanha. Além disso, a cidade tem um importante
centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o
Alcázar, entre outros lugares. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI
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 ST9030

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9030: 4 Mai; 8 Jun; 6 Jul; 3 Ago; 7 Set.

Preço base ST9030

1.645$
1.225$

12 dias
5 refeições

Preço base ST9024

SÁBADO: LISBOA
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos - lhe que visite
o Castelo de São Jorge, a Igreja de Santo António
e a Catedral. Deixe - se perder, caminhando sem
rumo entre os bairros inspiradores do bairro alto, e
da baixa - chiado. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA
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. ■

SPECIAL
PLUS

9 dias
4 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
30 MAR / 26 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

12

5

1.750

SINGLE

2.375

1.645

2.265

Porto - Lisboa

ST9024

Seleção

DUPLO

Porto - Madri

ST9030

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
02 NOV / 30 NOV

9

4

1.310

1.745

1.225

1.665

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica do Porto, Passeio pelo Douro, Visita
às adegas de vinho do Porto, Panorâmica de Coimbra,
Panorâmica de Lisboa, Sintra com entradas, Panorâmica
de Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Guimarães, Vilareal, Solar Mateus, Vale do
Douro, Fátima, Castelo - Convento de Tomar (entrada
incluida), Óbidos, Estoril, Cascais, Mérida.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome
Situação
Porto
Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia
Mercure Porto Gaia
Vila Nova de Gaia
Novotel Porto Gaia
Vila Nova de Gaia
Coimbra Tryp Coimbra
Cidade
Dona Ines
Centro
Fátima Estrela Fátima
Centro
Regina
Centro
Dos Templarios
Tomar
Lisboa Vip Zurique
Cidade
Ramada Lisbon
Cidade
Lutecia
Cidade
Sana Metropolitan
Cidade
Vip Excecutive Entrecampos Cidade
Vip Executive Arts
Cidade
Madri
Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Rafael Ventas
Cidade
Santos Praga
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*

Porto
2

COMEÇO
ITIN. ST9556

PORTUGAL
1

Coimbra

Fátima

1

2

Lisboa

COMEÇO
ITIN. ST9554

Ilha de Madeira
Funchal

3
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O melhor de Portugal II e Madeira

VÔO
INTER-EUROPEU

ST9556 · ST9554 >> Porto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Funchal

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9556
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9556
SÁBADO: BRASIL - PORTO
Saida da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
DOMINGO: PORTO
Chegada e traslado até o hotel. Resto do dia livre
para conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica, conhecendo o
centro histórico, assim como alguns emblemáticos
monumentos desta cidade, como a Praça dos Aliados, a Igreja Sé da Lapa, etc. Visitaremos uma adega de vinhos do Porto e realizaremos um passeio
em barco pelo Rio Douro. Tarde livre ou, se desejar,
poderá fazer uma excursão opcional a Braga, onde
visitaremos seu belíssimo centro histórico e também visitaremos o Bom Jesus. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO
CENTRAL - VILA REAL - COIMBRA
Café da manhã. Saída para Guimarães, berço do
país. Tempo livre para conhecer seu centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Continuação à Vila Real, cidade portuguesa fundada por agricultores e pastores. Visitaremos o Palácio e os jardins de Solar de Mateus,
onde se produz o vinho com o mesmo nome. Nossa
rota continuará pelo coração do Vale do Douro, até
Coimbra. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Santa Clara-a-Nova, a Parte Alta de Coimbra o Almedina, onde
desde o século XII viviam os aristocratas, os clérigos e, mais tarde, os estudantes, os pátios da universidade, a Capela de São Miguel e a Biblioteca
Joanina, a Parte Baixa, etc. Continuação à Fátima,
cidade muito conhecida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza a partir do dia 13 de maio
de 1917 às três crianças pastorinhas perto da Cova
da Iria. Tempo livre para conhecer a Capela das
Aparições e a Basílica. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã. Saída para Tomar, a cidade dos
templários, onde teremos a oportunidade de conhecer o Castelo - Convento do Cristo. Nosso próximo destino será Óbidos. Tempo livre para passear
por suas ruas é como voltar no tempo de lenda.
Continuação à Lisboa. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada à bonita capital portuguesa, porta de entrada na Europa nesta viagem. Traslado até o hotel.
Resto do dia livre para um primeiro contacto com a
bela Lisboa. Jantar e acomodação.

SÁBADO - LISBOA
FUNCHAL
Café da manhã. Na hora indicada, traslado para aeroporto para pegar o voo para o Funchal, na Ilha da
Madeira. Chegada e traslado para hotel. Resto do
dia livre para ter um primeiro contato com a ilha.
Acomodação.
DOMINGO: FUNCHAL (EXCURSÃO AO PORTO MONIZ)
Café da manhã. Faremos uma excursão de dia inteiro com almoço incluído no Porto Moniz. No caminho para a costa Sudoeste, passaremos pelas
cidades da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Madalena
do Mar. Depois, vamos ver as plantações de banana,
passaremos por Loreto na direção do Paul da Serra. Chegada a Porto Moniz, uma cidade pitoresca
conhecida por suas piscinas naturais resultantes de
atividades vulcânicas. Após o almoço, continuaremos ao longo da costa norte, passando por Sixal,
San Vicente, passando por Laurissilva até chegar a
Encumeada. No retorno da excursão, faremos uma
parada no Cabo Girão, considerado o maior promontório da Europa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA - FUNCHAL
Café da manhã e dia livre em que você poderá
fazer excursões opcionais para continuar descobrindo a Ilha da Madeira, que oferece uma ampla
variedade de oportunidades para curtir a natureza.
Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9554
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saida da cidade de origem em avião com destino
à Europa.

1.930
1.190$

Preço base ST9554

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos
Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento dos
Descobrimentos, as Praças do Comércio, do Rossio
e do Marquês de Pombal, o Rio Tejo, etc. Saída em
direção ao Estoril, fazendo uma paragem junto ao
Casino e os seus jardins. Posteriormente pela costa
chegaremos à Cidade de Cascais, tempo livre para
percorrer as suas ruas. Continuação até à Serra de
Sintra e conhecer a sua bela cidade, onde vamos
visitar o Palácio Nacional. Tempo livre para explorar a cidade. Regresso a Lisboa. Tarde livre. À noite
temos de forma opcional um Jantar para conhecer
o folclore típico de Portugal, o Fado, acompanhado
da melhor gastronomia do país. Acomodação.

TERÇA-FEIRA - FUNCHAL
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. ■

11 dias
5 refeições

$

7 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 25 MAI / 14 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Porto - Funchal

ST9556

11

5

1.930

2.490

TEMPORADA: 29 MAI / 18 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Lisboa - Funchal

ST9554

7

2

1.190

1.505

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica Porto, Passeio de Barco pelo Douro,
Visita às Adegas de Vinho do Porto, Panorâmica de
Coimbra, Panorâmica de Lisboa, Sintra com entradas,
Excursão a Porto Moniz.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Guimarães, Vilareal, Solar Mateus, Vale do
Douro, Fátima, Castelo - Convento de Tomar (entrada
incluida), Óbidos, Estoril, Cascais, Funchal.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome

Situação

Cat.

Porto

Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia

4*
4*
4*

Holiday Inn Porto Gaia
Mercure Porto Gaia
Novotel Porto Gaia

Coimbra Tryp Coimbra
Cidade
Dona Ines
Centro
Fátima Estrela Fátima
Centro
Regina
Centro
Dos Templarios
Tomar
Lisboa Vip Zurique
Cidade
Ramada Lisbon
Cidade
Lutecia
Cidade
Sana Metropolitan
Cidade
Vip Excecutive Entrecampos Cidade
Vip Executive Arts
Cidade
Funchal Four Views Baia
Cidade
Fou Views Monumental Cidade
Girassol
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
3*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
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Portugal e Espanha ao completo
ST9066 >> Lisboa > Porto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri > Santiago > Bilbao > San Sebastián > Barcelona

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saida da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SÁBADO: LISBOA
Chegada à bonita capital portuguesa, porta de entrada na Europa nesta viagem. Traslado até o hotel.
Resto do dia livre. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - NAZARE - BATALHA - AVEIRO - PORTO
Café da manhã. Saída em direção à Nazaré. Tempo
livre para conhecer esta cidade pitoresca de pescadores. O nosso destino seguinte será a Batalha, onde
vamos ter tempo livre para admirar o mosteiro obra
maestra da arte gótica manuelina. Continuamos até
Aveiro e tempo livre para conhecer o centro da cidade e onde de forma opcional poderá dar um passeio
no típico Moliceiro. Continuamos até o Porto, onde
vai perceber o ambiente boêmio das ruas e dos seus
habitantes. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica, conhecendo o
centro histórico considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO com a Praça dos Aliados, a Igreja
Sé da Lapa, etc. Visitaremos uma adega de vinhos
do Porto e realizaremos um passeio em barco pelo
Rio Douro. Tarde livre ou excursão opcional a Braga, onde visitaremos seu belíssimo centro histórico
e também visitaremos o Bom Jesus. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO
CENTRAL - VILA REAL - COIMBRA
Café da manhã. Saída para Guimarães, berço do país.
Tempo livre para conhecer seu centro histórico, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação
à Vila Real, cidade portuguesa fundada por agricultores e pastores. Visitaremos o Palácio e os jardins
de Solar de Mateus, onde se produz o vinho com o
mesmo nome. Nossa rota continuará pelo coração do
Vale do Douro, até Coimbra. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Santa Clara-a-Nova, a Parte Alta de Coimbra o Almedina, os pátios
da universidade, a Capela de São Miguel e a Biblioteca Joanina, a Parte Baixa, etc. Continuação à Fátima,
cidade muito conhecida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza a partir do dia 13 de maio
de 1917 às três crianças pastorinhas perto da Cova da
Iria. Tempo livre para conhecer a Capela das Aparições e a Basílica. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã. Saída para Tomar, a cidade dos templários, onde teremos a oportunidade de conhecer o
Castelo - Convento do Cristo. Nosso próximo destino
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será Óbidos. Tempo livre para passear por suas ruas
é como voltar no tempo de lenda. Continuação à Lisboa. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos
Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento dos
Descobrimentos, as Praças do Comércio, do Rossio e do Marquês de Pombal, o Rio Tejo, etc. Saída
para Estoril e Cascais, com tempo livre nas duas cidades. Continuação até Sintra onde vamos visitar o
Palácio Nacional. Regresso a Lisboa. Tarde livre. À
noite temos de forma opcional um Jantar folclórico.
Acomodação.
SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida, importante cidade romana e destaque da Via da Prata e cujo sítio
arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação para Madri. Resto do dia livre para
desfrutar desta cidade. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. passeio panorâmico: Praças de Cibeles, Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran Via,
Calle Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas, Rua
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc.
Tarde livre ou se quiser pode fazer uma excursão opcional a Toledo. Passearemos com o nosso guia local
pelo centro histórico, incluindo a entrada na Catedral.
À noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao de ﬂamenco. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de
Castilla, com mais de 2000 anos de história, como
evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima da engenharia na Roma antiga. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
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 ST9064
TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída em direção a Córdoba. Tempo
livre para conhecer o centro histórico da cidade e a
sua mesquita. Poderá de forma opcional realizar uma
visita guiada à mesma. Continuação até Sevilha, cidade cheia de contrastes, com um dos centros históricos mais bonitos da Europa. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Espanha, Bairro de Santa Cruz, o exterior da Giralda, etc.

Tarde livre à sua disposição ou visita opcional na
qual se vai realizar um passeio em barco por Guadalquivir e assistir a um espéctaculo típico folclórico.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - RONDA - PUERTO BANÚS MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para Ronda. Tempo livre
para admirar a Ponte Nova, a Porta de Almogávar,
a Igreja do Espirito Santo, a Praça da Prefeitura e a
Igreja Catedral da Nossa Senhora da Encarnação.
Continuamos até o famoso Porto Desportivo de
Puerto Banús. Seguimos até Málaga, a Capital da
Costa del Sol. Visita panorâmica onde vamos conhecer, além do porto, os monumentos mais importantes, desde a época dos romanos com o teatro
do século I até a Málaga actual sem esquercer os
vestigios importantes da época muçulmana. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada. Visita
panorâmica: entre outros lugares vamos percorrer a
zona universitária, a parte moderna da cidade com
o Palácio dos Congressos, o antigo souk, etc. De seguida realizaremos uma visita guiada à “Alhambra”,
que foi o lugar de residência da dinastia nazari até
a sua expulsão de Espanha pelos Reis Católicos. A
ordem das visitas pode variar em função do horário
de entrada à “Alhambra”. Acomodação.
* Devido às actuais restrições na entrada para visitar
o interior da Alhambra, eventualmente será substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e
Túmulo dos Reis Católicos.
SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo
berço de bandidos que comunica Andaluzia com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se desenvolve a
obra maestra das linguas castelhanas. Dom Quixote
de la Mancha e igual que o famoso cavaleiro, vamos
ir em busca dos Moinhos de Vento, com paragem em
Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder
fotografar os Moinhos desde um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI - SALAMANCA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Café da manhã. Saída para Salamanca. Visita panorâmica: a Praça Mayor, a impressionante fachada
da Universidade, a Casa das Conchas, as duas Catedrais, o Convento dos Dominicos, etc. À continuação
seguimos a antiga “Rota da Prata” até Santiago de
Compostela, um dos centros de peregrinação mais
importantes do mundo e que tem uma grande riqueza arquitectónica e cultural. Jantar e acomodação.

Santiago

Bilbao

2

PORTUGAL
Porto 2
Coimbra
1
Fátima

3

+

2

Barcelona

1

FIM
ITIN. ST9064

1 + 2
Lisboa

COMEÇO
AMBOS ITIN

FIM
ITIN. ST9066

1

ESPANHA

Madri

1

São Sebastián

1

2

1

Sevilha

1

Granada
Málaga

Portugal e Madri

SPECIAL
PLUS

ST9064 >> Lisboa > Porto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madri

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9066
SEGUNDA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Visita panorâmica na que vamos
percorrer o centro histórico declarado Património
da Humanidade pela UNESCO composto por uma
sucesão de ruas estreitas, praças e edifícios de granito com séculos de história, muito deles da época
medieval. Entre todos eles brilha com luz própria,
a Catedral cuja fachada majestosa se eleva sobre a
Praça de Obradoiro. Tarde livre. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO COVADONGA - BILBAO
Café da manhã. Vamos começar um percurso por
uma das zonas mais belas de Espanha: A Costa
Cantábrica. Em primeiro lugar vamos até Oviedo.
Tempo livre para disfrutar o ambiente do seu bairro
antigo em torno da Catedral e disfrutar das tipicas
tapas acompanhadas de uma sidra deliciosa, bebida tradicional à base de maçã. De seguida dirigimo-nos até o Parque Nacional dos Picos da Europa,
onde se encontra a maravilhosa Basílica da Nossa
Senhora da Covadonga. Tempo livre para conhecer este importantíssimo centro de peregrinação,
rodeado de uma das paisagens mais espectaculares de Espanha. Continuação para Bilbao. Jantar e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: BILBAO - GUETARIA - SÃO SEBASTIÃO
Café da manhã. Visita panorâmica: a escultura de
Puppy, em frente ao Museu Guggenheim, o bairro
antigo, as Sete Ruas, a Basílica de Begonha, a Praça
Nova, o Teatro Arriaga, as pontes sobre a Ria dos
Nervos, etc. Continuação até Guetaria, um povo
precioso de pescadores, localizado em uma encosta verde. Em Guetaria vai ter tempo livre para
conhecer o seu centro histórico com o Arco de
Cataprona e o porto pesqueiro, com as suas ruas
estreitas, bares e restaurantes típicos. Continuação
até San Sebastian. Visita panorâmica: o passeio marítimo da Praia da Concha, o Palácio dos Congressos, o auditório Kursaal de Moneo, o Monte Igueldo,
o bairro antigo, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SAN SEBASTIAN - PAMPLONA - OLITE BARCELONA
Café da manhã. Saída em direção a Pamplona.
Tempo livre para descobrir as ruas do centro histórico da cidade, a Praça do Castelo, a Praça da Prefeitura e claro a famosa Rua Estafeta. Continuando
por terras Navarras vamos chegar a Olite. Está dominada por um dos maiores tesouros patrimoniais
de Espanha, o Palácio que o rei Carlos III de Navarra, construiu apartir do século XIV como residência
oﬁcial, sendo hoje em dia um dos exemplos mais
importantes da arte gótica civil de Espanha. Ao
passear pelas ruas estreitas da cidade, ﬂanqueada
de casas nobres de pedra com escudos da nobreza,
aproveite para degustar alguns dos seus maravilhosos vinhos, já que esta cidade é uma das capitais do

vinho em Espanha. À continuação, vamos atravessar as Comunidades Autónomas de Aragão e Catalunha, até chegarmos a Barcelona. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha,
las Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da Sagrada Família, etc. Tarde livre ou visita opcional na qual
conheceremos o Bairro Gótico, o Parque Güell e a
“Pueblo Español”, museu ao ar livre construído para
a Exposição Universal de 1929. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA
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. ■

3.985
1.855$
$

Preço base ST9064

12 dias
4 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 10 MAI / 13 SET

REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Lisboa - Barcelona

ST9066

23

8

3.985

5.295

TEMPORADA: 29 MAR / 18 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Lisboa - Madri

ST9064

FIM DO ITINERÁRIO ST9066

23 dias
8 refeições

12

4

1.855

2.480

O PREÇO INCLUI
HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Lisboa

Vip Zurique
Ramada Lisbon
Lutecia
Sana Metropolitan
Vip Excecutive Entrecampos
Vip Executive Arts

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

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

Porto

H. Inn Porto Gaia
Vila Nova de Gaia 4*
Vila Nova de Gaia 4*
Mercure Porto Gaia
Vila Nova de Gaia 4*
Novotel Porto Gaia
Coimbra Tryp Coimbra
Cidade
4*
Dona Ines
Centro
3*
Fátima
Estrela Fátima
Centro
4*
Regina
Centro
4*
Dos Templarios
Tomar
4*
Madri
Weare Chamartín
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center
Cidade
3*S
Rafael Ventas
Cidade
4*
Santos Praga
Cidade
4*
Sevilha
Exe Macarena
Cidade
4*
Silken Al - Andalus Palace Cidade
4*
S. J. de Aznalfarache 4*
Trh Alcora
Exe Palmera
Sevilha
4*
Hilton Garden Inn Málaga
Periferia
4*
Málaga
Tryp Málaga Alameda Cidade
4*
Sercotel Málaga
Cidade
4*
Granada Saray
Cidade
4*
Abba Granada
Cidade
4*
Santiago Eurostars San Lázaro
Periferia
4*
Tryp Santiago
Cidade
4*
Gran Hotel Los Abetos
Periferia
4*
Congreso
Periferia
4*
Bilbao
Occidental Bilbao
Cidade
4*
Barceló Bilbao Nervión
Cidade
4*
Conde Duque
Cidade
3*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo
Cidade
4*
Silken Amara Plaza
Centro
4*
Barcelona Catalonia Atenas
Cidade
4*
Tryp Apolo
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Porto, Coímbra, Lisboa, Madri
Sevilha, Málaga, Granada, Salamanca, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián e Barcelona, Passeio de
Barco pelo Douro, Visita às Adegas de Vinho do Porto,
Sintra com entradas, Visita da Alhambra.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Mosteiro de Batalha, Nazare, Batalha, Guimarães, Vilareal, Solar Mateus, Vale do Douro, Fátima,
Castelo-convento de Tomar (entrada incluida), Obidos,
Aveiro, Estoril, Cascáis, Mérida, Córdoba, Ronda, Porto
Banús, Costa do Sol, Consuegra, Oviedo, Covadonga,
Parque Nacional dos Picos de Europa, Guetaria, Pamplona, Olite e Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.
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COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9065
SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saida da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SÁBADO: LISBOA
Chegada à bonita capital portuguesa, porta de entrada na Europa nesta viagem. Traslado até o hotel.
Resto do dia livre para um primeiro contacto com a
bela Lisboa. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - NAZARE - BATALHA - AVEIRO - PORTO
Café da manhã. Saída em direção à Nazaré. Tempo
livre para conhecer esta cidade pitoresca de pescadores. O nosso destino seguinte será a Batalha, onde
vamos ter tempo livre para admirar o mosteiro obra
maestra da arte gótica manuelina. Continuamos até
Aveiro e tempo livre para conhecer o centro da cidade e onde de forma opcional poderá dar um passeio
no típico Moliceiro. Continuamos até o Porto, onde
vai perceber o ambiente boêmio das ruas e dos seus
habitantes. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica da parte mais característica de Porto, conhecendo o centro histórico
considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO: a Praça dos Aliados, a Igreja Sé da Lapa, edifício
de estrutura românica. Dos séculos XII e XIII, que
sofreu grandes remodelações no período barroco,
visitaremos seu interior para conhecer o mausoléu
onde se encontra o coração de D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal, etc. Também visitaremos uma
adega de vinhos do Porto e realizaremos um passeio
em barco pelo Rio Douro, de onde conheceremos as
pontes mais importantes: Freixo, Dona Maria II, São
João, do Infante, Luis I e a Arrábida. Tarde livre ou, se
desejar, poderá fazer uma excursão opcional a Braga
onde, com nosso guia local, visitaremos seu belíssimo centro histórico, que conheceu seu esplendor a
partir do século XVI, em que se converteu em cidade
episcopal. Também visitaremos o Bom Jesus, con sua
maravilhosa escada barroca, segundo centro religioso mais importante de Portugal depois de Fátima, e
que subiremos no teleférico mais antigo da Europa.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO
CENTRAL - VILA REAL - COIMBRA
Café da manhã. Saída para Guimarães, berço do
país, e segundo a tradição, em seu castelo nasceu no século XII, Alfonso Enriquez, primeiro rei
de Portugal. Tempo livre para conhecer seu centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, com seu labirinto de calçadões, muito bem conservados e de aspecto medieval. Continuação à Vila Real, cidade portuguesa fundada por agricultores e pastores para criar um lugar
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próximo para se morar, por causa das colheitas. Visitaremos o Solar de Mateus, onde se produz o vinho
com o mesmo nome. Conheceremos este encantador
palácio barroco de meados do século XVIII, rodeado
de vinhedos e esplêndidos jardins, com uma grande
variedade de espécie exóticas. Nossa rota continuará
pelo coração do Vale do Douro, entre os vinhedos em
terraços que se estendem entre Pinhão e Peso da Régua, admirando maravilhosas paisagens, com colinas
que atingem as margens do rio. Continuação à Coimbra, um dos centros universitários mais importantes
da Europa. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos
os edifícios e monumentos mais importantes da cidade: Santa Clara-a-Nova, onde se encontra o túmulo
de Santa Isabel, padroeira da cidade e continuaremos
pela Parte Alta de Coimbra ou Almedina, onde desde
o século XII viviam os aristocratas, os clérigos e, mais
tarde, os estudantes. Conheceremos, também, os pátios da universidade, a Capela de São Miguel e a Biblioteca Joanina, para continuar passeando pela Parte
Baixa, zona do comércio, os artesãos e os bairros ao
longo do rio. Continuação à Fátima, muito conhecida
depois da aparição que a Virgem realiza a partir do dia
13 de maio de 1917 às três crianças pastorinhas perto
da Cova da Iria. Desde então, milhares de peregrinos
e visitantes de todo o mundo vêm visitar a Capela
das Aparições, construída em 1919. Tempo livre para
conhecer este importante centro mariano. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã. Saída para Tomar, a cidade dos templários, onde teremos a oportunidade de conhecer
o Castelo - Convento do Cristo, que nos fará sentir
mais próximos da história dos Cavaleiros Templários
e da época da exploração marítima portuguesa até
o Novo Mundo. Nosso próximo destino será Óbidos.
Tempo livre nessa cidade cheia de encantos, que
passear por suas ruas é como voltar no tempo de
lenda, desfrutando não somente de seu castelo de
origem medieval e com remodelações de estilo Manuelino e suas muralhas, mas também de suas típicas
casas brancas, enfeitadas por azulejos azuis. Continuação à Lisboa. Jantar e acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9070
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saida da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada à bonita capital portuguesa, porta de entrada na Europa nesta viagem. Traslado até o hotel.
Resto do dia livre para um primeiro contacto com a
bela Lisboa. Jantar e acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos
Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos Descobridores, as Praças do Comércio, do Rossio e do
Marquês de Pombal, o Rio Tejo, etc. Saída para Estoril, realizando uma parada na zona mais interessante
deste povoado, junto ao Cassino e seus jardins. Posteriormente, pela costa, chegaremos à Cascais, típica
cidade de pescadores. Tempo livre para passear por
suas ruas. Continuação pela serra até a bela Sintra,
onde visitaremos o Palácio Nacional e tempo livre
para conhecer a cidade. Retorno à Lisboa. Pela noite,
excursão, opcional, onde conhecerá o típico folclore
de Portugal, o Fado, acompanhado da gastronomia
do país. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida, importante cidade romana e destaque da Via da Prata e cujo sítio
arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação para Madri. Resto do dia livre.
Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde o
nosso guia local vai saber as praças de Cibeles, de
Espanha e de Neptuno, as Puertas de Sol, a Gran
Via, Calle Mayor, o exterior da Praça de Touros das
Ventas, Rua de Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da
Castelhana, etc. Resto do dia livre. Se desejar poderá realizar uma excursão opcional a Toledo, cuja
riqueza cultural vem marcada pela exemplar convivência que existiu nesta cidade entre as civilizações
cristã, hebraica e muçulmana. Realizaremos um percurso em autocarro pelo perimetro da cidade, desde o qual vamos ter uma vista geral esplêndida do
seu património artístico e vamos passear pelas suas
ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a entrada
ao interior da Catedral, considerada como uma das
obras maestras da arte espanhola. À noite poderá
assistir de forma opcional a um espectaculo de ﬂamenco onde vamos conhecer as raízes musicais da
arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos
museus ou para percorrer as zonas comerciais, descansar em alguma das muitas esplanadas/terraços
que caracterizam a cidade e se desejar pode realizar
uma super completa excursão opcional de meio dia
a Segovia, considerada como um dos povos mais
bonitos de Castilla, com mais de 2000 anos de história, tal e como o demonstra o aqueducto, obra
maestra da engenharia da Roma Antiga quando
passou por Espanha. Acomodação.
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Preço base ST9065
TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída em direção a Córdoba, capital da provincia Bética, durante o Império Romano
e do Califato e Córdoba durante o período muçulmano em Espanha, chegando a ser a cidade mais
grande do ocidente no século X. Tempo livre para
conhecer o centro histórico da cidade e a sua mesquita, que começou a ser construída no século VIII,
por ordem de Emir Abd-al-Rahman I, e que após
várias ampliações chegou a ter 24.000 metros. Poderá de forma opcional realizar uma visita guiada
à mesma. Continuação até Sevilha, cidade cheia
de contrastes, com um dos centros históricos mais
bonitos da Europa e que tem obras de arte maravilhosas que marcaram as diferentes culturas que por
ela passaram. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Espanha, Bairro de Santa Cruz, o exterior da Giralda, etc.
Tarde livre ou visita opcional na qual se vai realizar
um passeio em barco por Guadalquivir e assistir a
um espéctaculo típico folclórico, onde através do
baile e o canto vamos conhecer a essência do povo
andaluz. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - RONDA - PUERTO BANUS MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para Ronda. Tempo livre para
admirar a Ponte Nova, a Porta de Almogávar, a Igreja do Espirito Santo, a Praça da Prefeitura, etc. Continuamos até Puerto Banús, muito conhecido pelos
seus yates e por ser um dos pontos de encontro
da alta sociedade. Seguimos até Málaga, a Capital
da Costa del Sol. Visita panorâmica onde vamos
conhecer, além do porto, os monumentos mais importantes, a maior parte dos quais estão situados
no Monte Gibralfaro e nas suas imediações. Um percurso através das diferentes culturas que passaram
por esta cidade desde a época dos romanos com o
teatro do século I até a Málaga actual sem esquercer os vestigios importantes da época muçulmana
da qual se conserva o Castelo do século XIV, a Alcabaza, Palácio-Fortaleza Nazari do século XI, entre
outros lugares. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada. Visita
panorâmica: entre outros lugares vamos percorrer a
zona universitária, a parte moderna da cidade com
o Palácio dos Congressos, o antigo souk, etc. De seguida realizaremos uma visita guiada à “Alhambra”,
que foi o lugar de residência da dinastia nazari até
a sua expulsão de Espanha pelos Reis Católicos. A
ordem das visitas pode variar em função do horário
de entrada à “Alhambra”. Acomodação.
* Devido às actuais restrições na entrada para visitar o interior da Alhambra, eventualmente será

substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e Túmulo dos Reis Católicos.
SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo berço de bandidos que comunica Andaluzia
com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se
desenvolve a obra maestra das linguas castelhanas.
Dom Quixote de la Mancha e igual que o famoso
cavaleiro, vamos ir em busca dos Moinhos de Vento,
com paragem em Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder fotografar os Moinhos desde
um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri.
Acomodação.

2.840
1.955$
$

Preço base ST9070

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Lisboa

Vip Zurique
Ramada Lisbon
Lutecia
Sana Metropolitan
Vip Excecutive Entrecampos
Vip Executive Arts

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

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

Porto

H. Inn Porto Gaia
Vila Nova de Gaia 4*
Vila Nova de Gaia 4*
Mercure Porto Gaia
Vila Nova de Gaia 4*
Novotel Porto Gaia
Coimbra Tryp Coimbra
Cidade
4*
Dona Ines
Centro
3*
Fátima
Estrela Fátima
Centro
4*
Regina
Centro
4*
Dos Templarios
Tomar
4*
Madri
Weare Chamartín
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center
Cidade
3*S
Rafael Ventas
Cidade
4*
Santos Praga
Cidade
4*
Sevilha Exe Macarena
Cidade
4*
Silken Al - Andalus Palace
Cidade
4*
S. J. de Aznalfarache 4*
Trh Alcora
Exe Palmera
Sevilha
4*
Periferia
4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga
Tryp Málaga Alameda
Cidade
4*
Sercotel Málaga
Cidade
4*
Granada Saray
Cidade
4*
Abba Granada
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

12 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 29 MAR / 18 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Lisboa - Madri

ST9065

17

6

2.840

3.775

TEMPORADA: 03 ABR / 23 OUT
ITIN.

DOMINGO: MADRI
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. ■

17 dias
6 refeições

DIAS

REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Lisboa - Madri

ST9070

12

3

1.955

2.580

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica do Porto, Passeio em barco pelo
Douro, Visita às Adegas do Vinho do Porto, Panorâmica
de Coimbra, Panorâmica de Lisboa, Sintra com entradas, Panorâmica de Madri, Panorâmica de Sevilha, Panorâmica de Málaga, Panorâmica de Granada, Visita à
Alhambra.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Nazaré, Batalha, Aveiro, Guimarães, Vila Real,
Solar Mateus, Vale do Douro, Fátima, Castelo - Convento de Tomar (entrada incluida), Óbidos, Estoril, Cascais,
Mérida, Córdoba, Costa do Sol, Ronda, Puerto Banús,
Consuegra.
- Seguro de viagem e IVA.
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Lisboa e Espanha ao completo
ST9068 >> Lisboa > Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri > Santiago > Bilbao > São Sebastián > Barcelona

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia
livre para um primeiro contato com esta bela cidade, e desfrute de seu povo, suas praças. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos
Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento dos
Descobrimentos, as Praças do Comércio, do Rossio
e do Marquês de Pombal, o Rio Tejo, etc. Saída em
direção ao Estoril, fazendo uma paragem na zona
mais interessante desta zona, junto ao Casino e os
seus jardins. Posteriormente pela costa chegaremos
à Cidade de Cascais, uma cidade pitoresca de pescadores, tempo livre para percorrer as suas ruas.
Continuação até à Serra de Sintra e conhecer a sua
bela cidade, onde vamos visitar o Palácio Nacional.
Tempo livre para explorar a cidade. Regresso a Lisboa. Tarde livre. À noite temos de forma opcional
um Jantar para conhecer o folclore típico de Portugal, o Fado, acompanhado da melhor gastronomia
do país. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida, importante cidade romana e destaque da Via da Prata e cujo sítio
arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação para Madri. Resto do dia livre
para desfrutar desta cidade, visitar a Plaza Mayor ou
explorar suas características “tascas”. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde o
nosso guia local vai saber as praças de Cibeles, de
Espanha e de Neptuno, as Puertas de Sol, a Gran
Via, Calle Mayor, o exterior da Praça de Touros das
Ventas, Rua de Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da
Castelhana, etc. Resto do dia livre. Se desejar poderá realizar uma excursão opcional a Toledo, cuja
riqueza cultural vem marcada pela exemplar convivência que existiu nesta cidade entre as civilizações
cristã, hebraica e muçulmana. Realizaremos um percurso em autocarro pelo perimetro da cidade, desde o qual vamos ter uma vista geral esplêndida do
seu património artístico e vamos passear pelas suas
ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a entrada
ao interior da Catedral, considerada como uma das
obras maestras da arte espanhola. À noite poderá
assistir de forma opcional a um espectaculo de ﬂamenco onde vamos conhecer as raízes musicais da
arte espanhola. Acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns dos
museus ou para percorrer as zonas comerciais, descansar em alguma das muitas esplanadas/terraços
que caracterizam a cidade e se desejar pode realizar
uma super completa excursão opcional de meio dia
a Segovia, considerada como um dos povos mais
bonitos de Castilla, com mais de 2000 anos de história, tal e como o demonstra o aqueducto, obra
maestra da engenharia da Roma Antiga quando
passou por Espanha. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída para Córdoba, capital da
provincia Bética, durante o Império Romano e do
Califato e Córdoba durante o período muçulmano
em Espanha. Tempo livre para conhecer o centro
histórico da cidade e a sua mesquita, que começou
a ser construída no século VIII, por ordem de Emir
Abd-al-Rahman I, e que após várias ampliações
chegou a ter 24.000 metros. Poderá de forma opcional realizar uma visita guiada à mesma. Continuação até Sevilha, cidade cheia de contrastes, com
um dos centros históricos mais bonitos da Europa e
que tem obras de arte maravilhosas que marcaram
as diferentes culturas que por ela passaram. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da cidade: Praça
de Espanha, Bairro de Santa Cruz, o exterior da Giralda, torre que representa o maior exponente da
cultura almohade, proveniente do norte de África,
cultura que fez com que a cidade se converte-se,
depois da caída de Córdoba, no centro cultural e
artístico mais importante da Espanha muçulmana,
etc. Tarde livre ou visita opcional na qual se vai realizar um passeio em barco por Guadalquivir e assistir a um espéctaculo típico folclórico, onde através
do baile e o canto vamos conhecer a essência do
povo andaluz. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - RONDA - PUERTO BANUS MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para Ronda. Tempo livre para
admirar a Ponte Nova, a Porta de Almogávar, a Igreja do Espirito Santo, a Praça da Prefeitura, etc. Continuamos até Puerto Banús, muito conhecido pelos
seus yates e por ser um dos pontos de encontro
da alta sociedade. Seguimos até Málaga, a Capital
da Costa del Sol. Visita panorâmica onde vamos
conhecer, além do porto, os monumentos mais importantes, a maior parte dos quais estão situados
no Monte Gibralfaro e nas suas imediações. Um percurso através das diferentes culturas que passaram
por esta cidade desde a época dos romanos com o
teatro do século I até a Málaga actual sem esquercer
os vestigios importantes da época muçulmana da

qual se conserva o Castelo do século XIV, a Alcabaza, Palácio-Fortaleza Nazari do século XI, entre
outros lugares. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada. Visita
panorâmica: entre outros lugares vamos percorrer a
zona universitária, a parte moderna da cidade com
o Palácio dos Congressos, o antigo souk, etc. De seguida realizaremos uma visita guiada à “Alhambra”,
que foi o lugar de residência da dinastia nazari até
a sua expulsão de Espanha pelos Reis Católicos. A
ordem das visitas pode variar em função do horário
de entrada à “Alhambra”. Acomodação.
* Devido às actuais restrições na entrada para visitar
o interior da Alhambra, eventualmente será substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e
Túmulo dos Reis Católicos.
SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo
berço de bandidos que comunica Andaluzia com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se desenvolve a
obra maestra das linguas castelhanas. Dom Quixote
de la Mancha e igual que o famoso cavaleiro, vamos
ir em busca dos Moinhos de Vento, com paragem em
Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder
fotografar os Moinhos desde um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI - SALAMANCA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Café da manhã. Saída em direção à Comunidade
Autónoma de Castilla e Leão, com a nossa primeira
paragem em Salamanca, uma cidade que tem sido
históricamente um centro cultural de primeira ordem, onde se criou a primeira gramática do Castelhano, os preparativos da primeira viagem de
Colombo à América e onde nasceu Beatriz Galindo
“A Latina”, a primeira mulher universitária no mundo e responsável dos ﬁlhos dos Reis Católicos. Salamanca, foi nomeada Património da Humanidade
pela UNESCO desde 1988, Destaca-se pelos seus
monumentos e diversidade, a mais antiga do país
e hoje em dia ponto de encontro de estudantes de
todo o mundo. Visita panorâmica da cidade na que
poderá admirar o seu grande património artístico
civil e religioso, conhecendo, entre outros lugares,
os numerosos palácios e casas senhoriais que enchem de beleza esta cidade, a espectacular Praça
Mayor, a impressionante fachada da Universidade,
a Casa das Conchas, as duas Catedrais, o Convento
dos Dominicos, etc. À continuação seguimos a antiga “Rota da Prata” até Santiago de Compostela, um
dos centros de peregrinação mais importantes do
mundo e que tem uma grande riqueza arquitectónica e cultural. Jantar e acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade à qual
todos os anos acudem milhões de pessoas procedentes de todo o mundo, muitas delas após percorrer o Caminho de Santiago. Uma cidade cheia de
vida e alegria e com uma das universidades mais
importantes de Espanha. Vamos percorrer o centro histórico catalogado e declarado Património
da Humanidade pela UNESCO composto por uma
sucesão de ruas estreitas, praças e edifícios de granito com séculos de história, muito deles da época
medieval. Entre todos eles brilha com luz própria,
a Catedral cuja fachada majestosa se eleva sobre
a Praça de Obradoiro. Tarde livre para continuar a
descobrir recantos maravilhosos ou aproveitar para
disfrutar um bom vinho Albariño ou degustar os excelentes mariscos galegos. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO COVADONGA - BILBAO
Café da manhã. Vamos começar um percurso por
uma das zonas mais belas de Espanha: A Costa
Cantábrica. Em primeiro lugar vamos até o Principado das Astúrias, um autêntico paraíso de paisagens fantásticas onde se combinan bosques,
praias, lagos e rios com cidades históricas, simbolo
de uma terra que nasceu como reino no ano 722, o
que signiﬁcou o início da Reconquista do território
espanhol frente ao Islão. Paragem em Oviedo, local onde é feita a entrega dos Prémios Princesa de
Asturias. Tempo livre para disfrutar o ambiente do
seu bairro antigo em torno da Catedral e disfrutar
das tipicas tapas acompanhadas de uma sidra deliciosa, bebida tradicional à base de maçã. De seguida dirigimo-nos até o Parque Nacional dos Picos
da Europa, onde se encontra a maravilhosa Basílica
da Nossa Senhora da Covadonga e a Santa Cova
Sã, onde está a imagem da virgem e túmula de D.
Pelayo, primeiro rei de Astúrias. Tempo livre para
conhecer este importantíssimo centro de peregrinação, rodeado de uma das paisagens mais espectaculares de Espanha. Continuação de novo até à
Costa Cantábrica, para entrarmos no País Vasco até
chegar a Bilbao. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BILBAO - GUETARIA - SAN SEBASTIÁN
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, na
qual vamos descobrir o centro histórico que nos vai
levar desde as suas construções mais tradicionais
até os seus edifícios com o desenho mais vanguardista, conhecendo escultura de Puppy, em frente ao
Museu Guggenheim, o bairro antigo, as Sete Ruas,
a Basílica de Begonha, a Praça Nova, o Teatro Arriaga, as pontes sobre a Ria dos Nervos, etc. Continuação até Guetaria, um povo precioso de pescadores,
localizado em uma encosta verde. Em Guetaria vai
ter tempo livre para conhecer o seu centro histórico
com o Arco de Cataprona e o porto pesqueiro, com
as suas ruas estreitas, bares e restaurantes típicos.
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Continuação até San Sebastian. Visita panorâmica
da cidade, a qual vamos percorrer com a nossa guia
local, os lugares mais emblemáticos desta cidade: o
passeio marítimo da Praia da Concha, o Palácio dos
Congressos, o auditório Kursaal de Moneo, o Monte
Igueldo, o bairro antigo, etc. Acomodação.

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

QUINTA-FEIRA: SAN SEBASTIAN - PAMPLONA - OLITE BARCELONA
Café da manhã. Saída em direção a Pamplona, capital de Navarra e cidade onde tem lugar as festas
populares mais conhecidas de Espanha, “Los San
Fermines”. Tempo livre para descobrir as ruas do
centro histórico da cidade, a Praça do Castelo, a
Praça da Prefeitura e claro a famosa Rua Estafeta,
internacionalmente conhecida, uma vez que é por
ela onde correm os touros durantes o encerramento
das festas. Continuando por terras Navarras vamos
chegar a Olite, uma bela povoação medieval que o
vais transportar a uma época de torneios, reis, princesas e arqueiros. Está dominada por um dos maiores tesouros patrimoniais de Espanha, o Palácio que
o rei Carlos III de Navarra, construiu apartir do século XIV como residência oﬁcial, sendo hoje em dia
um dos exemplos mais importantes da arte gótica
civil de Espanha. Ao passear pelas ruas estreitas
da cidade, ﬂanqueada de casas nobres de pedra
com escudos da nobreza, aproveite para degustar
alguns dos seus maravilhosos vinhos, já que esta
cidade é uma das capitais do vinho em Espanha.
À continuação, vamos atravessar as Comunidades
Autónomas de Aragão e Catalunha, até chegarmos
a Barcelona. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, as Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da
Sagrada Família, obra expiatória e inacabada e um
dos símbolos da arte modernista assim representada em Barcelona, etc. Tarde livre ou se desejar,
faremos uma visita opcional na qual conheceremos
o Bairro Gótico, visitando suas praças e suas ruas
labirínticas. Também visitaremos o Parque Güell,
declarado Patrimônio da Humanidade e uma das
obras-primas de Antonio Gaudí e para terminar
esta excursão muito completa iremos para o “Pueblo Español”, museu ao ar livre construído para a
Exposição Universal de 1929, onde com grande
ﬁdelidade eles reproduzem os lugares mais bonitos de vilas e cidades de Espanha, enquanto contemplando casas imponentes, palácios, praças e
becos com numerosas e interessantes oﬁcinas de
artesãos, inclusive um copo de cava como o toque
ﬁnal desta caminhada. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA
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. ■
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Lisboa, Madri, Sevilha, Málaga,
Granada, Salamanca, Santiago de Compostela, Bilbao,
San Sebastián e Barcelona, Sintra com entradas, Visita
da Alhambra.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Estoril, Cascáis, Mérida, Córdoba, Ronda, Porto Banús, Costa do Sol, Consuegra, Oviedo, Covadonga,
Parque Nacional dos Picos de Europa, Guetaria, Pamplona, Olite e Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Lisboa

Vip Zurique
Ramada Lisbon
Lutecia
Sana Metropolitan
Vip Excecutive Entrecampos
Vip Executive Arts

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

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

Madri

Weare Chamartín
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center
Cidade
3*S
Rafael Ventas
Cidade
4*
Santos Praga
Cidade
4*
Sevilha
Exe Macarena
Cidade
4*
Silken Al - Andalus Palace Cidade
4*
S. J. de Aznalfarache 4*
Trh Alcora
Exe Palmera
Sevilha
4*
Hilton Garden Inn Málaga
Periferia
4*
Málaga
Tryp Málaga Alameda Cidade
4*
Sercotel Málaga
Cidade
4*
Granada Saray / Abba Granada Cidade
4*
Santiago Eurostars San Lázaro
Periferia
4*
Tryp Santiago
Cidade
4*
Gran Hotel Los Abetos
Periferia
4*
Bilbao
Occidental Bilbao
Cidade
4*
Barceló Bilbao Nervión
Cidade
4*
Conde Duque
Cidade
3*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo
Cidade
4*
Silken Amara Plaza
Centro
4*
Barcelona Catalonia Atenas
Cidade
4*
Tryp Apolo
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Lisboa e Grande Tour da Espanha
ST9086 >> Lisboa > Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri > Santiago > Bilbao > San Sebastián > Barcelona

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia
livre para um primeiro contato com esta bela cidade, e desfrute de seu povo, suas praças. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos
Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento aos
Descobrimentos, Alfama as Praças do Comércio, o
Rossio e o Marquês de Pombal, etc. Tarde livre à sua
disposição com a possibilidade de opcionalmente
fazer uma excursão a Sintra, onde visitaremos o interior do Palácio Nacional. Mais tarde, iremos para
Cascais, uma mistura de porto de pesca tradicional e
estância termal. Tempo livre e continuação ao Estoril,
conhecido pelo seu casino. Regresso a Lisboa. À noite, opcionalmente, faremos uma caminhada noturna
pela cidade iluminada, assistindo a um típico show
de fado com jantar incluído. Acomodação
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E ÓBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de uma excursão opcional a Fátima, onde teremos tempo livre
para visitar a Basílica das Aparições. Continuamos
para Óbidos, uma cidade murada medieval, onde
teremos tempo livre para conhecê-la. Regresso a Lisboa. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida, importante cidade romana e destaque da Via da Prata e cujo sítio
arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação para Madri. Resto do dia livre
para desfrutar desta cidade, visitar a Plaza Mayor
ou explorar suas características “tascas”. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles,
de Espanha e de Neptuno, a Gran Via, Calle Mayor, o
exterior da Praça de Touros das Ventas, Rua de Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional a Toledo.
Realizaremos um percurso em autocarro pelo perimetro da cidade, desde o qual vamos ter uma vista
geral esplêndida do seu património artístico e vamos
passear pelas suas ruas e praças mais emblemáticas,
incluindo a entrada ao interior da Catedral, considerada como uma das obras maestras da arte espanhola. À noite poderá assistir de forma opcional a um
espectaculo de ﬂamenco onde vamos conhecer as
raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
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TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída para Córdoba, capital da provincia Bética, durante o Império Romano e do Califato e Córdoba durante o período muçulmano em
Espanha. Tempo livre para conhecer o centro histórico da cidade e a sua mesquita, que começou a ser
construída no século VIII, por ordem de Emir Abd-al-Rahman I, e que após várias ampliações chegou a
ter 24.000 metros. Poderá de forma opcional realizar
uma visita guiada à mesma. Continuação até Sevilha,
cidade cheia de contrastes, com um dos centros históricos mais bonitos da Europa e que tem obras de
arte maravilhosas que marcaram as diferentes culturas que por ela passaram. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Espanha,
Bairro de Santa Cruz, o exterior da Giralda, torre que
representa o maior exponente da cultura almohade,
proveniente do norte de África, cultura que fez com
que a cidade se converte-se, depois da caída de Córdoba, no centro cultural e artístico mais importante
da Espanha muçulmana, etc. Tarde livre ou visita opcional na qual se vai realizar um passeio em barco
por Guadalquivir e assistir a um espéctaculo típico
folclórico, onde através do baile e o canto vamos
conhecer a essência do povo andaluz. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - RONDA - PUERTO BANÚS MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para Ronda. Tempo livre para
admirar a Ponte Nova, a Porta de Almogávar, a Igreja do Espirito Santo, a Praça da Prefeitura e a Igreja
Catedral da Nossa Senhora da Encarnação. Continuamos até o Porto Desportivo de Puerto Banús. Seguimos até Málaga, a Capital da Costa del Sol. Visita
panorâmica onde vamos conhecer, além do porto, os
monumentos mais importantes, desde a época dos
romanos com o teatro do século I até a Málaga actual sem esquercer os vestigios importantes da época
muçulmana da qual se conserva o Castelo do século
XIV, a Alcabaza, Palácio-Fortaleza Nazari do século
XI, entre outros lugares. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada. Visita
panorâmica: entre outros lugares vamos percorrer a
zona universitária, a parte moderna da cidade com
o Palácio dos Congressos, o antigo souk, etc. De seguida realizaremos uma visita guiada à “Alhambra”,
que foi o lugar de residência da dinastia nazari até
a sua expulsão de Espanha pelos Reis Católicos. A
ordem das visitas pode variar em função do horário
de entrada à “Alhambra”. Acomodação.
* Devido às actuais restrições na entrada para visitar
o interior da Alhambra, eventualmente será substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e
Túmulo dos Reis Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo
berço de bandidos que comunica Andaluzia com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se desenvolve a
obra maestra das linguas castelhanas. Dom Quixote
de la Mancha e igual que o famoso cavaleiro, vamos
ir em busca dos Moinhos de Vento, com paragem em
Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder
fotografar os Moinhos desde um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
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. ■
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DOMINGO: MADRI - SALAMANCA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Café da manhã. Saída em direção à Comunidade
Autónoma de Castilla e Leão, com a nossa primeira
paragem em Salamanca, uma cidade que tem sido
históricamente um centro cultural de primeira ordem, onde se criou a primeira gramática do Castelhano, os preparativos da primeira viagem de
Colombo à América e onde nasceu Beatriz Galindo
“A Latina”, a primeira mulher universitária no mundo e responsável dos ﬁlhos dos Reis Católicos. Salamanca, foi nomeada Património da Humanidade
pela UNESCO desde 1988, Destaca-se pelos seus
monumentos e diversidade, a mais antiga do país
e hoje em dia ponto de encontro de estudantes de
todo o mundo. Visita panorâmica da cidade na que
poderá admirar o seu grande património artístico
civil e religioso, conhecendo, entre outros lugares,
os numerosos palácios e casas senhoriais que enchem de beleza esta cidade, a espectacular Praça
Mayor, a impressionante fachada da Universidade,
a Casa das Conchas, as duas Catedrais, o Convento
dos Dominicos, etc. À continuação seguimos a antiga “Rota da Prata” até Santiago de Compostela, um
dos centros de peregrinação mais importantes do
mundo e que tem uma grande riqueza arquitectónica e cultural. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade à qual
todos os anos acudem milhões de pessoas procedentes de todo o mundo, muitas delas após percorrer o Caminho de Santiago. Uma cidade cheia
de vida e alegria e com uma das universidades mais
importantes de Espanha. Vamos percorrer o centro
histórico catalogado e declarado Património da Humanidade pela UNESCO composto por uma sucesão
de ruas estreitas, praças e edifícios de granito com
séculos de história, muito deles da época medieval.
Entre todos eles brilha com luz própria, a Catedral
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cuja fachada majestosa se eleva sobre a Praça de
Obradoiro. Tarde livre para continuar a descobrir
recantos maravilhosos ou aproveitar para disfrutar
um bom vinho Albariño ou degustar os excelentes
mariscos galegos. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO COVADONGA - BILBAO
Café da manhã. Vamos começar um percurso pela
Costa Cantábrica. Em primeiro lugar vamos até
Oviedo. Tempo livre para disfrutar o ambiente do
seu bairro antigo em torno da Catedral e disfrutar
das tipicas tapas acompanhadas de uma sidra deliciosa, bebida tradicional à base de maçã. De seguida dirigimo-nos até o Parque Nacional dos Picos
da Europa, onde se encontra a maravilhosa Basílica
da Nossa Senhora da Covadonga. Tempo livre para
conhecer este centro de peregrinação. Continuação
para Bilbao. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BILBAO - GUETARIA - SÃO SEBASTIÃO
Café da manhã. Visita panorâmica: a escultura de
Puppy, em frente ao Museu Guggenheim, o bairro
antigo, as Sete Ruas, a Basílica de Begonha, a Praça
Nova, o Teatro Arriaga, as pontes sobre a Ria dos
Nervos, etc. Continuação até Guetaria, um povo
precioso de pescadores, localizado em uma encosta verde. Em Guetaria vai ter tempo livre para
conhecer o seu centro histórico com o Arco de
Cataprona e o porto pesqueiro, com as suas ruas
estreitas, bares e restaurantes típicos. Continuação
até San Sebastian. Visita panorâmica: o passeio marítimo da Praia da Concha, o Palácio dos Congressos, o auditório Kursaal de Moneo, o Monte Igueldo,
o bairro antigo, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SAN SEBASTIAN - PAMPLONA - OLITE BARCELONA
Café da manhã. Saída em direção a Pamplona.
Tempo livre para descobrir as ruas do centro histórico da cidade, a Praça do Castelo, a Praça da Prefeitura e claro a famosa Rua Estafeta. Continuando
por terras Navarras vamos chegar a Olite. Está dominada por um dos maiores tesouros patrimoniais
de Espanha, o Palácio que o rei Carlos III de Navarra, construiu apartir do século XIV como residência
oﬁcial, sendo hoje em dia um dos exemplos mais
importantes da arte gótica civil de Espanha. Ao
passear pelas ruas estreitas da cidade, ﬂanqueada
de casas nobres de pedra com escudos da nobreza,
aproveite para degustar alguns dos seus maravilhosos vinhos, já que esta cidade é uma das capitais do
vinho em Espanha. À continuação, vamos atravessar as Comunidades Autónomas de Aragão e Catalunha, até chegarmos a Barcelona. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha,
as Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da Sagra-

da Família, obra expiatória e inacabada e um dos
símbolos da arte modernista assim representada
em Barcelona, etc. Tarde livre ou visita opcional na
qual conheceremos o Bairro Gótico, visitando suas
praças e suas ruas labirínticas. Também visitaremos
o Parque Güell, declarado Patrimônio da Humanidade e uma das obras-primas de Antonio Gaudí e
para terminar esta excursão muito completa iremos
para o “Pueblo Español”, museu ao ar livre construído para a Exposição Universal de 1929, onde com
grande ﬁdelidade eles reproduzem os lugares mais
bonitos de vilas e cidades de Espanha, enquanto
contemplando casas imponentes, palácios, praças
e becos com numerosas e interessantes oﬁcinas de
artesãos, inclusive um copo de cava como o toque
ﬁnal desta caminhada. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA
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. ■
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HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Lisboa

Vip Zurique
Ramada Lisbon
Lutecia
Sana Metropolitan
Vip Excecutive Entrecampos
Vip Executive Arts

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

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

Weare Chamartín
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center
Cidade
3*S
Rafael Ventas
Cidade
4*
Santos Praga
Cidade
4*
Sevilha Exe Macarena
Cidade
4*
Silken Al - Andalus Palace
Cidade
4*
S. J. de Aznalfarache 4*
Trh Alcora
Exe Palmera
Sevilha
4*
Periferia
4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga
Tryp Málaga Alameda
Cidade
4*
Sercotel Málaga
Cidade
4*
Granada Saray
Cidade
4*
Abba Granada
Cidade
4*
Santiago Eurostars San Lázaro
Periferia
4*
Tryp Santiago
Cidade
4*
Gran Hotel Los Abetos
Periferia
4*
Bilbao
Occidental Bilbao
Cidade
4*
Barceló Bilbao Nervión
Cidade
4*
Conde Duque
Cidade
3*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo
Cidade
4*
Silken Amara Plaza
Centro
4*
Barcelona Catalonia Atenas
Cidade
4*
Tryp Apolo
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

3.030
1.865$
$

18 dias
6 refeições

Preço base ST9087

12 dias
4 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 15 MAI / 18 SET

REFEIÇÕES

SINGLE

Lisboa - Barcelona

ST9086

Seleção

DUPLO

18

6

3.030

4.030

TEMPORADA: 03 ABR / 23 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Lisboa - Madri

ST9087

12

-

1.865

2.490

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Lisboa, Madri, Sevilha, Málaga, Granada Salamanca, Santiago de Compostela, Bilbao, San
Sebastián e Barcelona, Visita da Alhambra.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Mérida, Córdoba, Ronda, Porto Banús, Costa
do Sol, Consuegra, Oviedo, Covadonga, Parque Nacional
dos Picos de Europa, Guetaria, Pamplona, Olite.
- Seguro de viagem e IVA.
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O melhor de Portugal, Madri e Paris I
ST9074 >> Lisboa > Porto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9074
SEXTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saida da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SÁBADO: LISBOA
Chegada à bonita capital portuguesa, porta de entrada na Europa nesta viagem. Traslado até o hotel.
Resto do dia livre. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - NAZARE - BATALHA - AVEIRO - PORTO
Café da manhã. Saída para Nazaré, uma cidade pitoresca de pescadores, uma das zonas de arenal
mais bonitas da costa portuguesa. Tempo livre para
percorrer a cidade. O nosso destino seguinte será a
Batalha, onde vamos ter tempo livre para admirar
o mosteiro obra maestra da arte gótica manuelina,
considerado uma das Sete Maravilhas de Portugal.
Continuamos até Aveiro e tempo livre para conhecer a chamada Veneza Portuguesa, pelos seus canais
que atravessam o centro da cidade e onde de forma
opcional poderá dar um passeio no típico Moliceiro,
que tem este nome porque antigamente estas embarcações transportavam uma alga chamada Moliço.
Destaca-se o bairro velho de “Beira Mar”, onde se
conservam as casas tradicionais e os armazéns de sal
da Ria. Os azulejos são outro dos selos da cidade, e
através deles podemos praticamente ler a história da
cidade. Continuamos até o Porto, onde vai perceber
o ambiente boêmio das ruas e dos seus habitantes.
Jantar e acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9075
SÁBADO: BRASIL - PORTO
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
DOMINGO: PORTO
Chegada e traslado até o hotel. Resto do dia livre
para um primeiro contacto com a cidade onde vai
perceber o ambiente boêmio das ruas e dos seus habitantes. Jantar e acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica: o centro histórico
considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, assim como alguns emblemáticos monumentos
desta cidade, como a Praça dos Aliados, a Igreja Sé
da Lapa, cujo o interior iremos visitar para conhecer
o mausuleu onde está o coração de D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal, etc. Visitaremos uma adega de
vinhos do Porto e realizaremos um passeio em barco
pelo Rio Douro. Tarde livre ou, se desejar, poderá fazer uma excursão opcional a Braga, onde visitaremos
seu belíssimo centro histórico e também visitaremos
o Bom Jesus. Acomodação.
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TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO
CENTRAL - VILA REAL - COIMBRA
Café da manhã. Saida para Guimarães, berço do país
e segundo a tradição no seu castelo nasceu no século XII, Afonso Henriques, o primeiro Rei de Portugal.
Tempo livre para conhecer o seu centro histórico,
declarado Património da Humanidade pela UNESCO, com as suas pequenas ruas de aspecto medieval
muito bem conservadas. Continuamos até Vila Real,
cidade portuguesa fundada por camponeses e pastores para criar um lugar onde viver e que lhes permiti-se ﬁcar perto das colheitas. Visita ao Solar de
Mateus, onde se produz o vinho com o mesmo nome.
Vamos conhecer este palácio barroco encantados de
mediados do século XVIII, rodeado de vinhas e decorado com jardins esplêndidos onde poderemos ver
uma grande variedade de espécies exóticas. A nossa
rota continua pelo coração do Vale do Douro, entre
as vinhas em terraços que se extendem entre Pinhão
e Peso da Régua, admirando paisagens espectaculares com colinas que chegam até às margens do rio.
De seguida saimos em direção a Coimbra. Jantar e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Santa Clara A
Nova, onde está o túmulo de Santa Isabel, patrona da
cidade e continuaremos pela parte alta de Coimbra,
onde desde o século XII viviam os aristocrátcas, os
clérigos, e mais tarde os estudantes. Vamos conhecer
também os pátios da universidade, a Capéla de São
Miguel e a Biblioteca Joanina. Continuamos e vamos
passear pela parte Baixa, zona do comércio, os artesãos e os bairros junto ao rio. De seguida saimos para
Fátima, cidade muito conhecida no mundo após as
aparições que a Virgem teve desde o 13 de Maio de
1917 a três meninos pastores. Desde então, milhares
de peregrinos e visitantes de todo o mundo visitam
a Capela das Aparições construida em 1919. Tempo
livre para conhecer este centro importante. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã. Saída em direção a Tomar, a cidade
dos cavaleiros templários, um lugar mágico com uma
arquitectura esplêndida e uma grande relevância histórica, onde vamos ter a oportunidade de conhecer
o Castelo - Convento de Cristo, declarado Património
da Humanidade pela UNESCO, que nos vai aproximar
à história dos Cavaleiros Templários e a época da
exploração portuguesa, porque há que ter em conta
que Tomar foi a casa de Enrique “O Navegante”, que
impulsionou as explorações ao Novo Mundo. O nosso próximo destino será Óbidos. Tempo livre neste
povo precioso, cheio de encanto, onde passear pelas suas ruas é como voltar aos tempos das lendas,
disfrutando não apenas do castelo que actualmente
é uma pousada, de origem medieval com remodelações de estilo Manuelino. As suas muralhas com a

magníﬁca porta de acesso, como também as pitorescas casas brancas, decoradas por azulejos azuis
que contrastam com a vivacidade das cores das ﬂores nas suas janelas. Continuação até Lisboa. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos
Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento dos
Descobrimentos, as Praças do Comércio, do Rossio
e do Marquês de Pombal, o Rio Tejo, etc. Saída em
direção ao Estoril, fazendo uma paragem na zona
mais interessante desta zona, junto ao Casino e os
seus jardins. Posteriormente pela costa chegaremos
à Cidade de Cascais, uma cidade pitoresca de pescadores, tempo livre para percorrer as suas ruas.
Continuação até à Serra de Sintra e conhecer a sua
bela cidade, onde vamos visitar o Palácio Nacional.
Tempo livre para explorar a cidade. Regresso a Lisboa. Tarde livre. À noite temos de forma opcional
um Jantar para conhecer o folclore típico de Portugal, o Fado, acompanhado da melhor gastronomia
do país. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E ÓBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de uma excursão opcional a Fátima, onde teremos tempo livre
para visitar a Basílica das Aparições. Continuamos
para Óbidos, uma cidade murada medieval, onde
teremos tempo livre para conhecê-la. Regresso a Lisboa. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida, importante cidade romana e destaque da Via da Prata e cujo sítio
arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação para Madri. Resto do dia livre
para desfrutar desta cidade, visitar a Plaza Mayor
ou explorar suas características “tascas”. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. passeio panorâmico pela capital do
Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde
o nosso guia local vai saber as praças de Cibeles,
Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle
Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá,
Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita opcional muito
completo para Toledo, cuja riqueza cultural é marcado pela convivência exemplar que existia na cidade
entre as civilizações muçulmanas cristãos e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus ao redor do
perímetro da cidade, a partir do qual teremos uma
esplêndida visão geral do seu património artístico e
passear por suas ruas estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada
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Preço base ST9074
uma das obras-primas trabalhar de arte espanhola
e como ﬁnal deste dia à noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao de ﬂamenco, onde
conheceremos as raízes musicais da arte espanhola.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castilla, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. sua passagem pela
Espanha. Além disso, a cidade tem um importante
centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o
Alcázar, entre outros lugares. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas,
atravessando o sistema central e passando pelo
desﬁladeiro de Pancorbo, depois de visitar o País
Basco e a reserva natural de Landes, chegar a Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitaine, famosa por ter um dos os portos ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos seus excelentes vinhos.
Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados. Tempo livre para a visita dos mais representativos, o da Chambord, construído em meados do
século XVI por Francisco I para ser utilizado como
cabana de caça e que se ergue no coração de uma
zona ﬂorestal rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional a Paris iluminada.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera Garnier, Champs Elysees, Arc
de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides,
a ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo,
etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do
Louvre, antiga residência real e hoje um dos maiores museus do mundo, juntamente com o Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em Nova
York ou o Prado, em Madri, e onde um maravilhoso
coleção de arte, que vão desde as obras-primas
da antiguidade, como a Venus de Milo ea Vitória
Alada ao Pyramid revolucionária de aço e vidro
pelo arquiteto Chinês-americano Ieo Ming Pei, que
dá acesso ao museu. À noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-

bólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido.
Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins,
embora iniciada por Louis XIII, que queria criar um
palácio sem igual era Louis XIV, que embelezou e
expandiu o edifício original, o envio de construir,
entre outras salas, o Salão dos Espelhos , sem dúvida a sala mais impressionante, e que serviu por
exemplo para a assinatura do Tratado de Versalhes.
Também estão, a capela, salões de Paz e Guerra e
Câmara do Rei e Rainha, que é preservado como
Marie Antoinette deixou ao sair do palácio em 1789.
Era um símbolo da monarquia Francês em seu esplendor e o modelo para residências reais em toda
a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão opcional que você pode encontrar com o nosso guia
local o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de
68, em seguida, visita interior da Catedral de Notre
Dame, outro símbolo Paris, obra-prima da arte gótica francesa, coroando lugar de reis e imperadores,
e serviu de inspiração para grandes obras literárias
e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de outro
ponto de vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
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. ■

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome

Situação

Cat.

Lisboa

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

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

Porto

Vip Zurique
Ramada Lisbon
Lutecia
Sana Metropolitan
Vip Excecutive Entrecampos
Vip Executive Arts

H. Inn Porto Gaia
Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Mercure Porto Gaia
Vila Nova de Gaia
Novotel Porto Gaia
Coimbra Tryp Coimbra
Cidade
Dona Ines
Centro
Fátima Estrela Fátima
Centro
Regina
Centro
Dos Templarios
Tomar
Madri
Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Rafael Ventas
Cidade
Santos Praga
Cidade
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons
Centro
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

2.390
2.290$
$

17 dias
6 refeições

Preço base ST9075

16 dias
6 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
29 MAR / 25 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

17

6

2.625

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

3.330

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
02 NOV / 30 NOV

SINGLE

DUPLO

SINGLE

Porto - Paris

ST9075

Seleção

2.390

3.560

TEMPORADA ALTA:
30 MAR / 26 OUT
ITIN.

DUPLO

Lisboa - Paris

ST9074

Seleção

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
01 NOV / 29 NOV

16

6

2.520

3.395

2.290

3.160

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica do Porto, Passeio em barco pelo Douro,
Visita Adegas de Vinho do Porto, Panorâmica de Coimbra, Panorâmica de Lisboa, Sintra com entradas, Panorâmica de Madri, Panorâmica de Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Nazaré, Batalha, Aveiro, Castelo - Convento
de Tomar (entrada incluida), Estoril, Cascais, Guimarães,
Vila Real, Solar Mateus, Vale do Douro, Óbidos, Mérida,
Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale do Loire.
- Seguro de viagem e IVA.
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Madri, Andaluzia e Paris
ST9090 >> Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri > Bordeaux > Paris

DOMINGO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para desfrutar desta cidade, visitar a Plaza Mayor ou explorar suas características “tascas”.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída em direção a Córdoba, capital
da provincia Bética, durante o Império Romano e do
Califato e Córdoba durante o período muçulmano
em Espanha, chegando a ser a cidade mais grande
do ocidente no século X. Tempo livre para conhecer
o centro histórico da cidade e a sua mesquita, que
começou a ser construída no século VIII, por ordem
de Emir Abd-al-Rahman I, e que após várias ampliações chegou a ter 24.000 metros. Poderá de forma
opcional realizar uma visita guiada à mesma. Continuação até Sevilha, cidade cheia de contrastes, com
um dos centros históricos mais bonitos da Europa e
que tem obras de arte maravilhosas que marcaram
as diferentes culturas que por ela passaram. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Durante a manhã Visita panorâmica da cidade: Praça de Espanha, situada no coração
do conhecido Parque de Maria Luisa e construida
por causa da Exposição Universal em 1929, Bairro
de Santa Cruz, onde se encontrava a comunidade
judaica até terem sido expulsos de Espanha e hoje
em dia é um dos bairros mais característicos da cidade, com as suas ruas pedonais e praças de casas
caiadas com grades forjadas; o exterior da Giralda,
torre que representa o maior exponente da cultura
almohade, proveniente do norte de África, cultura
que fez com que a cidade se converte-se, depois
da caída de Córdoba, no centro cultural e artístico
mais importante da Espanha muçulmana, e também
simbolo da Espanha cristã em Sevilha, graças ao comércio que se desenvolve com a Ámerica no século
XVI, realizam-se importantes obras arquitectónicas,
entre as quais se destaca o novo detalhe da torre em
estilo renascentista, etc. Tarde livre à sua disposição
para seguir passeando e disfrutando desta cidade
fantástica. Se desejar poderá ter a oportunidade de
realizar uma visita opcional na qual se vai realizar um
passeio em barco por Guadalquivir e assistir a um espéctaculo típico folclórico, onde através do baile e o
canto vamos conhecer a essência do povo andaluz.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - RONDA - PUERTO BANÚS MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Hoje a nossa rota vai levar-nos a conhecer um dos
povos brancos mais bonitos de Andaluzia: Ronda
e dois dos destinos turísticos mais prestigiados da
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Costa do Sol: Puerto Banús e Malága. Em primeiro
lugar dirigimo-nos a Ronda. Tempo livre para admirar os lugares indispensáveis: a Ponte Nova, a Porta
de Almogávar, a Igreja do Espirito Santo, a Praça
da Prefeitura e a Igreja Catedral da Nossa Senhora
da Encarnação. Continuamos até o famoso Porto
Desportivo de Puerto Banús, muito conhecido pelos
seus yates, a sua elegância e por ser um dos pontos
de encontro da alta sociedade internacional. Seguimos até Málaga, a Capital da Costa del Sol, e o lugar
onde nasceu Pabo Ruiz Picasso. Visita panorâmica
da cidade onde vamos conhecer, além do porto,
os monumentos mais importantes, a maior parte
dos quais estão situados no Monte Gibralfaro e nas
suas imediações. Um percurso através das diferentes culturas que passaram por esta cidade desde a
época dos romanos com o teatro do século I até
a Málaga actual sem esquercer os vestigios importantes da época muçulmana da qual se conserva o
Castelo do século XIV, a Alcabaza, Palácio-Fortaleza
Nazari do século XI, entre outros lugares. Jantar e
acomodação.

zona universitária, a parte moderna da cidade com
o Palácio dos Congressos, o antigo souk, o Mirador
de San Cristóbal que domina a cidade de Albaicín,
labirinto de ruas perfumadas de jazmin. De seguida
realizaremos uma visita guiada à “Alhambra”, denominada em árabe assim pelo seus muros de cor
avermelhada (Qa’lat al-Hamra’), Castelo Vermelho,
um dos simbolos mais importantes de a Espanha Muçulmana, com uma localização estratégica privilegiada em frente aos bairros de Albaicin e da Alcazaba.
Foi o lugar de residência da dinastia nazari até a sua
expulsão de Espanha pelos Reis Católicos. Durante
essa visita poderemos descobrir todos os seus secretos, lendas, torres, fontes, salas, pátios e jardins vão
transporta-lo a uma época legendária. A ordem das
visitas pode variar em função do horário de entrada
à “Alhambra”. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada, situada
a meio caminho, do caminho entre o Mar Mediterrâneo e as Montanhas da Serra Nevada, e está localizada sobre os cursos de água dos rio Genil e Darro, é
sem dúvida a cidade que recebeu os maiores piropos
ao largo do tempo por parte de viajantes, geógrafos,
historiadores e literatos de todas as épocas que ﬁcaram impressionados com a sua beleza cheia de arte e
recantos que merecem a pena ser descobertos. Visita
panorâmica: entre outros lugares vamos percorrer a

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo
berço de bandidos que comunica Andaluzia com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se desenvolve a
obra maestra das linguas castelhanas. Dom Quixote
de la Mancha e igual que o famoso cavaleiro, vamos
ir em busca dos Moinhos de Vento, com paragem em
Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder
fotografar os Moinhos desde um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri. Acomodação.

* Devido às actuais restrições na entrada para visitar
o interior da Alhambra, eventualmente será substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e
Túmulo dos Reis Católicos.
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9090
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Dia livre para desfrutar dos muitos recantos desta cidade, visitar a Plaza Mayor
ou explorar suas características “tascas”. Jantar e
acomodação.

século XVI por Francisco I para ser utilizado como
cabana de caça e que se ergue no coração de uma
zona ﬂorestal rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional a Paris iluminada.
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Passeio panorâmico pela capital do
Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde
o nosso guia local vai saber as praças de Cibeles,
Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle
Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita opcional
muito completo para Toledo, cuja riqueza cultural é
marcado pela convivência exemplar que existia na
cidade entre as civilizações muçulmanas cristãos
e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus
ao redor do perímetro da cidade, a partir do qual
teremos uma esplêndida visão geral do seu património artístico e passear por suas ruas estreitas e
praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada uma das obras-primas trabalhar
de arte espanhola e como ﬁnal deste dia à noite,
você pode, opcionalmente, assistir a um tablao de
ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais
da arte espanhola. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III,
Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain,
Boulevards, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e
hoje um dos maiores museus do mundo, juntamente com o Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em Nova York ou o Prado, em Madri, e onde
um maravilhoso coleção de arte, que vão desde as
obras-primas da antiguidade, como a Venus de Milo
ea Vitória Alada ao Pyramid revolucionária de aço
e vidro pelo arquiteto Chinês-americano Ieo Ming
Pei, que dá acesso ao museu. À noite, você terá a
oportunidade de conhecer alguns dos shows mais
simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido.
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castilla, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. sua passagem pela
Espanha. Além disso, a cidade tem um importante
centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o
Alcázar, entre outros lugares. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas,
atravessando o sistema central e passando pelo
desﬁladeiro de Pancorbo, depois de visitar o País
Basco e a reserva natural de Landes, chegar a Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitaine, famosa por ter um dos os portos ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos seus excelentes vinhos.
Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados. Tempo livre para a visita dos mais representativos, o da Chambord, construído em meados do

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a cidade. Opcionalmente, é possível visitar o
Chateau de Versailles e seus jardins, embora iniciada por Louis XIII, que queria criar um palácio
sem igual era Louis XIV, que embelezou e expandiu o edifício original, o envio de construir, entre
outras salas, o Salão dos Espelhos , sem dúvida a
sala mais impressionante, e que serviu por exemplo para a assinatura do Tratado de Versalhes.
Também estão, a capela, salões de Paz e Guerra e
Câmara do Rei e Rainha, que é preservado como
Marie Antoinette deixou ao sair do palácio em
1789. Era um símbolo da monarquia Francês em
seu esplendor e o modelo para residências reais
em toda a Europa. Na parte da tarde, em outra
excursão opcional que você pode encontrar com
o nosso guia local o famoso Bairro Latino, centro
da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de 68, em seguida, visita interior
da Catedral de Notre Dame, outro símbolo Paris,
obra-prima da arte gótica francesa, coroando lugar de reis e imperadores, e serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “o Corcunda de
Notre Dame”, de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você
pode ver Paris a partir de outro ponto de vista
dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche
no Sena. Acomodação.

2.345

$

15 dias
4 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Madri - Paris

ST9090

15

4

2.345

3.220

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Sevilha, Málaga, Granada, Madri e
Paris, Visita da Alhambra.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Córdoba, Ronda, Porto Banús, Costa do Sol,
Consuegra, Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale do
Loire.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Madri

Weare Chamartín
Leonardo Madrid Center
Rafael Ventas
Santos Praga

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

4*
3*S
4*
4*

Sevilha

Exe Macarena
Cidade
Silken Al - Andalus Palace
Cidade
S. J. de Aznalfarache
Trh Alcora
Exe Palmera
Sevilha
Periferia
Málaga Hilton Garden Inn Málaga
Tryp Málaga Alameda
Cidade
Sercotel Málaga
Cidade
Granada Saray
Cidade
Abba Granada
Cidade
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons Centro
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

DOMINGO: PARIS
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. ■
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Barcelona, Madri e Paris

SPECIAL
PLUS

ST9091 >> Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9091
QUARTA-FEIRA: BRASIL - BARCELONA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: BARCELONA
Chegada e traslado até o hotel. Resto do dia livre.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, las Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da
Sagrada Família, etc. Tarde livre ou se desejar, faremos uma visita opcional na qual conheceremos o
Bairro Gótico, o Parque Güell, e a “Pueblo Español”,
museu ao ar livre construído para a Exposição Universal de 1929. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada
com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Continuação para a capital da Espanha, Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Dia livre para desfrutar dos muitos recantos desta cidade, visitar a Plaza Mayor
ou explorar suas características “tascas”. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de
Cibeles, de Espanha e de Neptuno, as Puertas de
Sol, a Gran Via, Calle Mayor, o exterior da Praça de
Touros das Ventas, Rua de Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre.
Se desejar poderá realizar uma excursão opcional
a Toledo. Realizaremos um passeio pelas suas ruas
e praças mais emblemáticas, incluindo a entrada
ao interior da Catedral. À noite poderá assistir de
forma opcional a um espectaculo de ﬂamenco.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Segóvia, com mais de 2000 anos de história, com
um importante Aqueduto e, além disso, a cidade
tem um importante centro histórico medieval, que
destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza
Mayor, a catedral e o Alcázar, entre outros lugares.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas,
atravessando o sistema central e passando pelo
desﬁladeiro de Pancorbo, depois de visitar o País
Basco e a reserva natural de Landes, chegar a Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitaine, famosa por ter um dos os portos ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos seus excelentes vinhos.
Jantar e acomodação.

122 PENÍNSULA IBÉRICA · MARROCOS

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados. Tempo livre para a visita dos mais representativos, o da Chambord, construído em meados do
século XVI por Francisco I para ser utilizado como
cabana de caça e que se ergue no coração de uma
zona ﬂorestal rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional a Paris iluminada.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica La Place de la
Concorde, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III,
Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain,
Boulevards, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e
hoje um dos maiores museus do mundo, juntamente com o Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em Nova York ou o Prado, em Madri, e onde
um maravilhoso coleção de arte, que vão desde as
obras-primas da antiguidade, como a Venus de Milo
ea Vitória Alada ao Pyramid revolucionária de aço
e vidro pelo arquiteto Chinês-americano Ieo Ming
Pei, que dá acesso ao museu. À noite, você terá a
oportunidade de conhecer alguns dos shows mais
simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido.
Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins,
embora iniciada por Louis XIII, que queria criar um
palácio sem igual era Louis XIV, que embelezou e
expandiu o edifício original, o envio de construir,
entre outras salas, o Salão dos Espelhos, sem dúvida a sala mais impressionante. . Era um símbolo da
monarquia Francês em seu esplendor e o modelo
para residências reais em toda a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão opcional que você
pode encontrar com o nosso guia local o famoso
Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense
e cenário da revolução de maio de 68, em seguida, visita interior da Catedral de Notre Dame, outro
símbolo Paris, obra-prima da arte gótica francesa,
coroando lugar de reis e imperadores, e serviu de
inspiração para grandes obras literárias como “o
Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de outro ponto
de vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
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. ■

12 dias
2 refeições

1.920

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 24 ABR / 23 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Barcelona - Paris

ST9091

12

2

1.920

2.545

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Barcelona, Madri e Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Bordeaux,
Castelo de Chambord, Vale do Loire, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Barcelona

Catalonia Atenas
Tryp Apolo

Cidade
Cidade

4*
4*

Madri

Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Rafael Ventas
Cidade
Santos Praga
Cidade
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons Centro
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Lisboa, Madri e Paris

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9038 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris

QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia
livre para conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos
Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento aos
Descobrimentos, as Praças do Comércio, o Rossio
e o Marquês de Pombal, etc. Tarde livre ou excursão
opcional a Sintra, onde visitaremos o interior do Palácio Nacional, Cascais, e Estoril. À noite, excursão
opcional a um típico show de fado com jantar incluído. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E ÓBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Fátima, onde teremos tempo livre para visitar a Basílica
das Aparições. Continuamos para Óbidos, uma cidade murada medieval, onde teremos tempo livre
para conhecê-la. Regresso a Lisboa. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida, importante cidade romana e destaque da Via da Prata e cujo sítio
arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação para Madri. Resto do dia livre
para desfrutar desta cidade, visitar a Plaza Mayor
ou explorar suas características “tascas”. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e de Neptuno, a Gran Via, Calle
Mayor, o exterior da Praça de Touros das Ventas,
Rua de Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre. Se desejar poderá
realizar uma excursão opcional a Toledo, incluindo
a entrada ao interior da Catedral. À noite poderá
assistir de forma opcional a um espectaculo de ﬂamenco. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Segóvia, com mais de 2000 anos de história, com um
importante Aqueduto e, além disso, a cidade tem
um importante centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor,
a catedral e o Alcázar, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para Bordeaux, a capital
da região francesa de Aquitaine, famosa por ter
um dos os portos ﬂuviais mais importantes da
Europa e pelos seus excelentes vinhos. Jantar e
acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Partida para o Castelo de Chambord, construído em meados do século XVI por
Francisco I para ser utilizado como cabana de caça
e que se ergue no coração de uma zona ﬂorestal
rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris.
Visita opcional a Paris iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica La Place de la
Concorde, a Opera Garnier, Champs Elysees, Arc
de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides,
a ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo,
etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. À noite, excursão opcional ao cabaré Le Lido.
Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins.
Na parte da tarde, em outra excursão opcional que
você pode encontrar com o nosso guia local o famoso Bairro Latino, interior da Catedral de Notre
Dame e fazer um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
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. ■

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome

Situação Cat.

Lisboa

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro

Madri

Vip Zurique (S)
Ramada Lisbon (S)
Lutecia (S)
Sana Metropolitan (S)
Vip Excecutive Entrecampos (S)
Vip Executive Arts (S)
Eurostars das Letras (C)
Double Tree by Hilton Fontana Park (C)

Weare Chamartín (S)
Cidade
Leonardo Madrid Center (S)
Cidade
Rafael Ventas (S)
Cidade
Santos Praga (S)
Cidade
Ac Cuzco (C)
Centro
Novotel Madrid Center (C)
Centro
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
Mercure Chateau Chartrons (C) Centro
Mercure Centre (C)
Centro
Paris
Novotel Paris Est (S)
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Novotel Les Halles (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

LINHA
CITY

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9038: 8 Mai; 12 Jun; 10 Jul; 7 Ago; 11 Set.

Preço base ST9038

1.705$

12 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY
ITIN.

DIAS

05 JUN - 03, 17 E 31 JUL - 04 E 18 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

12

City

SINGLE

Lisboa - Paris

ST9038

3

2.565

3.290

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

DUPLO

SINGLE

Lisboa - Paris

ST9038

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
06 NOV / 25 MAR

12

3

1.865

2.490

1.705

2.330

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Lisboa, Panorâmica de Madri, Panorâmica de Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Merida, Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale
do Loire.
- Seguro de viagem e IVA.

3*S
4*
4*
4*
4*
4*
5*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
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Madri e Paris

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9039 >> Madri > Bordeaux > Paris

SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para desfrutar desta cidade, visitar a Plaza Mayor ou explorar suas características “tascas”.
Jantar e acomodação.

telos renascentistas franceses podem ser encontrados. Tempo livre para a visita dos mais representativos, o da Chambord, construído em meados do
século XVI por Francisco I para ser utilizado como
cabana de caça e que se ergue no coração de uma
zona ﬂorestal rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional a Paris iluminada.
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castilla, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. sua passagem pela
Espanha. Além disso, a cidade tem um importante
centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o
Alcázar, entre outros lugares. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas,
atravessando o sistema central e passando pelo
desﬁladeiro de Pancorbo, depois de visitar o País
Basco e a reserva natural de Landes, chegar a Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitaine, famosa por ter um dos os portos ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos seus excelentes vinhos.
Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos cas-
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SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera Garnier, um símbolo da França
de Napoleão III, Champs Elysees, Arc de Triomphe,
Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre
ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e hoje um dos maiores museus do mundo, juntamente com o Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em Nova York ou o Prado, em
Madri, e onde um maravilhoso coleção de arte, que
vão desde as obras-primas da antiguidade, como
a Venus de Milo ea Vitória Alada ao Pyramid revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto Chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando
o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins,
embora iniciada por Louis XIII, que queria criar um
palácio sem igual era Louis XIV, que embelezou e
expandiu o edifício original, o envio de construir,
entre outras salas, o Salão dos Espelhos , sem dúvida a sala mais impressionante, e que serviu por
exemplo para a assinatura do Tratado de Versalhes.
Também estão, a capela, salões de Paz e Guerra e
Câmara do Rei e Rainha, que é preservado como
Marie Antoinette deixou ao sair do palácio em 1789.
Era um símbolo da monarquia Francês em seu esplendor e o modelo para residências reais em toda
a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão opcional que você pode encontrar com o nosso guia
local o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de
68, em seguida, visita interior da Catedral de Notre
Dame, outro símbolo Paris, obra-prima da arte gótica francesa, coroando lugar de reis e imperadores,
e serviu de inspiração para grandes obras literárias
como “o Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo
e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de outro
ponto de vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
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. ■

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9039: 11 Mai; 15 Jun; 13 Jul; 10 Ago; 14 Set.

Preço base ST9039

9 dias
2 refeições

1.215$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. passeio panorâmico pela capital do
Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde
o nosso guia local vai saber as praças de Cibeles,
Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle
Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita opcional
muito completo para Toledo, cuja riqueza cultural é
marcado pela convivência exemplar que existia na
cidade entre as civilizações muçulmanas cristãos
e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus
ao redor do perímetro da cidade, a partir do qual
teremos uma esplêndida visão geral do seu património artístico e passear por suas ruas estreitas e
praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada uma das obras-primas trabalhar
de arte espanhola e como ﬁnal deste dia à noite,
você pode, opcionalmente, assistir a um tablao de
ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais
da arte espanhola. Acomodação.

LINHA
CITY

ITIN.

DIAS

08 JUN - 06 E 20 JUL - 03 AGO - 07 E 21 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City

SINGLE

Madri - Paris

ST9039

9

2

1.765

2.270

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

DUPLO

SINGLE

Madri - Paris

ST9039

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
02 NOV / 28 MAR

9

2

1.320

1.760

1.215

1.655

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Madri, Panorâmica de Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale do
Loire.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Madri

Weare Chamartín (S)
Leonardo Madrid Center (S)
Rafael Ventas (S)
Santos Praga (S)
Ac Cuzco (C)
Novotel Madrid Center (C)

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Centro
Centro

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

Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
Mercure Chateau Chartrons (C) Centro
Mercure Centre (C)
Centro
Paris
Novotel Paris Est (S)
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Novotel Les Halles (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
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Paris e Madri de avião

VÔO
INTER-EUROPEU

ST9080 >> Paris > Madri

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9080

$

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Poderá fazer uma excursão opcional de Paris
Iluminado. Acomodação.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins,
embora iniciada por Louis XIII, que queria criar um
palácio sem igual era Louis XIV, que embelezou e
expandiu o edifício original, o envio de construir,
entre outras salas, o Salão dos Espelhos , sem dúvida a sala mais impressionante, e que serviu por
exemplo para a assinatura do Tratado de Versalhes.
Também estão, a capela, salões de Paz e Guerra e
Câmara do Rei e Rainha, que é preservado como
Marie Antoinette deixou ao sair do palácio em 1789.
Era um símbolo da monarquia Francês em seu esplendor e o modelo para residências reais em toda
a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão opcional que você pode encontrar com o nosso guia
local o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de
68, em seguida, visita interior da Catedral de Notre
Dame, outro símbolo Paris, obra-prima da arte gótica francesa, coroando lugar de reis e imperadores,
e serviu de inspiração para grandes obras literárias
como “o Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo
e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de outro
ponto de vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
MADRI
Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto, para embarcar no vôo com destino a Madri. Chegada e traslado até o hotel. Resto
do dia livre para desfrutar desta cidade, visitar a

Seleção

SINGLE

Paris - Madri

ST9080

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera Garnier, um símbolo da França
de Napoleão III, Champs Elysees, Arc de Triomphe,
Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre
ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e hoje um dos maiores museus do mundo, juntamente com o Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em Nova York ou o Prado, em
Madri, e onde um maravilhoso coleção de arte, que
vão desde as obras-primas da antiguidade, como
a Venus de Milo ea Vitória Alada ao Pyramid revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto Chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando
o cabaré Le Lido. Acomodação.

8 dias
1 refeições

1.520

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

8

1

1.520

1.895

O PREÇO INCLUI
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Plaza Mayor ou explorar suas características “tascas”. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. passeio panorâmico pela capital do
Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde
o nosso guia local vai saber as praças de Cibeles,
Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle
Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita opcional
muito completo para Toledo, cuja riqueza cultural é
marcado pela convivência exemplar que existia na
cidade entre as civilizações muçulmanas cristãos
e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus
ao redor do perímetro da cidade, a partir do qual
teremos uma esplêndida visão geral do seu património artístico e passear por suas ruas estreitas e
praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada uma das obras-primas trabalhar
de arte espanhola e como ﬁnal deste dia à noite,
você pode, opcionalmente, assistir a um tablao de
ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais
da arte espanhola. Acomodação.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: panorâmicas de
Paris e Madri.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Paris

Novotel Paris Est
Mercure Porte Ivry
Ibis Styles Mairie Montreuil

Periferia
Centro
Periferia

4*
4*
3*

Madri

Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Rafael Ventas
Cidade
Santos Praga
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
3*S
4*
4*

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castilla, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. sua passagem pela
Espanha. Além disso, a cidade tem um importante
centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o
Alcázar, entre outros lugares. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI
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. ■
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Grande Tour da Marrocos, Andaluzia e Madri
ST9050 >> Casablanca > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech > Rabat > Málaga > Granada > Madri

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: BRASIL - CASABLANDA
Saída da cidade de origem em avião com destino à
África.
QUARTA-FEIRA: CASABLANCA
Chegada a Casablanca e traslado até o hotel e resto
do dia livre. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: CASABLANCA - RABAT - FEZ
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade onde
conheceremos os lugares mais interessantes, como
por exemplo, o Bulevar Corniche ou a Praça das Nações Unidas, etc. Conheceremos, também, o interior
da Mesquita de Hassan II, impressionante obra arquitetônica, inaugurada em 1993, coincidindo com o dia
do nascimento do profeta Maomé. Na sua construção, trabalharam mais de 10.000 artesãos, utilizando
todo tipo de materiais como mármore, granito, madeira, mosaicos, gesso, etc. Possui uma capacidade
para mais de 100.000 ﬁéis, 80.000 no pátio exterior
e 25.000 no interior. Pode observar - se a partir de
todos os pontos da cidade, com um minarete de 200
metros de altitude que converte esta mesquita no
templo muçulmano mais alto do mundo e o segundo
maior em dimensões e capacidade depois da Meca.
(Eventualmente esta visita poderá ser realizada no
dia anterior). Continuação para Rabat, capital do
Marrocos, cidade onde se combina a tradição do país
com a inﬂuência da cultura europeia. Visita panorâmica: as portas exteriores do palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V, a torre de Hassan e as ruínas das
Oudayas. Continuação para Fez, capital religiosa do
Marrocos. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FEZ
Café da manhã. Visita panorâmica de dia completo
onde conheceremos, entre outros lugares, as portas
do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, porta de
Bab Jeloud, até chegar à grandiosa medina, ou cidade antiga. A visita a esta última se realizará caminhando entre suas ruas labirínticas, as quais resultavam inexpugnáveis para os antigos invasores. Mil
cheiros, sons e sabores se unem para evocar em seus
visitantes uma impressão de volta ao passado. Almoço. Continuação da visita pela tarde, com tempo livre
para passear ou realizar compras na cidade mais artesanal do país. Pela noite, se desejar, poderá assistir
opcionalmente a um jantar espetáculo em um antigo
palacete. Acomodação.
SÁBADO: FEZ - MÉDIO ATLAS - ERFOUD
Café da manhã. Saída para o sul do país, passando
pelo Médio Atlas, onde encontraremos a incrível cidade de Ifrane, criada pelos franceses em 1930 como
destino de férias, com lagos, parques e casas estilo
alpino, motivo pelo qual a conhecem como “A Suíça
de Marrocos, durante o inverno é o lugar favorito da
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alta sociedade marroquina para a prática do esqui.
Também passaremos por Azrou, importante centro
de artesanato do país. Parada em Midelt e almoço.
Continuação pelo vale de Ziz, onde se encontrava a
antiga legendária cidade de Sijilmasa, que foi uma
importante escala para hospedar os trailers, nas rotas que conectavam o Mediterrâneo com o centro da
África, atravessando o deserto do Saara. Chegada
em Erfoud. Jantar e acomodação.
Opcional: Jantar e acomodação baixo Jaimas.
DOMINGO: ERFOUD - GARGANTAS DO TODRA - OUARZAZATE
Café da manhã. Se desejar, poderá realizar uma interessantíssima excursão opcional com carros 4x4 para
aproveitar o amanhecer sob as dunas de Merzouga.
Saída em direção ao Oásis de Tineghir, parando em
um lugar digno de grandes aventureiros, pela beleza
natural do entorno, as Gargantas do Todra, onde nos
rodeiam paredes de argila que chegam a alcançar em
seu ponto mais alto, 300 metros de altura, com uma
largura que às vezes não supera os 10 metros. Por
elas ﬂui o rio Todra de água cristalina, que se utilizou
tradicionalmente para regar os campos de palmeiras,
amêndoas e oliva dos oásis. Nela terá a oportunidade
de ver como vivem os nômades das montanhas com
cabras pastando. Continuação para Ouarzazate, pela
estrada das Mil Kasbahs, majestosas fortiﬁcações e
cidades de adubo espalhados pelo deserto, símbolo
de um passado esplendor. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU
- GRANDE ATLAS - MARRAKESH
Café da manhã. Após uma breve visita de Ouarzazate, continuaremos nosso caminho passando junto às Kasbahs de Taourit e Tifeltour, para visitar Aït
Benhaddou, onde conheceremos sua Kasbah, a mais

famosa de Marrocos, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1987 e que serviu como
decorado para muitos ﬁlmes como, por exemplo,
Lawrence de Arábia, a Jóia do Nilo, Asterix e Cleópatra, Gladiador, Alexandre Magno, etc. A Kasbah se fez
forte e poderosa no período dos trailers comerciais
que chegavam desde outros pontos da África e necessariamente deviam atravessar o Grande Atlas, o
qual atravessaremos seguidamente através do passo
de Tizi’n Tichka, onde a aridez do terreno, a dureza
do clima e o pasto excessivo não permitiu o nascimento de grandes extensões de bosques como no
Atlas Médio e sua paisagem está formada por áridas
colinas onde surgem povos da mesma cor da terra,
que lhe dá um caráter especial e único ao entorno.
Chegada em Marrakesh, “cidade imperial e capital do
sul do Marrocos”. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: MARRAKESH
Café da manhã. Realizaremos uma visita panorâmica
de Marrakesh, onde se visitará os jardins da Menara, o minarete da Koutoubia, o Palácio da Baía, os
Túmulos Saadies, um dos lugares mais visitados do
Marrocos. Data do ﬁnal do século XVI e nelas estão
enterrados não apenas os membros da dinastia saadí, mas também seus serventes e guerreiros. A visita terminará na Praça de Jemaa el Fna, coração da
cidade e a melhor representação da vida cotidiana
de Marrakesh, rodeada por bazares repletos de belos
aromas e cores dos que vivem e trabalham os diferentes grêmios da Medina: os ferreiros, os tintureiros,
os negociadores de couro natural e especiarias onde
se misturam milhões de perfumes, etc. Retorno ao
hotel. Almoço. Tarde livre. Se desejar, poderá assistir
a um jantar-espetáculo, opcional, que se combina o
folclore com atividades equestres no famoso restaurante “Chez Ali”. Acomodação
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Grande Tour da Marrocos

SPECIAL
PLUS

ST9047 >> Casablanca > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9050
QUARTA-FEIRA: MARRAKESH OU CASABLANCA
Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto para embarcar no vôo de Marrakesh ou Casablanca* para voar até à cidade de
destino. Fim dos nossos serviços. ■
* Os vôos com saída desde Casablanca devem ser
reservados a partir das 15 horas.
FIM DO ITINERÁRIO ST9047
QUARTA-FEIRA: MARRAKESH - CASABLANCA - RABAT
Café da manhã. Saída para Casablanca. Tempo livre
para conhecer a capital económica de Marrocos.
Continuação para Rabat, capital do Marrocos, onde
teremos tempo livre para seguir desfrutando desta
cidade, realizando as ultimas compras em sua Medina, ou passear pela elegante Avenida de Mohammed V, com seus terraços. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: RABAT - ESTREITO DE GIBRALTAR MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para o porto de Tanger Med,
para pegar o ferry que nos levará a cruzar o Estreito
de Gibraltar até Espanha. Continuação para Málaga, a capital da Costa do Sol. Tempo livre que pode
ser aproveitado para conhecer o ambiente da noite
malaguenha ou passear pela cidade ode apreciará a
inﬂuência das diferentes culturas que passaram por
ali desde a época romana até a Málaga atual, sem
esquecer os importantes vestígios da época muçulmana. Continuação ao hotel. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada, situada a meio caminho, do caminho entre o Mar
Mediterrâneo e as Montanhas da Serra Nevada, e
está localizada sobre os cursos de água dos rio Genil e Darro, é sem dúvida a cidade que recebeu os
maiores piropos ao largo do tempo por parte de
viajantes, geógrafos, historiadores e literatos de todas as épocas que ﬁcaram impressionados com a
sua beleza cheia de arte e recantos que merecem a
pena ser descobertos. Visita panorâmica: entre outros lugares vamos percorrer a zona universitária, a
parte moderna da cidade com o Palácio dos Congressos, o antigo souk, o Mirador de San Cristóbal
que domina a cidade de Albaicín, labirinto de ruas
perfumadas de jazmin. De seguida realizaremos
uma visita guiada à “Alhambra”, denominada em
árabe assim pelo seus muros de cor avermelhada
(Qa’lat al-Hamra’), Castelo Vermelho, um dos simbolos mais importantes de a Espanha Muçulmana,
com uma localização estratégica privilegiada em
frente aos bairros de Albaicin e da Alcazaba. Foi
o lugar de residência da dinastia nazari até a sua
expulsão de Espanha pelos Reis Católicos. Durante
essa visita poderemos descobrir todos os seus secretos, lendas, torres, fontes, salas, pátios e jardins

vão transporta-lo a uma época legendária. A ordem
das visitas pode variar em função do horário de entrada à “Alhambra”. Acomodação.
* Devido às actuais restrições na entrada para visitar o interior da Alhambra, eventualmente será
substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e Túmulo dos Reis Católicos.
SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo berço de bandidos que comunica Andaluzia
com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se
desenvolve a obra maestra das linguas castelhanas.
Dom Quixote de la Mancha e igual que o famoso
cavaleiro, vamos ir em busca dos Moinhos de Vento,
com paragem em Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder fotografar os Moinhos desde
um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri.
Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles, de Espanha e de Neptuno, as Puertas de
Sol, a Gran Via, Calle Mayor, o exterior da Praça
de Touros das Ventas, Rua de Alcalá, Passeio do
Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia
livre ou excursão opcional a Toledo, cuja riqueza
cultural vem marcada pela exemplar convivência
que existiu nesta cidade entre as civilizações cristã,
hebraica e muçulmana. Realizaremos um percurso
em autocarro pelo perimetro da cidade, desde o
qual vamos ter uma vista geral esplêndida do seu
património artístico e vamos passear pelas suas
ruas e praças mais emblemáticas, incluindo a entrada ao interior da Catedral. À noite poderá assistir
de forma opcional a um espectaculo de ﬂamenco
onde vamos conhecer as raízes musicais da arte
espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para conhecer alguns
dos museus ou para percorrer as zonas comerciais, descansar em alguma das muitas esplanadas/terraços que caracterizam a cidade e se desejar, excursão opcional de meio dia a Segovia,
considerada como um dos povos mais bonitos de
Castilla, com mais de 2000 anos de história, tal e
como o demonstra o aqueducto, obra maestra da
engenharia da Roma Antiga quando passou por
Espanha. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
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. ■

2.505
1.270$
$

15 dias
10 refeições

Preço base ST9047

9 dias
8 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 14 MAI / 17 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Casablanca - Madri

ST9050

15

Seleção

10

2.505

3.320

Casablanca - Marrakech

ST9047

9

Seleção

8

1.270

1.705

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Marrakesh, Panorâmica de Casablanca, Panorâmica de Fez, Mesquita Hasan II de
Casablanca, Panorâmicas de Rabat e Granada, Visita à
Alhambra, Panorâmica de Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Erfoud, Gargantas do Todra, Ouarzazate,
Kasbah de Ait Benhaddou, Tizi’n Tichka, Costa do Sol,
Málaga, Consuegra.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Casablanca

Novotel

Centro

4*

Fez

Zalagh Park Palace
Cidade
Menzeh Zalagh
Centro
Erfoud
Xaluca Erfoud
Cidade
Ouarzazate Dar Chamaa
Cidade
Karam Palace
Centro
Riad Ksar Ighnda
Cidade
Marrakech
Zalagh Kasbah
Centro
Rabat
Le Rive
Centro
Hotel Farah Rabat
Centro
Hilton Garden Inn Málaga Periferia
Málaga
Tryp Málaga Alameda Cidade
Sercotel Málaga
Cidade
Granada
Saray
Cidade
Abba Granada
Cidade
Madri
Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Rafael Ventas
Cidade
Santos Praga
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
5*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*

FIM DO ITINERÁRIO ST9050
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Lisboa, Madri, Andaluzia e Marrocos

Lisboa,

ST9083 >> Lisboa > Madri > Sevilha > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech > Rabat > Málaga > Granada > Madri

ST9095 >> Lisboa >

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia
livre para conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos
Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento aos Descobrimentos, Alfama as Praças do Comércio, o Rossio, etc. Tarde livre à sua disposição com a possibilidade de opcionalmente fazer uma excursão a Sintra,
onde visitaremos o interior do Palácio Nacional, Cascais, e Estoril. À noite, excursão opcional a um típico
show de fado com jantar incluído. Acomodação
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E ÓBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de uma excursão opcional a Fátima, onde teremos tempo livre
para visitar a Basílica das Aparições. Continuamos
para Óbidos, uma cidade murada medieval, onde
teremos tempo livre para conhecê-la. Regresso a Lisboa. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida, importante cidade romana e destaque da Via da Prata e cujo sítio
arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação para Madri. Resto do dia livre
para desfrutar desta cidade, visitar a Plaza Mayor
ou explorar suas características “tascas”. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles, de Espanha e de Neptuno, a Gran Via, Calle
Mayor, o exterior da Praça de Touros das Ventas,
Rua de Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Resto do dia livre ou excursão opcional a
Toledo. À noite poderá assistir de forma opcional a
um espectaculo de ﬂamenco. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída em direção a Córdoba, capital
da provincia Bética, durante o Império Romano e do
Califato e Córdoba durante o período muçulmano
em Espanha, chegando a ser a cidade mais grande
do ocidente no século X. Tempo livre para conhecer
o centro histórico da cidade e a sua mesquita, que
começou a ser construída no século VIII, por ordem
de Emir Abd-al-Rahman I, e que após várias ampliações chegou a ter 24.000 metros. Poderá de forma
opcional realizar uma visita guiada à mesma. Continuação até Sevilha, cidade cheia de contrastes, com
um dos centros históricos mais bonitos da Europa e
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que tem obras de arte maravilhosas que marcaram
as diferentes culturas que por ela passaram. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Espanha, situada no coração do conhecido Parque de
Maria Luisa e construida por causa da Exposição
Universal em 1929, Bairro de Santa Cruz; o exterior
da Giralda, torre que representa o maior exponente
da cultura almohade, proveniente do norte de África, cultura que fez com que a cidade se converte-se, depois da caída de Córdoba, no centro cultural e
artístico mais importante da Espanha muçulmana, e
também simbolo da Espanha cristã em Sevilha, graças ao comércio que se desenvolve com a Ámerica
no século XVI, realizam-se importantes obras arquitectónicas, entre as quais se destaca o novo detalhe
da torre em estilo renascentista, etc. Tarde livre à
sua disposição para seguir passeando e disfrutando
desta cidade fantástica. Vvisita opcional na qual se
vai realizar um passeio em barco por Guadalquivir e
assistir a um espéctaculo típico folclórico, onde através do baile e o canto vamos conhecer a essência do
povo andaluz. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - ESTREITO DE GIBRALTAR - ASILAH
- FEZ
Café da manhã. Saída para o Estreito de Gibraltar
para pegar um ferry onde realizaremos uma agradável travessia, que nos permitirá trocar de continente
em alguns minutos, transportando - nos da Europa
para a África. Chegada ao porto de Tanger, onde começaremos uma viagem surpreendente, em que nos
espera Marrocos, que nos levará a um mundo exótico, acolhedor e mágico, que sempre terá em sua
memória. Continuação para Asilah, bela cidade litorânea, onde terá tempo livre para passear por sua pequena medina, branca e azul, ao longo das muralhas
construídas pelos almóadas e que séculos mais tarde foi fortiﬁcada pelos portugueses que ocuparam
a cidade durante um século. Continuação para Fez,
capital religiosa do Marrocos. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FEZ
Café da manhã. Visita panorâmica de dia completo
onde conheceremos, entre outros lugares, as portas
do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, porta de
Bab Jeloud, até chegar à grandiosa medina, ou cidade antiga. A visita a esta última se realizará caminhando entre suas ruas labirínticas, as quais resultavam inexpugnáveis para os antigos invasores. Mil
cheiros, sons e sabores se unem para evocar em seus
visitantes uma impressão de volta ao passado. Almoço. Continuação da visita pela tarde, com tempo livre
para passear ou realizar compras na cidade mais artesanal do país. Pela noite, se desejar, poderá assistir
opcionalmente a um jantar espetáculo em um antigo
palacete. Acomodação.

SÁBADO: FEZ - MÉDIO ATLAS - ERFOUD
Café da manhã. Saída para o sul do país, passando
pelo Médio Atlas, onde encontraremos a incrível cidade de Ifrane, criada pelos franceses em 1930 como
destino de férias, com lagos, parques e casas estilo
alpino, motivo pelo qual a conhecem como “A Suíça
de Marrocos, durante o inverno é o lugar favorito da
alta sociedade marroquina para a prática do esqui.
Também passaremos por Azrou, importante centro
de artesanato do país. Parada em Midelt e almoço.
Continuação pelo vale de Ziz, onde se encontrava a
antiga legendária cidade de Sijilmasa, que foi uma
importante escala para hospedar os trailers, nas rotas que conectavam o Mediterrâneo com o centro da
África, atravessando o deserto do Saara. Chegada
em Erfoud. Jantar e acomodação.
Opcional: Jantar e acomodação baixo Jaimas.
DOMINGO: ERFOUD - GARGANTAS DO TODRA - OUARZAZATE
Café da manhã. Se desejar, poderá realizar uma interessantíssima excursão opcional com carros 4x4 para
aproveitar o amanhecer sob as dunas de Merzouga.
Saída em direção ao Oásis de Tineghir, parando em
um lugar digno de grandes aventureiros, pela beleza
natural do entorno, as Gargantas do Todra, onde nos
rodeiam paredes de argila que chegam a alcançar em
seu ponto mais alto, 300 metros de altura, com uma
largura que às vezes não supera os 10 metros. Por
elas ﬂui o rio Todra de água cristalina, que se utilizou
tradicionalmente para regar os campos de palmeiras,
amêndoas e oliva dos oásis. Nela terá a oportunidade
de ver como vivem os nômades das montanhas com
cabras pastando. Continuação para Ouarzazate, pela
estrada das Mil Kasbahs, majestosas fortiﬁcações e
cidades de adubo espalhados pelo deserto, símbolo
de um passado esplendor. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU GRANDE ATLAS - MARRAKESH
Café da manhã. Após uma breve visita de Ouarzazate, continuaremos nosso caminho passando junto às Kasbahs de Taourit e Tifeltour, para visitar Aït
Benhaddou, onde conheceremos sua Kasbah, a mais
famosa de Marrocos, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1987 e que serviu como
decorado para muitos ﬁlmes como, por exemplo,
Lawrence de Arábia, a Jóia do Nilo, Asterix e Cleópatra, Gladiador, Alexandre Magno, etc. A Kasbah se fez
forte e poderosa no período dos trailers comerciais
que chegavam desde outros pontos da África e necessariamente deviam atravessar o Grande Atlas, o
qual atravessaremos seguidamente através do passo
de Tizi’n Tichka, onde a aridez do terreno, a dureza
do clima e o pasto excessivo não permitiu o nascimento de grandes extensões de bosques como no
Atlas Médio e sua paisagem está formada por áridas
colinas onde surgem povos da mesma cor da terra,
que lhe dá um caráter especial e único ao entorno.
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Preço base ST9083
Chegada em Marrakesh, “cidade imperial e capital
do sul do Marrocos”. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: MARRAKESH
Café da manhã. Realizaremos uma visita panorâmica de Marrakesh, onde se visitará os jardins da
Menara, o minarete da Koutoubia, o Palácio da Baía,
os Túmulos Saadies, um dos lugares mais visitados
do Marrocos. Data do ﬁnal do século XVI e nelas estão enterrados não apenas os membros da dinastia
saadí, mas também seus serventes e guerreiros. A
visita terminará na Praça de Jemaa el Fna, coração
da cidade e a melhor representação da vida cotidiana de Marrakesh, rodeada por bazares repletos de
belos aromas e cores dos que vivem e trabalham os
diferentes grêmios da Medina: os ferreiros, os tintureiros, os negociadores de couro natural e especiarias onde se misturam milhões de perfumes, etc.
Retorno ao hotel. Almoço. Tarde livre. Se desejar,
poderá assistir a um jantar-espetáculo, opcional,
que se combina o folclore com atividades equestres
no famoso restaurante “Chez Ali”. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MARRAKESH
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 ST9095
QUARTA-FEIRA: MARRAKESH - CASABLANCA - RABAT
Café da manhã. Saída para Casablanca. Visita panorâmic: o Bulevar Corniche ou a Praça das Nações
Unidas, etc. Conheceremos, também, o interior da
Mesquita de Hassan II, impressionante obra arquitetônica, inaugurada em 1993, coincidindo com o
dia do nascimento do profeta Maomé. Possui uma
capacidade para mais de 100.000 ﬁéis, 80.000 no
pátio exterior e 25.000 no interior. Pode observar se a partir de todos os pontos da cidade, com um
minarete de 200 metros de altitude que converte
esta mesquita no templo muçulmano mais alto do
mundo e o segundo maior em dimensões e capacidade depois da Meca. Continuação para Rabat,
capital do Marrocos, elegante cidade onde se combina a tradição do país com a inﬂuência da cultura
europeia. Visita das portas exteriores do palácio
Real, o Mausoléu de Mohamed V, a torre de Hassan
e as ruínas das Oudayas. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: RABAT - ESTREITO DE GIBRALTAR MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para o porto de Tanger Med,
para pegar o ferry que nos levará a cruzar o Estreito de Gibraltar até Espanha. Continuação para
Málaga, a capital da Costa do Sol e o lugar onde
nasceu Pablo Ruiz Picasso. Tempo livre que pode
ser aproveitado para conhecer o animado ambiente
da noite malaguenha ou passear pela cidade ode

apreciará a inﬂuência das diferentes culturas que
passaram por ali desde a época romana até a Málaga atual, sem esquecer os importantes vestígios da
época muçulmana. Continuação ao hotel. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída para Granada, situada a meio
caminho, do caminho entre o Mar Mediterrâneo e
as Montanhas da Serra Nevada, e está localizada
sobre os cursos de água dos rio Genil e Darro, é
sem dúvida a cidade que recebeu os maiores piropos ao largo do tempo por parte de viajantes, geógrafos, historiadores e literatos de todas as épocas que ﬁcaram impressionados com a sua beleza
cheia de arte e recantos que merecem a pena ser
descobertos. Visita panorâmica: vamos percorrer a
zona universitária, a parte moderna da cidade com
o Palácio dos Congressos, o antigo souk, o Mirador
de San Cristóbal que domina a cidade de Albaicín,
labirinto de ruas perfumadas de jazmin. De seguida
realizaremos uma visita guiada à “Alhambra”, denominada em árabe assim pelo seus muros de cor
avermelhada (Qa’lat al-Hamra’), Castelo Vermelho,
um dos simbolos mais importantes de a Espanha
Muçulmana, com uma localização estratégica privilegiada em frente aos bairros de Albaicin e da Alcazaba. Foi o lugar de residência da dinastia nazari
até a sua expulsão de Espanha pelos Reis Católicos.
Durante essa visita poderemos descobrir todos os
seus secretos, lendas, torres, fontes, salas, pátios e
jardins vão transporta-lo a uma época legendária. A
ordem das visitas pode variar em função do horário
de entrada à “Alhambra”. Acomodação.
* Devido às actuais restrições na entrada para visitar o interior da Alhambra, eventualmente será
substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e Túmulo dos Reis Católicos.
SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo berço de bandidos que comunica Andaluzia
com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se
desenvolve a obra maestra das linguas castelhanas.
Dom Quixote de la Mancha e igual que o famoso
cavaleiro, vamos ir em busca dos Moinhos de Vento,
com paragem em Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder fotografar os Moinhos desde
um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri.
Acomodação.
DOMINGO: MADRI
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 ST9083

3.140
2.360$
$

19 dias
12 refeições

Preço base ST9095

15 dias
10 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 08 MAI / 11 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

19

12

3.140

4.200

Lisboa - Marrakech

ST9095

Seleção

SINGLE

Lisboa - Madri

ST9083

15

10

2.360

3.170

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Lisboa, Madri, Sevilha, Granada,
Fez, Marrakech, Casablanca com entrada à Mesquita de
Hasan II e Rabat, Visita da Alhambra.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Mérida, Córdoba, Asilah, Erfoud, Gargantas
do Todra, Costa do Sol, Ouarzazate, Kasbah de Ait Benhaddou, Tizi’nTichka, Málaga e Consuegra.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Lisboa

Nome
Situação
Cat.
Vip Zurique
Cidade
3*S
Ramada Lisbon / Lutecia Cidade
4*
Sana Metropolitan
Cidade
4*
Vip Excecutive Entrecampos Cidade
4*
Vip Executive Arts
Cidade
4*
Madri
Weare Chamartín
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center
Cidade
3*S
Rafael Ventas / Santos Praga Cidade
4*
Sevilha
Exe Macarena
Cidade
4*
Silken Al - Andalus Palace Cidade
4*
Trh Alcora
S. J. de Aznalfarache 4*
Exe Palmera
Sevilha
4*
Fez
Zalagh Park Palace
Cidade
4*
Menzeh Zalagh
Centro
4*
Erfoud
Xaluca Erfoud
Cidade
4*
Ouarzazate Dar Chamaa
Cidade
4*
Karam Palace
Centro
4*
Riad Ksar Ighnda
Cidade
4*
Marrakech Zalagh Kasbah
Centro
4*
Rabat
Le Rive
Centro
4*
Hotel Farah Rabat
Centro
5*
Málaga
Hilton Garden Inn Málaga Periferia
4*
Tryp Málaga Alameda Cidade
4*
Sercotel Málaga
Cidade
4*
Granada Saray / Abba Granada Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9113
QUARTA-FEIRA: BRASIL - BARCELONA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: BARCELONA
Chegada a Barcelona e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para começar a desfrutar de uma das mais
belas cidades espanholas. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha,
las Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da Sagrada
Família, etc. Tarde livre ou se desejar, faremos uma
visita opcional na qual conheceremos o Bairro Gótico, o Parque Güell, e a “Pueblo Español”, museu ao ar
livre construído para a Exposição Universal de 1929.
Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada
com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Continuação para a capital da Espanha, Madri. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9042
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para desfrutar desta cidade, visitar a Plaza Mayor ou explorar suas características “tascas”.
Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as Praças de Cibeles, de Espanha e de Neptuno, as Puertas de Sol, a
Gran Via, Calle Mayor, o exterior da Praça de Touros
das Ventas, Rua de Alcalá, Passeio do Prado, Passeio
da Castelhana, etc. Resto do dia livre. Se desejar poderá realizar uma excursão opcional a Toledo. Realizaremos um passeio pelas suas ruas e praças mais
emblemáticas, incluindo a entrada ao interior da Catedral. À noite poderá assistir de forma opcional a
um espectaculo de ﬂamenco. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castilla, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
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da engenharia na Roma antiga. sua passagem pela
Espanha. Além disso, a cidade tem um importante
centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o
Alcázar, entre outros lugares. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída em direção a Córdoba. Tempo
livre para conhecer o centro histórico da cidade e a
sua mesquita. Poderá de forma opcional realizar uma
visita guiada à mesma. Continuação até Sevilha, cidade cheia de contrastes, com um dos centros históricos mais bonitos da Europa. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Espanha, Bairro de Santa Cruz, o exterior da Giralda, etc.
Tarde livre à sua disposição ou visita opcional na
qual se vai realizar um passeio em barco por Guadalquivir e assistir a um espéctaculo típico folclórico.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - ESTREITO DE GIBRALTAR - ASILAH
- FEZ
Café da manhã. Saída para o Estreito de Gibraltar
para pegar um ferry onde realizaremos uma agradável travessia, que nos permitirá trocar de continente
em alguns minutos, transportando - nos da Europa
para a África. Chegada ao porto de Tanger, onde começaremos uma viagem surpreendente, em que nos
espera Marrocos, que nos levará a um mundo exótico, acolhedor e mágico, que sempre terá em sua
memória. Continuação para Asilah, bela cidade litorânea, onde terá tempo livre para passear por sua pequena medina, branca e azul, ao longo das muralhas
construídas pelos almóadas e que séculos mais tarde foi fortiﬁcada pelos portugueses que ocuparam
a cidade durante um século. Continuação para Fez,
capital religiosa do Marrocos. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FEZ
Café da manhã. Visita panorâmica de dia completo
onde conheceremos, entre outros lugares, as portas
do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, porta de
Bab Jeloud, até chegar à grandiosa medina, ou cidade antiga. A visita a esta última se realizará caminhando entre suas ruas labirínticas, as quais resultavam inexpugnáveis para os antigos invasores. Mil
cheiros, sons e sabores se unem para evocar em seus
visitantes uma impressão de volta ao passado. Almoço. Continuação da visita pela tarde, com tempo livre
para passear ou realizar compras na cidade mais artesanal do país. Pela noite, se desejar, poderá assistir
opcionalmente a um jantar espetáculo em um antigo
palacete. Acomodação.
SÁBADO: FEZ - MÉDIO ATLAS - ERFOUD
Café da manhã. Saída para o sul do país, passando
pelo Médio Atlas, onde encontraremos a incrível ci-

dade de Ifrane, criada pelos franceses em 1930 como
destino de férias, com lagos, parques e casas estilo
alpino, motivo pelo qual a conhecem como “A Suíça
de Marrocos, durante o inverno é o lugar favorito da
alta sociedade marroquina para a prática do esqui.
Também passaremos por Azrou, importante centro
de artesanato do país. Parada em Midelt e almoço.
Continuação pelo vale de Ziz, onde se encontrava a
antiga legendária cidade de Sijilmasa, que foi uma
importante escala para hospedar os trailers, nas rotas que conectavam o Mediterrâneo com o centro da
África, atravessando o deserto do Saara. Chegada
em Erfoud. Jantar e acomodação.
Opcional: Jantar e acomodação baixo Jaimas.
DOMINGO: ERFOUD - GARGANTAS DO TODRA - OUARZAZATE
Café da manhã. Se desejar, poderá realizar uma interessantíssima excursão opcional com carros 4x4 para
aproveitar o amanhecer sob as dunas de Merzouga.
Saída em direção ao Oásis de Tineghir, parando em
um lugar digno de grandes aventureiros, pela beleza
natural do entorno, as Gargantas do Todra, onde nos
rodeiam paredes de argila que chegam a alcançar em
seu ponto mais alto, 300 metros de altura, com uma
largura que às vezes não supera os 10 metros. Por
elas ﬂui o rio Todra de água cristalina, que se utilizou
tradicionalmente para regar os campos de palmeiras,
amêndoas e oliva dos oásis. Nela terá a oportunidade
de ver como vivem os nômades das montanhas com
cabras pastando. Continuação para Ouarzazate, pela
estrada das Mil Kasbahs, majestosas fortiﬁcações e
cidades de adubo espalhados pelo deserto, símbolo
de um passado esplendor. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU GRANDE ATLAS - MARRAKESH
Café da manhã. Após uma breve visita de Ouarzazate, continuaremos nosso caminho passando junto às Kasbahs de Taourit e Tifeltour, para visitar Aït
Benhaddou, onde conheceremos sua Kasbah, a mais
famosa de Marrocos, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1987. Continuação para o
Grande Atlas, o qual atravessaremos seguidamente
através do passo de Tizi’n Tichka. Chegada em Marrakesh, “cidade imperial e capital do sul do Marrocos”. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: MARRAKESH
Café da manhã. Visita panorâmica de Marrakesh,
onde se visitará os jardins da Menara, o minarete da
Koutoubia, o Palácio da Baía, os Túmulos Saadies. A
visita terminará na Praça de Jemaa el Fna, coração
da cidade e a melhor representação da vida cotidiana
de Marrakesh, rodeada por bazares repletos de belos
aromas e cores dos que vivem e trabalham os diferentes grêmios da Medina: os ferreiros, os tintureiros,
os negociadores de couro natural e especiarias onde
se misturam milhões de perfumes, etc. Retorno ao
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hotel. Almoço. Tarde livre. Se desejar, poderá assistir a um jantar-espetáculo, opcional, que se combina o folclore com atividades equestres no famoso
restaurante “Chez Ali”. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MARRAKESH - CASABLANCA - RABAT
Café da manhã. Saída para Casablanca. Visita panorâmica da cidade onde conheceremos os lugares
mais interessantes, como por exemplo, o Bulevar
Corniche ou a Praça das Nações Unidas, etc. Conheceremos, também, o interior da Mesquita de Hassan
II, impressionante obra arquitetônica, inaugurada
em 1993, coincidindo com o dia do nascimento do
profeta Maomé. Na sua construção, trabalharam
mais de 10.000 artesãos, utilizando todo tipo de
materiais como mármore, granito, madeira, mosaicos, gesso, etc. Possui uma capacidade para mais
de 100.000 ﬁéis, 80.000 no pátio exterior e 25.000
no interior. Pode observar - se a partir de todos os
pontos da cidade, com um minarete de 200 metros
de altitude que converte esta mesquita no templo
muçulmano mais alto do mundo e o segundo maior
em dimensões e capacidade depois da Meca. Continuação para Rabat, capital do Marrocos, elegante
cidade onde se combina a tradição do país com a
inﬂuência da cultura europeia. Visita das portas exteriores do palácio Real, o Mausoléu de Mohamed V,
a torre de Hassan e as ruínas das Oudayas. Jantar
e acomodação.
QUINTA-FEIRA: RABAT - ESTREITO DE GIBRALTAR MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para o porto de Tanger Med,
para pegar o ferry que nos levará a cruzar o Estreito de Gibraltar até Espanha. Continuação para
Málaga, a capital da Costa do Sol e o lugar onde
nasceu Pablo Ruiz Picasso. Tempo livre que pode
ser aproveitado para conhecer o animado ambiente
da noite malaguenha ou passear pela cidade ode
apreciará a inﬂuência das diferentes culturas que
passaram por ali desde a época romana até a Málaga atual, sem esquecer os importantes vestígios da
época muçulmana. Continuação ao hotel. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada, situada a meio caminho, do caminho entre o Mar Mediterrâneo e as Montanhas da Serra Nevada, e está
localizada sobre os cursos de água dos rio Genil e
Darro. Visita panorâmica: entre outros lugares vamos percorrer a zona universitária, a parte moderna
da cidade com o Palácio dos Congressos, o antigo
souk, o Mirador de San Cristóbal que domina a cidade de Albaicín, labirinto de ruas perfumadas de
jazmin. De seguida realizaremos uma visita guiada
à “Alhambra”, denominada em árabe assim pelo
seus muros de cor avermelhada (Qa’lat al-Hamra’),
Castelo Vermelho, um dos simbolos mais importan-

tes de a Espanha Muçulmana, com uma localização
estratégica privilegiada em frente aos bairros de
Albaicin e da Alcazaba. Foi o lugar de residência
da dinastia nazari até a sua expulsão de Espanha
pelos Reis Católicos. A ordem das visitas pode variar em função do horário de entrada à “Alhambra”.
Acomodação.
*Devido às actuais restrições na entrada para visitar
o interior da Alhambra, eventualmente será substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e
Túmulo dos Reis Católicos.
SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo berço de bandidos que comunica Andaluzia
com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se
desenvolve a obra maestra das linguas castelhanas.
Dom Quixote de la Mancha e igual que o famoso
cavaleiro, vamos ir em busca dos Moinhos de Vento,
com paragem em Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder fotografar os Moinhos desde
um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri.
Acomodação.
DOMINGO: MADRI
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. ■

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Barcelona Catalonia Atenas
Tryp Apolo
Madri

Situação

Cat.

Cidade
Cidade

4*
4*

Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center Cidade
Rafael Ventas
Cidade
Santos Praga
Cidade
Sevilha
Exe Macarena
Cidade
Silken Al - Andalus Palace Cidade
S. J. de Aznalfarache
Trh Alcora
Fez
Zalagh Park Palace Cidade
Menzeh Zalagh
Centro
Erfoud
Xaluca Erfoud
Cidade
Ouarzazate Dar Chamaa
Cidade
Karam Palace
Centro
Riad Ksar Ighnda
Cidade
Marrakech Zalagh Kasbah
Centro
Rabat
Le Rive
Centro
Hotel Farah Rabat
Centro
Hilton Garden Inn Málaga Periferia
Málaga
Tryp Málaga Alameda Cidade
Sercotel Málaga
Cidade
Granada
Saray
Cidade
Abba Granada
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
5*
4*
4*
4*
4*
4*

3.335
2.880$
$

19 dias
10 refeições

Preço base ST9042

17 dias
10 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 08 MAI / 11 SET

REFEIÇÕES

19

10

SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

3.335

4.395

TEMPORADA: 10 MAI / 13 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Madri - Madri

ST9042

Seleção

SINGLE

Barcelona - Madri

ST9113

Seleção

DUPLO

17

10

2.880

3.815

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Barcelona, Panorâmica de Madri,
Panorâmica de Sevilha, Panorâmica de Fez, Panorâmica
de Marrakesh, Panorâmica de Casablanca, Mezquita Hasan II de Casablanca, Panorâmicas de Rabat e Granada,
Visita à Alhambra.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Asilah, Erfoud, Gargantas do Todra, Ouarzazate, Kasbah de Ait Benhaddou, Tzi’n Tichka, Zaragoza,
Costa do Sol, Córdoba, Málaga, Consuegra.
- Seguro de viagem e IVA.
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Barcelona, Madri, Sevilha e Marrocos
ST9108 >> Barcelona > Madri > Sevilha > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech

como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. sua passagem pela
Espanha. Além disso, a cidade tem um importante
centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o
Alcázar, entre outros lugares. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9108
QUARTA-FEIRA: BRASIL - BARCELONA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: BARCELONA
Chegada a Barcelona e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para começar a desfrutar de uma das mais
belas cidades espanholas. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica em que visitaremos algumas de suas praças mais renomadas, como
a Catalunha, suas ruas típicas como Las Ramblas.
Conheceremos Montjuic, famosa por ser um lugar
emblemático durante a celebração das Olimpíadas
de 1992, o porto, o exterior da Sagrada Família, obra
expiatória e inacabada e um dos símbolos da arte
modernista assim representada em Barcelona, etc.
Tarde livre ou se desejar, faremos uma visita opcional na qual conheceremos o Bairro Gótico, visitando suas praças e suas ruas labirínticas, repletas de
histórias e lendas de uma época passada. Também
visitaremos o Parque Güell, declarado Patrimônio
da Humanidade e uma das obras-primas de Antonio
Gaudí e para terminar esta excursão muito completa
iremos para o “Pueblo Español”, museu ao ar livre
construído para a Exposição Universal de 1929, onde
com grande ﬁdelidade eles reproduzem os lugares
mais bonitos de vilas e cidades de Espanha, enquanto contemplando casas imponentes, palácios, praças
e becos com numerosas e interessantes oﬁcinas de
artesãos, inclusive um copo de cava como o toque
ﬁnal desta caminhada. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada
com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira de Hispanidad, onde segundo a lenda a Virgem apareceu a Santiago el Mayor e
como testemunho de sua visita deixaria uma coluna
de jaspe popularmente conhecida como «O Pilar».
Hoje é o maior templo barroco da Espanha. Destacando em seu interior os afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre outros; Abriga também grandes
obras de arte, como o Retábulo do Altar Maior de
Damián Forment, as bancas do coro do século XVI e
a Santa Capilla, obra do barroco espanhol do século
XVIII. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9109
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
SÁBADO: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para desfrutar desta cidade, visitar a Pla-
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za Mayor ou explorar suas características “tascas”.
Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. passeio panorâmico pela capital do
Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde
o nosso guia local vai saber as praças de Cibeles,
Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle
Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá,
Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita opcional muito
completo para Toledo, cuja riqueza cultural é marcado pela convivência exemplar que existia na cidade
entre as civilizações muçulmanas cristãos e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus ao redor do
perímetro da cidade, a partir do qual teremos uma
esplêndida visão geral do seu património artístico e
passear por suas ruas estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada
uma das obras-primas trabalhar de arte espanhola
e como ﬁnal deste dia à noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castilla, com mais de 2000 anos de história,

TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída em direção a Córdoba, capital
da provincia Bética, durante o Império Romano e do
Califato e Córdoba durante o período muçulmano
em Espanha, chegando a ser a cidade mais grande
do ocidente no século X. Tempo livre para conhecer
o centro histórico da cidade e a sua mesquita, que
começou a ser construída no século VIII, por ordem
de Emir Abd-al-Rahman I, e que após várias ampliações chegou a ter 24.000 metros. Poderá de forma
opcional realizar uma visita guiada à mesma. Continuação até Sevilha, cidade cheia de contrastes, com
um dos centros históricos mais bonitos da Europa e
que tem obras de arte maravilhosas que marcaram
as diferentes culturas que por ela passaram. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Durante a manhã visita panorâmica da cidade: Praça de Espanha, situada no coração
do conhecido Parque de Maria Luisa e construida
por causa da Exposição Universal em 1929, Bairro
de Santa Cruz, onde se encontrava a comunidade
judaica até terem sido expulsos de Espanha e hoje
em dia é um dos bairros mais característicos da cidade, com as suas ruas pedonais e praças de casas
caiadas com grades forjadas; o exterior da Giralda,
torre que representa o maior exponente da cultura
almohade, proveniente do norte de África, cultura
que fez com que a cidade se converte-se, depois
da caída de Córdoba, no centro cultural e artístico
mais importante da Espanha muçulmana, e também
simbolo da Espanha cristã em Sevilha, graças ao comércio que se desenvolve com a Ámerica no século
XVI, realizam-se importantes obras arquitectónicas,
entre as quais se destaca o novo detalhe da torre em
estilo renascentista, etc. Tarde livre à sua disposição
para seguir passeando e disfrutando desta cidade
fantástica. Se desejar poderá ter a oportunidade de
realizar uma visita opcional na qual se vai realizar um
passeio em barco por Guadalquivir e assistir a um espéctaculo típico folclórico, onde através do baile e o
canto vamos conhecer a essência do povo andaluz.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - ESTREITO DE GIBRALTAR - ASILAH
- FEZ
Café da manhã. Saída para o Estreito de Gibraltar
para pegar um ferry onde realizaremos uma agradável travessia, que nos permitirá trocar de continente
em alguns minutos, transportando - nos da Europa
para a África. Chegada ao porto de Tanger, onde
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começaremos uma viagem surpreendente, em que
nos espera Marrocos, que nos levará a um mundo
exótico, acolhedor e mágico, que sempre terá em
sua memória. Continuação para Asilah, bela cidade
litorânea, onde terá tempo livre para passear por
sua pequena medina, branca e azul, ao longo das
muralhas construídas pelos almóadas e que séculos mais tarde foi fortiﬁcada pelos portugueses que
ocuparam a cidade durante um século. Continuação para Fez, capital religiosa do Marrocos. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FEZ
Café da manhã. Visita panorâmica de dia completo
onde conheceremos, entre outros lugares, as portas do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, porta
de Bab Jeloud, até chegar à grandiosa medina, ou
cidade antiga. A visita a esta última se realizará caminhando entre suas ruas labirínticas, as quais resultavam inexpugnáveis para os antigos invasores.
Mil cheiros, sons e sabores se unem para evocar em
seus visitantes uma impressão de volta ao passado. Almoço. Continuação da visita pela tarde, com
tempo livre para passear ou realizar compras na cidade mais artesanal do país. Pela noite, se desejar,
poderá assistir opcionalmente a um jantar espetáculo em um antigo palacete. Acomodação.
SÁBADO: FEZ - MÉDIO ATLAS - ERFOUD
Café da manhã. Saída para o sul do país, passando
pelo Médio Atlas, onde encontraremos a incrível
cidade de Ifrane, criada pelos franceses em 1930
como destino de férias, com lagos, parques e casas
estilo alpino, motivo pelo qual a conhecem como “A
Suíça de Marrocos, durante o inverno é o lugar favorito da alta sociedade marroquina para a prática do
esqui. Também passaremos por Azrou, importante
centro de artesanato do país. Parada em Midelt e
almoço. Continuação pelo vale de Ziz, onde se encontrava a antiga legendária cidade de Sijilmasa,
que foi uma importante escala para hospedar os
trailers, nas rotas que conectavam o Mediterrâneo
com o centro da África, atravessando o deserto do
Saara. Chegada em Erfoud. Jantar e acomodação.
Opcional: Jantar e acomodação baixo Jaimas.
DOMINGO: ERFOUD - GARGANTAS DO TODRA OUARZAZATE
Café da manhã. Se desejar, poderá realizar uma
interessantíssima excursão opcional com carros
4x4 para aproveitar o amanhecer sob as dunas de
Merzouga. Saída em direção ao Oásis de Tineghir,
parando em um lugar digno de grandes aventureiros, pela beleza natural do entorno, as Gargantas
do Todra, onde nos rodeiam paredes de argila que
chegam a alcançar em seu ponto mais alto, 300
metros de altura, com uma largura que às vezes
não supera os 10 metros. Por elas ﬂui o rio Todra

de água cristalina, que se utilizou tradicionalmente para regar os campos de palmeiras, amêndoas e oliva dos oásis. Nela terá a oportunidade de
ver como vivem os nômades das montanhas com
cabras pastando. Continuação para Ouarzazate,
pela estrada das Mil Kasbahs, majestosas fortiﬁcações e cidades de adubo espalhados pelo deserto, símbolo de um passado esplendor. Jantar
e acomodação.
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TERÇA-FEIRA: MARRAKESH
Café da manhã. Realizaremos uma visita panorâmica de Marrakesh, onde se visitará os jardins da
Menara, o minarete da Koutoubia, o Palácio da Baía,
os Túmulos Saadies, um dos lugares mais visitados
do Marrocos. Data do ﬁnal do século XVI e nelas estão enterrados não apenas os membros da dinastia
saadí, mas também seus serventes e guerreiros. A
visita terminará na Praça de Jemaa el Fna, coração
da cidade e a melhor representação da vida cotidiana de Marrakesh, rodeada por bazares repletos de
belos aromas e cores dos que vivem e trabalham os
diferentes grêmios da Medina: os ferreiros, os tintureiros, os negociadores de couro natural e especiarias onde se misturam milhões de perfumes, etc.
Retorno ao hotel. Almoço. Tarde livre. Se desejar,
poderá assistir a um jantar-espetáculo, opcional,
que se combina o folclore com atividades equestres
no famoso restaurante “Chez Ali”. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MARRAKESH
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. ■

13 dias
8 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS

SEGUNDA-FEIRA: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU
- GRANDE ATLAS - MARRAKESH
Café da manhã. Após uma breve visita de Ouarzazate, continuaremos nosso caminho passando
junto às Kasbahs de Taourit e Tifeltour, para visitar
Aït Benhaddou, onde conheceremos sua Kasbah,
a mais famosa de Marrocos, declarada Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO em 1987 e que serviu como decorado para muitos ﬁlmes como, por
exemplo, Lawrence de Arábia, a Jóia do Nilo, Asterix e Cleópatra, Gladiador, Alexandre Magno, etc. A
Kasbah se fez forte e poderosa no período dos trailers comerciais que chegavam desde outros pontos
da África e necessariamente deviam atravessar o
Grande Atlas, o qual atravessaremos seguidamente
através do passo de Tizi’n Tichka, onde a aridez do
terreno, a dureza do clima e o pasto excessivo não
permitiu o nascimento de grandes extensões de
bosques como no Atlas Médio e sua paisagem está
formada por áridas colinas onde surgem povos da
mesma cor da terra, que lhe dá um caráter especial
e único ao entorno. Chegada em Marrakesh, “cidade imperial e capital do sul do Marrocos”. Jantar e
acomodação.
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ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 08 MAI / 11 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Barcelona - Marrakech

ST9108

15

Seleção

8

2.530

SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

3.345

TEMPORADA: 10 MAI / 13 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Madri - Marrakech

ST9109

13

Seleção

8

2.060

2.745

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Barcelona, Panorâmica de Madri,
Panorâmica de Sevilha, Panorâmica de Fez, Panorâmica
de Marrakesh.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Asilah, Erfoud, Gargantas do Todra, Ouarzazate, Kasbah de Ait Benhaddou, Tzi’n Tichka, Zaragoza,
Mérida, Córdoba.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Barcelona

Catalonia Atenas
Tryp Apolo

Cidade
Cidade

4*
4*

Madri

Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center Cidade
Rafael Ventas
Cidade
Santos Praga
Cidade
Sevilha
Exe Macarena
Cidade
Silken Al - Andalus Palace Cidade
S. J. de Aznalfarache
Trh Alcora
Fez
Zalagh Park Palace
Cidade
Menzeh Zalagh
Centro
Erfoud
Xaluca Erfoud
Cidade
Ouarzazate Dar Chamaa
Cidade
Karam Palace
Centro
Riad Ksar Ighnda
Cidade
Marrakech Zalagh Kasbah
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
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Portugal, Madri, Andaluzia com Marrocos
ST9110 >> Porto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madri > Sevilha > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech > Rabat > Málaga > Granada > Madri

SÁBADO: BRASIL - PORTO
Saida da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
DOMINGO: PORTO
Chegada e traslado até o hotel. Resto do dia livre
para conhecer a cidade, onde vai perceber o ambiente boêmio das ruas e dos seus habitantes. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica, conhecendo o
centro histórico considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO com a Praça dos Aliados, a Igreja
Sé da Lapa, etc. Visitaremos uma adega de vinhos
do Porto e realizaremos um passeio em barco pelo
Rio Douro. Tarde livre ou excursão opcional a Braga, onde visitaremos seu belíssimo centro histórico
e também visitaremos o Bom Jesus. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO
CENTRAL - VILA REAL - COIMBRA
Café da manhã. Saída para Guimarães, berço do país.
Tempo livre para conhecer seu centro histórico, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Continuação
à Vila Real, cidade portuguesa fundada por agricultores e pastores. Visitaremos o Palácio e os jardins
de Solar de Mateus, onde se produz o vinho com o
mesmo nome. Nossa rota continuará pelo coração do
Vale do Douro, até Coimbra. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Santa Clara-a-Nova, a Parte Alta de Coimbra o Almedina, os pátios
da universidade, a Capela de São Miguel e a Biblioteca Joanina, a Parte Baixa, etc. Continuação à Fátima,
cidade muito conhecida no mundo depois da aparição que a Virgem realiza a partir do dia 13 de maio
de 1917 às três crianças pastorinhas perto da Cova da
Iria. Tempo livre para conhecer a Capela das Aparições e a Basílica. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã. Saída para Tomar, a cidade dos templários, onde teremos a oportunidade de conhecer o
Castelo - Convento do Cristo. Nosso próximo destino
será Óbidos. Tempo livre para passear por suas ruas
é como voltar no tempo de lenda. Continuação à Lisboa. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos
Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento dos Descobrimentos, as Praças do Comércio, do Rossio, o
Rio Tejo, etc. Saída para Estoril e Cascais, com tempo
livre nas duas cidades. Continuação até Sintra onde
vamos visitar o Palácio Nacional. Regresso a Lisboa.
Tarde livre. À noite temos de forma opcional um Jantar folclórico. Acomodação.
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SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida, importante cidade romana e destaque da Via da Prata e cujo sítio
arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação para Madri. Resto do dia livre para
desfrutar desta cidade. Jantar e acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles,
Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle
Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá,
Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde
livre ou se quiser pode fazer uma excursão opcional
a Toledo. Passearemos com o nosso guia local pelo
centro histórico, incluindo a entrada na Catedral. À
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao
de ﬂamenco. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de
Castilla, com mais de 2000 anos de história, como
evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima da engenharia na Roma antiga. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída em direção a Córdoba. Tempo
livre para conhecer o centro histórico da cidade e a
sua mesquita. Poderá de forma opcional realizar uma
visita guiada à mesma. Continuação até Sevilha, cidade cheia de contrastes, com um dos centros históricos mais bonitos da Europa. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Espanha, Bairro de Santa Cruz, o exterior da Giralda, etc.
Tarde livre à sua disposição ou visita opcional na
qual se vai realizar um passeio em barco por Guadalquivir e assistir a um espéctaculo típico folclórico.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: SEVILHA - ESTREITO DE GIBRALTAR - ASILAH
- FEZ
Café da manhã. Saída para o Estreito de Gibraltar
para pegar um ferry onde realizaremos uma agradável travessia, que nos permitirá trocar de continente
em alguns minutos, transportando - nos da Europa
para a África. Chegada ao porto de Tanger, onde começaremos uma viagem surpreendente, em que nos
espera Marrocos, que nos levará a um mundo exótico, acolhedor e mágico, que sempre terá em sua
memória. Continuação para Asilah, bela cidade litorânea, onde terá tempo livre para passear por sua pequena medina, branca e azul, ao longo das muralhas
construídas pelos almóadas e que séculos mais tarde foi fortiﬁcada pelos portugueses que ocuparam
a cidade durante um século. Continuação para Fez,
capital religiosa do Marrocos. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FEZ
Café da manhã. Visita panorâmica de dia completo
onde conheceremos, entre outros lugares, as portas
do Palácio Real, o bairro judeu ou Mellah, porta de
Bab Jeloud, até chegar à grandiosa medina, ou cidade antiga. A visita a esta última se realizará caminhando entre suas ruas labirínticas, as quais resultavam inexpugnáveis para os antigos invasores. Mil
cheiros, sons e sabores se unem para evocar em seus
visitantes uma impressão de volta ao passado. Almoço. Continuação da visita pela tarde, com tempo livre
para passear ou realizar compras na cidade mais artesanal do país. Pela noite, se desejar, poderá assistir
opcionalmente a um jantar espetáculo em um antigo
palacete. Acomodação.
SÁBADO: FEZ - MÉDIO ATLAS - ERFOUD
Café da manhã. Saída para o sul do país, passando
pelo Médio Atlas. Parada em Midelt e almoço. Continuação pelo vale de Ziz, onde se encontrava a antiga
legendária cidade de Sijilmasa, que foi uma importante escala para hospedar os trailers, nas rotas que
conectavam o Mediterrâneo com o centro da África,
atravessando o deserto do Saara. Chegada em Erfoud. Jantar e acomodação.
Opcional: Jantar e acomodação baixo Jaimas.
DOMINGO: ERFOUD - GARGANTAS DO TODRA - OUARZAZATE
Café da manhã. Se desejar, poderá realizar uma interessantíssima excursão opcional com carros 4x4 para
aproveitar o amanhecer sob as dunas de Merzouga.
Saída em direção ao Oásis de Tineghir, parando em
um lugar digno de grandes aventureiros, pela beleza
natural do entorno, as Gargantas do Todra, onde nos
rodeiam paredes de argila que chegam a alcançar em
seu ponto mais alto, 300 metros de altura, com uma
largura que às vezes não supera os 10 metros. Por
elas ﬂui o rio Todra de água cristalina, que se utilizou
tradicionalmente para regar os campos de palmeiras,
amêndoas e oliva dos oásis. Nela terá a oportunidade
de ver como vivem os nômades das montanhas com
cabras pastando. Continuação para Ouarzazate, pela
estrada das Mil Kasbahs, majestosas fortiﬁcações e
cidades de adubo espalhados pelo deserto, símbolo
de um passado esplendor. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU GRANDE ATLAS - MARRAKESH
Café da manhã. Após uma breve visita de Ouarzazate, continuaremos nosso caminho passando junto às Kasbahs de Taourit e Tifeltour, para visitar Aït
Benhaddou, onde conheceremos sua Kasbah, a mais
famosa de Marrocos, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1987. Continuação para o
Grande Atlas, o qual atravessaremos seguidamente
através do passo de Tizi’n Tichka. Chegada em Marrakesh, “cidade imperial e capital do sul do Marrocos”. Jantar e acomodação.

Porto
2
1

Fátima
Lisboa

1

Madri
+ 1

3

Coimbra

ESPANHA

2

Sevilha
2

PORTUGAL

Málaga

MARROCOS

Rabat
1

Marrakech

Granada

1
1

2

Fez

2

Ouarzazate

1

1

Erfoud

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9110
TERÇA-FEIRA: MARRAKESH
Café da manhã. Visita panorâmica de Marrakesh,
onde se visitará os jardins da Menara, o minarete da
Koutoubia, o Palácio da Baía, os Túmulos Saadies. A
visita terminará na Praça de Jemaa el Fna, coração
da cidade e a melhor representação da vida cotidiana de Marrakesh, rodeada por bazares repletos de
belos aromas e cores dos que vivem e trabalham os
diferentes grêmios da Medina. Almoço. Tarde livre.
Se desejar, poderá assistir a um jantar-espetáculo
opcional no restaurante “Chez Ali”. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MARRAKESH - CASABLANCA - RABAT
Café da manhã. Saída para Casablanca. Visita panorâmica da cidade onde conheceremos os lugares
mais interessantes, como por exemplo, o Bulevar
Corniche ou a Praça das Nações Unidas, etc. Conheceremos, também, o interior da Mesquita de Hassan
II, impressionante obra arquitetônica, inaugurada
em 1993, coincidindo com o dia do nascimento
do profeta Maomé. Pode observar - se a partir de
todos os pontos da cidade, com um minarete de
200 metros de altitude que converte esta mesquita no templo muçulmano mais alto do mundo e o
segundo maior em dimensões e capacidade depois
da Meca. Continuação para Rabat, capital do Marrocos, elegante cidade onde se combina a tradição
do país com a inﬂuência da cultura europeia. Visita
das portas exteriores do palácio Real, o Mausoléu
de Mohamed V, a torre de Hassan e as ruínas das
Oudayas. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: RABAT - ESTREITO DE GIBRALTAR MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para o porto de Tanger Med,
para pegar o ferry que nos levará até Espanha. Continuação para Málaga, a capital da Costa do Sol e o
lugar onde nasceu Pablo Ruiz Picasso. Tempo livre
que pode ser aproveitado para conhecer o animado
ambiente da noite malaguenha ou passear pela cidade ode apreciará a inﬂuência das diferentes culturas que passaram por ali desde a época romana
até a Málaga atual, sem esquecer os importantes
vestígios da época muçulmana. Continuação ao hotel. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada. Visita
panorâmica: entre outros lugares vamos percorrer a
zona universitária, a parte moderna da cidade com
o Palácio dos Congressos, o antigo souk, etc. De seguida realizaremos uma visita guiada à “Alhambra”,
que foi o lugar de residência da dinastia nazari até
a sua expulsão de Espanha pelos Reis Católicos. A
ordem das visitas pode variar em função do horário
de entrada à “Alhambra”. Acomodação.
* Devido às actuais restrições na entrada para visitar o interior da Alhambra, eventualmente será

substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e Túmulo dos Reis Católicos.
SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo berço de bandidos que comunica Andaluzia
com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se
desenvolve a obra maestra das linguas castelhanas.
Dom Quixote de la Mancha e igual que o famoso
cavaleiro, vamos ir em busca dos Moinhos de Vento,
com paragem em Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder fotografar os Moinhos desde
um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri.
Acomodação.
DOMINGO: MADRI
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. ■

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Porto

Holiday Inn Porto Gaia
Mercure Porto Gaia
Novotel Porto Gaia

Vila Nova de Gaia 4*
Vila Nova de Gaia 4*
Vila Nova de Gaia 4*

Coimbra

Tryp Coimbra
Cidade
Dona Ines
Centro
Fátima
Estrela Fátima
Centro
Regina
Centro
Dos Templarios
Tomar
Lisboa
Vip Zurique
Cidade
Ramada Lisbon
Cidade
Lutecia
Cidade
Sana Metropolitan
Cidade
Vip Excecutive Entrecampos Cidade
Vip Executive Arts
Cidade
Madri
Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Rafael Ventas
Cidade
Santos Praga
Cidade
Sevilha
Exe Macarena
Cidade
Silken Al - Andalus Palace Cidade
S. J. de Aznalfarache
Trh Alcora
Exe Palmera
Sevilha
Fez
Zalagh Park Palace
Cidade
Menzeh Zalagh
Centro
Erfoud
Xaluca Erfoud
Cidade
Ouarzazate Dar Chamaa
Cidade
Karam Palace
Centro
Riad Ksar Ighnda
Cidade
Marrakech Zalagh Kasbah
Centro
Rabat
Le Rive
Centro
Hotel Farah Rabat
Centro
Hilton Garden Inn Málaga Periferia
Málaga
Tryp Málaga Alameda Cidade
Sercotel Málaga
Cidade
Granada Saray
Cidade
Abba Granada
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.

4*
3*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
5*
4*
4*
4*
4*
4*

3.935

$

23 dias
14 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 04 MAI / 07 SET

REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Porto - Madri

ST9110

23

14

3.935

5.245

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica do Porto, Passeio de barco no Douro, Visita às Adegas de Vinha do Porto, Panorâmica de
Coimbra, Panorâmica de Lisboa, Sintra com entradas,
Panorâmica de Madri, Panorâmica de Sevilha, Panorâmica de Fez, Panorâmica de Marrakesh, Panorâmica de Casablanca, Panorâmica de Granada, Visita da Alhambra.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Guimaraes, Vila Real, Solar Mateus, Fátima,
Castelo de Tomar, Óbidos, Estoril, Cascais, Córdoba,
Costa del Sol, Málaga, Asilah, Erfoud, Gargantas do Todra, Ouarzazate, Kasbah de Ait Benhaddou, Tzi’n Tichka,
Mérida, Consuegra.
- Seguro de viagem e IVA.
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Itália Monumental l e ll

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9056 · ST9117 >> Roma > Florença > Veneza > Milão

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SÁBADO: ROMA
Chegada a Roma e traslado até o hotel. Tempo livre
para conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) em
que vamos ir até a zona de Campania, visitando
Pompeia e os magníﬁcos restos arqueológicos de
esta cidade romana parada no tempo pela erupção
do Vesubio no ano 79 d.C; seguida de uma breve
panorâmica em Nápoles, vamos navegar até à Ilha
de Capri. (Almoço Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Veneza, Colina do Capitólio, Foros Imperiais, Coliseu
(exterior), Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do dia livre. Poderá realizar uma visita/excursão
(Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Capela Sistina.
Visita opcional na que visitaremos o interior do Coliseu, e de seguida um percurso por Roma Barroca,
na qual conhecerás as suas praças mais emblemáticas e fontes mais relevantes e representativas da
cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção a Assis. Tempo
livre para conhecer as Basílicas, com os seus frescos
magníﬁcos feitos em parte por Giotto e Cimabue,
e o túmulo do santo. (Almoço Opção TI). Continuamos em direção a Siena, que teve a banca mais
ﬂorescente de Itália no século XIII. Tempo livre para
conhecer o seu centro histórico medieval, no qual
se destacam a Piazza del Campo, a Catedral do século XII, etc. Saída em direção a Florença, a capital
da Toscana e berço do Renascimento graças ao patrocínio dos Medici. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa
Maria del Fiore, com a sua cúpula feita por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel Ângelo para
fazer a de São Pedro no Vaticano; o Campanário,
construído por Giotto, o Batistério com as famosas
Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a
Praça de la Signoria com o Palazzo Vecchio e o seu
conjunto de estátuas e fontes com uma grande riqueza artística, etc. (Almoço Opção TI). Resto do
dia livre. Visita opcional dos museus ﬂorentinos,
onde se encontram alguns dos tesouros que esconde esta cidade, como: o “David” obra maestra de
Miguel Ângelo. (Jantar Opção TI) e acomodação.
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QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída em direção a Pisa. Tempo
livre para conhecer a maravilhosa Praça dos Milagres, que contém um grande património artístico,
entre o quais se destaca a Catedral. O Batistério,
considerado como o maior de Itália, e o local onde
Galileo criou a teoria do pêndulo, e por último e
não menos importante o lugar mais famoso da
praça da Torre Inclinada, que na realidade é o
campanário da catedral que começou a inclinar-se quando começou a sua construção em 1173.
Almoço. Chegada a Pádua com tempo livre para
visitar a Basílica de Santo António, construída
entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa
da arte gótica italiana. Jantar e acomodação na
região de Veneto.
SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico de barco pela
Lagoa Veneziana, onde se encontram as ilhas mais
conhecidas do arquipélago, San Andrés, o Lido, o
Murano, entre outras, para chegar navegando ao
coração de Veneza, onde vamos poder admirar a
cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Dogos e a Praçeta, lugar de
acesso à Praça São Marcos (Almoço Opção TI).
Resto do dia livre para passear por esta cidade
única construída sobre 118 ilhotas. Se desejar pode
realizar uma excursão opcional na que além de um
passeio romântico de gôndola pelos canais de Veneza, será feito um passeio com o nosso guia local
pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os
recantos mais pitorescos de esta cidade. (Jantar
Opção TI) e acomodação na região de Veneto.
SÁBADO: VENEZA
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 ST91117
SÁBADO: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Saída para Sirmione, um povo muito procurado pelas suas águas termais, desde a
época romana e onde além da sua beleza natural se
destaca também, a espectacular impressão do Castelo Rocca Scaligera. Continuação até Milão. Visita
panorâmica: Porta Nuova, Praça da República, Praça do Duomo, Galería Vittorio Emmanuele II, Teatro
della Scala, Castelo Sforzesco, o bairro de Brera,
etc. (Jantar Opção TI) e acomodação.
DOMINGO: MILÃO
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 ST9056

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
TENTAÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9056: 10 Mai; 14 Jun; 12 Jul; 16 Ago; 6 Set.

Preço base ST9056

1.350$
1.205$

10 dias
5 refeições

Preço base ST9117

9 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
01 NOV / 27 MAR
05 ABR / 25 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Tentação

10

5

1.460

DUPLO

SINGLE

1.875

1.350

1.770

Roma - Veneza

ST9117

Tentação

SINGLE

Roma - Milão

ST9056

9

5

1.295

1.660

1.205

1.570

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Milão, Cruzeiro pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença e Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Lago de Garda, Pádua, Pisa, Assis, Siena.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 13 refeições (ST9056) e 12
refeições (ST9117) em total e as seguintes visitas:
* Nápoles, Capri e Pompéia
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
Por um suplemento sobre o preço de:
560 $ (ST9056) e 525 $ (ST9117).

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Roma

Nome

Situação

Grand Hotel Fleming Cidade
Hotel Colombo
Cidade
Florença Ibis Firenze Nord
Sesto Fiorentino
The Gate
Sesto Fiorentino
Veneza Alexander Palace
Abano Terme
B & B Padova
Padova
Milão
B&B Milano Sesto
S. San Giovanni
Ibis Milano Centro
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
3*
3*
3*

1

2

Milão

Florença

Veneza

2

Roma

3
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Bela Itália

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9060 >> Milão > Veneza > Florença > Roma

SEXTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
SÁBADO: MILÃO
Chegada a Millão e traslado ao hotel. Tempo livre
para conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
DOMINGO: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castelo Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Galeria de Vittorio
Emmanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com
a Catedral, etc. Saída para Sirmione, onde além da
sua beleza natural se destaca também, o Castelo
Rocca Scaligera. Continuamos até o hotel na região
de Veneto. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela
Lagoa Veneziana até o coração de Veneza, onde
vamos admirar a cúpula de Santa Maria da Saúde, o
exterior do Palácio dos Dogos (Almoço Opção TI).
Resto do dia livre para passear por esta cidade única construída sobre 118 ilhotas. Excursão opcional
na que além de um passeio romântico de gôndola
pelos canais de Veneza, vai também fazer um passeio com o nosso guia local pela chamada “Veneza
Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos de esta cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação na região de Veneto.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - PADUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção a Pádua para conhecer a Basílica de Santo António e os restos do
santo. De seguida saimos em direção à região de
Emilia-Romagna, com Almoço durante a rota, para
chega a Pisa. Tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça dos Milagres, que contém um grande
património artístico, entre o quais se destaca a Catedral, o Batistério, considerado como o maior de
Itália, e o local onde Galileo criou a teoria do pêndulo, e por último e não menos importante o lugar
mais famoso da praça da Torre Inclinada, que na
realidade é o campanário da catedral que começou
a inclinar-se quando começou a sua construção em
1173. Seguimos em direção a Florença, capital da
Toscana e berço do Renascimento que hoje em día
é um dos principais centros artísticos do mundo.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícos e
monumentos mais característicos: Duomo de Santa
Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa feita
por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel
Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano; o
Campanário, construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a
Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo Vecchio e o seu conjunto de estátuas e fontes

com uma grande riqueza artística, etc. (Almoço
Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional dos
museus ﬂorentinos, onde se encontram alguns dos
tesouros que esconde esta cidade, como: o “David”
obra maestra de Miguel Ângelo. (Jantar Opção TI)
e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Assis, pátria
de são Francisco. Tempo livre para conhecer as
Basílicas, com os seus frescos magníﬁcos feitos em
parte por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo.
Continuação até Roma. Almoço e visita panorâmica
na qual o nosso guia local com as suas explicações
vai-nos fazer submergir na história da codade e nos
vais apresentar os principais edifícios da Cidade
Eterna. Vamos passar junto ao Tiber, Avenida dos
Foros, Praça de Veneza, exterior do Coliseo, Circo
Maximo, etc. Jantar. Tempo livre ou se desejar poderá fazer a visita (Opção TI) “Roma de Noite”, na
qual vai conhecer as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, como a Praça do Panteão ou a
Praça Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Visita (Opção TI) dos Museus do Vaticano e Basílica de São pedro, onde se
encontram “La Pietá”, a Capela Sistina, obra maestra da pintura universal e lugar onde se realiza o
conclave para elegir o novo Papa. (Almoço Opção
TI). Durante a tarde, poderá realizar uma excursão
opcional na qual irá juntar os momentos mais importantes da história de esta cidade: o interior do
edíﬁcio mais representativo da Roma Imperial e
autêntico simbolo da cidade, o Coliseu. De seguida visita ao Bairro do Trastevere, simbolo da Roma
Popular, conhecendo os seus recantos mais pitorescos com a ajuda do nosso guia local, e que nos vais
permitir envolver-nos com a vida diária da capital
italiana. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: ROMA (OPCIONAL POMPEIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para continuar a conhecer
esta cidade maravilhosa. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos
restos arqueológicos de esta cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesubio no ano 79
d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles,
vamos navegar até à Ilha de Capri, refugio da alta
sociedade internacional. Com lugares maravilhosos
como a Marina Grande, os Rochedos, as Grutas, etc.
Acomodação.
DOMINGO: ROMA
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. ■

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
TENTAÇÃO

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9060: 17 Mai; 21 Jun; 19 Jul; 23 Ago; 13 Set.

Preço base ST9060

1.350$

10 dias
6 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
01 NOV / 27 MAR
05 ABR / 25 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

Milão - Roma

ST9060

Tentação

10

6

1.500

1.915

1.350

1.770

Seleção

10

6

1.610

2.110

1.425

1.925

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Milão, Cruzeiro pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença e Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Lago de Garda, Pádua, Pisa, Assis.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Este itinerário poderá ser realizado na versão TUDO INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o programa oferece um total de 12 refeições e las siguientes visitas:
* Roma de Noite
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
Por um suplemento sobre o preço de: 295 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Milão

Hilton Garden Inn (S)
Cidade
4*
Ramada Plaza (S)
Cidade
4*
S. San Giovanni 3*
B&B Hotel Sesto (T)
Ibis Milano Centro (T)
Centro
3*
4*
Veneza H. Inn Venice-Mestre Marguera (S) Marguera
Albatros (T)
Mestre
4*
Sesto Fiorentino 4*
Florença Novotel Firenze Nord (S)
Sesto Fiorentino 4*
The Gate (S)
Sesto Fiorentino 3*
Ibis Firenze Nord (T)
Roma
Américan Palace (S)
Cidade
4*
Shangrí-La (S)
Cidade
4*
Hotel Colombo (T)
Cidade
4*
Grand Hotel Fleming (T)
Cidade
4*
Occidental Aran Park (T)
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Bela Itália e o Sul Italiano
ST9059 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nápoles > Salerno > Roma

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
SÁBADO: MILÃO
Chegada a Milão e traslado até o hotel. Durante o
seu tempo livre sugerimos que descubra a beleza da
capital da Lombardia, admirando a grandiosidade e
elegância dos seus edifícios, percorrendo as ruas da
moda ou saboreando um delicioso cappuccino em
algum dos cafés mais tradicionais do ﬁnal do século
XIX, principio do século XX, como o Zucca, o Travegia
ou o Cova. Jantar e acomodação.
DOMINGO: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica na qual vamos
conhecer os locais de maior destaque da cidade:
Castelo Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante,
Praça Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele,
Praça da Scala, Praça do Duomo com a Catedral,
etc. Saída em direção à Costa Sul do Lago de Garda, a Sirmione, um povo muito procurado pelas
suas águas termais, desde a época romana e onde
além da sua beleza natural se destaca também, a
espectacular impressão do Castelo Rocca Scaligera, localizado em uma península que vai pelo lago
adentro e faz a união entre o casco histórico e terra
ﬁrme. Continuamos até o hotel na região de Veneto.
Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco
pela Lagoa Veneziana onde se encontram as ilhas
mais conhecidas do arquipélago, San Andres, Lido
e Murano, entre outras. Navegando até o coração
de Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio
dos Dogos e a Praçeta, local de acesso à praça de
São Marcos (Almoço Opção TI). Resto do dia livre
para passear por esta cidade única construída sobre
118 ilhotas. Se desejar pode realizar uma excursão
opcional na que além de um passeio romântico de
gôndola pelos canais de Veneza, vai também fazer
um passeio com o nosso guia local pela “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos
de esta cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação na
região de Veneto.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - PADUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção a Pádua para conhecer a Basílica de Santo António, contruída entre
os séculos XII e XIV, Uma obra maravilhosa da arte
gótica italiana na qual no seu interior além das excelentes esculturas, encontram-se os restos do santo.
De seguida saimos em direção à região de Emilia-Romagna, com Almoço durante a rota, para chega
a Pisa. Tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça dos Milagres, que contém um grande património
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artístico, entre o quais se destaca a Catedral, que
começou a construir-se na segunda metade do século XI, tendo sido ﬁnalmente consagrada em 1118.
Devido à colonização que extendeu Pisa por várias
cidades do mediterrâneo, o desenho da catedral
tem uma mistura de vários estilos arquitectónicos;
tendo como base o românico pisano, mas também
há presença de elementos islâmicos, lombardos e
bizantinos. O Batistério, considerado como o maior
de Itália, e o local onde Galileo criou a teoria do pêndulo, e por último e não menos importante o lugar
mais famoso da praça da Torre Inclinada, que na
realidade é o campanário da catedral que começou
a inclinar-se quando começou a sua construção em
1173. Seguimos em direção a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento que hoje em día é um
dos principais centros artísticos do mundo. Jantar e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa
Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa feita
por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano; o Campanário, construído por Giotto, o Batistério com as
famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo Vecchio e
o seu conjunto de estátuas e fontes com uma gran-

de riqueza artística, etc. (Almoço Opção TI). Resto
do dia livre. Visita opcional dos museus ﬂorentinos,
onde se encontram alguns dos tesouros que esconde
esta cidade, como: o “David” obra maestra de Miguel
Ângelo. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Assis, pátria de
são Francisco. Tempo livre para conhecer as Basílicas, com os seus frescos magníﬁcos feitos em parte
por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo. Continuação até Roma. Almoço e visita panorâmica na qual
o nosso guia local com as suas explicações vai-nos
fazer submergir na história da codade. Vamos passar
junto ao Tiber, Avenida dos Foros, Praça de Veneza,
exterior do Coliseo, Circo Maximo, etc. Jantar. Tempo
livre ou visita (Opção TI) “Roma de Noite”, na qual
vai conhecer as fontes e praças mais emblemáticas
da cidade, como a Praça do Panteão ou a Praça Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita
(Opção TI) dos Museus do Vaticano e Basílica de São
pedro, onde se encontram “La Pietá”, a Capela Sistina, obra maestra da pintura universal e lugar onde se
realiza o conclave para elegir o novo Papa. (Almoço
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Opção TI). Durante a tarde, poderá realizar uma
excursão opcional na qual irá juntar os momentos
mais importantes da história de esta cidade: o interior do edíﬁcio mais representativo da Roma Imperial e autêntico simbolo da cidade, o Coliseu. De
seguida visita ao Bairro do Trastevere, simbolo da
Roma Popular, conhecendo os seus recantos mais
pitorescos com a ajuda do nosso guia local, e que
nos vais permitir envolver-nos com a vida diária da
capital italiana. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar a conhecer esta cidade das sete colinas históricas, que é
tal como se diz, um Museu ao ar livre, repleta de
esculturas e fontes maravilhosas nas suas praças
encantadoras. Acomodação.
DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã. Saída em direção a Nápoles. Visita panorâmica em autocarro na qual vamos poder
apreciar os grandes contrastes da cidade, ao dirigir-nos à colina de Posilipo desde onde vamos poder
admirar as duas baías, a de Pozzuoli com os Campos Flegreos e a Baía de Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante da cidade. Também se
vai realizar uma visita a pé, na qual vamos percorrer
a Praça de Plebiscito, onde está o Palácio Real, a
Galería Umberto I, a Ópera de Nápoles. Teatro de
San Carlo e obviamente vamos dar um passeio por
Spaccanapoli, onde estava o antigo centro histórico
greco-romano que deu origem à cidade e o lugar
onde hoje em dia palpita o coração napolitano com
as suas pitorescas ruelas nas quais, juntamente com
as animadas vozes das pessoas, encontraremos os
ateliers dos artesãos. Almoço e resto do dia livre.
Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional para
conhecer Pompeia e os restos arqueológicos de
esta cidade romana parada no tempo pela erupção
do Vesubio no ano 79 d.C; À continuação vamos até
à ilha de Capri, que pela sua localização geográﬁca
privilegiada, que domina o Golfo de Nápoles e a sua
fantástica beleza natural, com temperaturas suaves
em qualquer época do ano, fez com que desde os
tempos da antiguidade fosse um lugar desejado
por imperadores, reis e príncipes. Hoje em dia é um
ponto de encontro da Alta Sociedade Internacional.
Regresso a Nápoles. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: NÁPOLES
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 ST9058

TERÇA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída para Sorrento para fazer uma
visita panorâmica. Continuaçaño pela Costa Amalﬁtana até Positano, um dos locais mais característicos da Peninsula de Sorrento. Vamos percorrer as
suas pequenas ruas, às vezes formadas por pequenas escadas que lhe dá um encanto especial; desde
ali embarcamos até Amalﬁ, principal povoação da
Costa Amalﬁtana, famoso, além da sua beleza, pela
sua Catedral, pela produção de Limoncello (licor
típico da região). Seguimos até Salerno, segunda
cidade mais importante de Campania. Jantar e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA PAESTUM - SALERNO
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar as
Grutas do Anjo, criadas naturalmente desde à 35
milhões de anos. São os mais importantes do Sul de
Itália e as únicas que têm um rio subterrâneo; o percurso consiste em uma pequena travessia de barco
e outra a pé (recomenda-se um casaco e calçado
confortável) onde poderemos ver as formações de
estalactites e estalagmitas. Continuamos em direção a Paestum. Almoço. Visita da zona arqueológica com 3 templos dóricos do século V a.C. melhor
conservados do mundo. Vamos também conhecer
o Museu onde se encontram importantes restos da
antiga cidade Grega de Poseidón, entre os quais se
destacam os célebres murais do túmulo do Nadador. Regresso a Salerno. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: SALERNO - PALÁCIO DE CASERTA - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Caserta para visitar o Palácio Real, que foi mandado construir pelo
Rei Carlos III de Espanha. É um dos mais importantes de Itália com 1200 estadias e os belos jardins
desenhados por Vanvitelli. Continuação até Roma.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA
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 ST9059

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 18 refeições (ST9059) e 14
refeições (ST9058) e las siguientes visitas:
* Roma de Noite
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
Por um suplemento sobre o preço de: 295 $.

2.545
1.875$
$

15 dias
12 refeições

Preço base ST9058

12 dias
8 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 07 JUN / 13 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Milão - Roma

ST9059

Tentação

15

12

2.545

3.220

Seleção

15

12

2.720

3.530

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

TEMPORADA: 03 MAI / 27 SET
ITIN.

SINGLE

Milão - Nápoles

ST9058

Tentação

12

8

1.875

2.395

Seleção

12

8

1.975

2.600

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Milão, Cruzeiro pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, Nápoles e Sorrento,
Grutas do Anjo em Pertosa, Paestum, Palácio Real de
Caserta.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo itinerário): Lago de Garda, Pádua, Pisa, Assis, Costa
Amalﬁtana, Salerno.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Milão

Hilton Garden Inn (S)
Cidade
4*
Ramada Plaza (S)
Cidade
4*
B&B Hotel Sesto (T)
S. San Giovanni 3*
Ibis Milano Centro (T)
Centro
3*
Veneza H. Inn Venice-Mestre Marguera (S) Marguera
4*
Albatros (T)
Mestre
4*
Florença Novotel Firenze Nord (S) Sesto Fiorentino 4*
The Gate (S)
Sesto Fiorentino 4*
Ibis Firenze Nord (T)
Sesto Fiorentino 3*
Roma
Américan Palace (S)
Cidade
4*
Shangrí-La (S)
Cidade
4*
Hotel Colombo (T)
Cidade
4*
Grand Hotel Fleming (T)
Cidade
4*
Occidental Aran Park (T) Cidade
4*
Nápoles Holiday inn Nápoles
Cidade
4*
Ramada Nápoli
Centro
4*
Salerno Grand Hotel Salerno
Centro
4*
Novotel Salerno
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9303
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
SÁBADO: MILÃO
Apresentação no aeroporto 2 horas antes da hora de
saída do vôo com destino a Milão. Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre. Jantar e acomodação.
DOMINGO: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica na qual vamos
conhecer os locais de maior destaque da cidade:
Castelo Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante,
Praça Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele,
Praça da Scala, Praça do Duomo com a Catedral,
etc. Saída em direção à Costa Sul do Lago de Garda, a Sirmione, um povo muito procurado pelas
suas águas termais, desde a época romana e onde
além da sua beleza natural se destaca também, a
espectacular impressão do Castelo Rocca Scaligera, localizado em uma península que vai pelo lago
adentro e faz a união entre o casco histórico e terra
ﬁrme. Continuamos até o hotel na região de Veneto.
Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela
Lagoa Veneziana onde se encontram as ilhas mais
conhecidas do arquipélago. Navegando até o coração de Veneza, onde vamos admirar a cúpula de
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Dogos e a Praçeta, local de acesso à praça
de São Marcos (Almoço Opção TI). Resto do dia livre
para passear por esta cidade única construída sobre
118 ilhotas. Se desejar pode realizar uma excursão
opcional na que além de um passeio romântico de
gôndola pelos canais de Veneza, vai também fazer
um passeio com o nosso guia local pela chamada
“Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais
pitorescos de esta cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação na região de Veneto.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - PADUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção a Pádua para conhecer a Basílica de Santo António, onde encontram-se os restos do santo. De seguida saimos em direção
à região de Emilia-Romagna, com Almoço durante a
rota, para chega a Pisa. Tempo livre para conhecer
a maravilhosa Praça dos Milagres, com a Catedral, o
Batistério, considerado como o maior de Itália, e o local onde Galileo criou a teoria do pêndulo, e por último e não menos importante o lugar mais famoso da
praça da Torre Inclinada, que na realidade é o campanário da catedral que começou a inclinar-se quando
começou a sua construção em 1173. Seguimos em
direção a Florença, capital da Toscana e berço do
Renascimento que hoje em día é um dos principais
centros artísticos do mundo. Jantar e acomodação.

142 ITÁLIA

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa
Maria del Fiore, o Campanário, construído por Giotto, o Batistério com as famosas Portas do Paraíso
de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria
com o Palazzo Vecchio e o seu conjunto de estátuas
e fontes com uma grande riqueza artística, etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional
dos museus ﬂorentinos, com o “David” obra maestra
de Miguel Ângelo. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Assis, pátria de
são Francisco. Tempo livre para conhecer as Basílicas,
com o túmulo do santo. Continuação até Roma. Almoço e visita panorâmica na qual o nosso guia local
com as suas explicações vai-nos fazer submergir na
história da codade e nos vais apresentar os principais
edifícios da Cidade Eterna. Vamos passar junto ao Tiber, Avenida dos Foros, Praça de Veneza, exterior do
Coliseo, Circo Maximo, etc. Jantar. Tempo livre ou se
desejar poderá fazer a visita (Opção TI) “Roma de
Noite”, na qual vai conhecer as fontes e praças mais
emblemáticas da cidade, como a Praça do Panteão
ou a Praça Navona, centro intelectual e boêmio da
cidade, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar a conhecer esta cidade maravilhosa das famosas sete colinas históricas, que é tal como se diz, um Museu ao
ar livre, repleta de esculturas e fontes maravilhosas
nas suas praças encantadoras, na qual se encontram
alguns dos monumentos mais famosos do mundo.
Acomodação.
DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã. Saída para Nápoles. Visita panorâmica em autocarro na qual vamos poder apreciar os
grandes contrastes da cidade, ao dirigir-nos à colina
de Posilipo desde onde vamos poder admirar as duas
baías, a de Pozzuoli com os Campos Flegreos e a Baía
de Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante da cidade. Também se vai realizar uma visita a pé,
na qual vamos percorrer a Praça de Plebiscito, onde
está o Palácio Real, a Galería Umberto I, a Ópera de
Nápoles. Teatro de San Carlo e obviamente vamos
dar um passeio por Spaccanapoli, onde estava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem à
cidade e o lugar onde hoje em dia palpita o coração
napolitano com as suas pitorescas ruelas nas quais,
juntamente com as animadas vozes das pessoas, encontraremos os ateliers dos artesãos. Almoço e resto
do dia livre. Jantar e acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9306
QUARTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Chegada a Roma e traslado até o
hotel. Jantar. Tempo livre. Se desejar poderá fazer a
visita (Opção TI) “Roma de Noite”, na qual vai conhecer as fontes e praças mais emblemáticas da cidade,
como a Praça do Panteão ou a Praça Navona, centro
intelectual e boêmio da cidade, a Fontana di Trevi,
etc. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita
(Opção TI) dos Museus do Vaticano e Basílica de São
pedro, onde se encontram “La Pietá”, a Capela Sistina, obra maestra da pintura universal e lugar onde se
realiza o conclave para elegir o novo Papa. (Almoço
Opção TI). Durante a tarde, poderá realizar uma excursão opcional na qual irá juntar os momentos mais
importantes da história de esta cidade: o interior do
edíﬁcio mais representativo da Roma Imperial e autêntico simbolo da cidade, o Coliseu. De seguida visita ao Bairro do Trastevere, simbolo da Roma Popular,
conhecendo os seus recantos mais pitorescos com
a ajuda do nosso guia local, e que nos vais permitir envolver-nos com a vida diária da capital italiana.
(Jantar Opção TI) e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou se desejar pode optar
por uma excursão opcional de dia completo a lugares inesquecíveis. Em primeiro lugar visitaremos
Pompeia onde vamos conhecer o nosso guia local
e os magníﬁcos restos arqueológicos de esta cidade
romana parada no tempo pela erupção do Vesubio
no ano 79 d.C; À continuação vamos até à ilha paradisíaca de Capri, que pela sua localização geográﬁca
privilegiada, que domina o Golfo de Nápoles e a sua
fantástica beleza natural, com temperaturas suaves
em qualquer época do ano, fez com que desde os
tempos da antiguidade fosse um lugar desejado
por imperadores, reis e príncipes. Hoje em dia é um
ponto de encontro da Alta Sociedade Internacional.
Regresso a Nápoles. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída em direção até Sorrento para
fazer uma visita panorâmica da cidade. Continuamos pela Costa Amalﬁtana até Positano, um dos
locais mais característicos da Peninsula de Sorrento,
empoleirado entre as falésias e a montanha. Vamos
percorrer as suas pequenas ruas, às vezes formadas
por pequenas escadas que lhe dá um encanto especial; desde ali embarcamos até Amalﬁ, principal
povoação da Costa Amalﬁtana, famoso, além da sua
beleza, pela sua Catedral, pela produção de Limoncello (licor típico da região). Seguimos até Salerno,
segunda cidade mais importante de Campania. Jantar e acomodação.
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QUARTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA PAESTUM - SALERNO
Café da manhã. Saída em direção a Pertosa para
visitar as famosas Grutas do Anjo, criadas naturalmente desde à 35 milhões de anos. São os mais
importantes do Sul de Itália e as únicas que têm
um rio subterrâneo; o percurso consiste em uma
pequena travessia de barco e outra a pé (recomenda-se um casaco e calçado confortável) onde poderemos ver todas as formações de estalactites e
estalagmitas que tornam o lugar, um mundo de ilusão. Continuamos em direção a Paestum. Almoço.
Visita da zona arqueológica com 3 templos dóricos
do século V a.C. melhor conservados do mundo.
Vamos também conhecer o Museu onde se encontram importantes restos da antiga cidade Grega de
Poseidón, entre os quais se destacam os célebres
murais do túmulo do Nadador. Regresso a Salerno.
Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: SALERNO - MATERA - LECCE
Café da manhã. Saída em direção a Matera, conhecida como a cidade dos “Sassi”, como referência às
grutas escavadas na montanha e utilizadas tradicionalmente como vivendas. Visita panorâmica, na
qual vamos conhecer o mais importante da cidade,
visitando o interior de uma casa gruta e de uma
igreja rupestre, o centro histórico de esta autêntica
fortaleza natural, onde está a Catedral e os Palácios
das familias nobres que viveram na cidade. Continuamos até Lecce, que teve um período de Ouro,
com Carlos V, que esteve encarregado de organizar
o urbanismo da cidade durante a época do “Barroco Leccese”, no qual alcança o seu máximo esplendor urbanístico. Visita panorâmica: a Porta Rudiae,
a Via Libertini, a via Palmieri, a Piazza Sant Oronzo,
o Castelo de Carlos V, a Porta Napoli, o interior da
Basílica da Santa Croce, o Duomo e o anﬁteatro romano, etc. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO LECCE
Café da manhã. Saída em direção a Gallipoli, a “Cidade Bela” dos gregos contruída em uma ilha, no
Mar Jônico, que está unida a terra ﬁrme por uma
ponte. Tempo livre para conhecer esta bela cidade amuralhada. Continuação até Santa maria de
Leuca, o lugar onde as águas do mar Adriático, se
misturam com as águas do mar Jônico. Tempo livre
para disfrutar de este lugar, que já foi mencionado
em muitas ocasiões por clássicos latinos e que se
converteu em um dos locais favoritos de destino
para a alta burguesia da zona durante o século XIX.
Continuação até Otranto, a cidade mais Oriental da
Itália. Tempo livre para percorrer as ruas com casas
brancas ao longo do interior das muralhas, dominadas pelo Grande Castelo Aragonês e admirar a Catedral Românica, com mosaicos originais do século
XII. Regresso a Lecce. Jantar e acomodação.

SÁBADO: LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO
AL MARE - BARI
Café da manhã. Saída em direção a Ostuni. Tempo
livre na chamada “Cidade Branca”. A sua pitoresca
zona antiga formada por ruas estreitas, onde parece que as varandas se tocam, que emvolvem a Praça da Liberdade, coração da cidade e que nos mostram numerosas igrejas, palácios, etc. De seguida
dirigimo-nos até Alberobello, um dos lugares mais
pitorescos da nossa viagem, onde vamos encontrar
os “Trulli”, edifícios brancos de forma piramidal,
que fazem com que esta cidade seja um lugar único. Tempo livre e continuação a Polignano al Mare,
um povo antigo marinheiro, onde ainda se respiram
esses ares, no qual o branco das suas construções
contrastam com o azul intenso do adriático, com
um entorno natural maravilhoso de falésias e varandas que nos vai fazer entender que esta costa é
realmente uma paisagem digna de admirar. Continuação até Bari. Jantar e acomodação.
DOMINGO: BARI - BARLETTA - TRANI - BARI
Café da manhã. Saída em direção a Barletta. Tempo
livre para conhecer esta cidade de origem medieval,
conhecer a sua zona antiga com a estátua impressionante do “Colosso de Barletta”, a igreja de Santo
Sepulcro, o castelo do século XII, a Catedral, de Sta.
Maria A Maior, de origem românica, etc. Continuação até Trani, onde vamos ter tempo livre para
conhecer a sua maravilhosa Catedral à beira mar e
considerada por alguns a “Rainha das Catedrais de
Puglia”. Regresso a Bari. Almoço. Visita panorâmica
desta cidade que foi ao longo da história um cruzamento de culturas. Vamos conhecer a sua zona
antiga, rodeada por muralhas, atravessada por ruas
estreitas, que escondem um grande património artístico, passaremos pelo exterior do seu majestoso
castelo e visitaremos a Basílica de São Nicolau e a
sua catedral. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BARI
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 DE AMBOS ITINERÁRIOS

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
O itinerário ST9303 pode ser realizado na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o programa oferece um total de 22 refeições e las siguientes
visitas:

3.300
2.280$
$

18 dias
16 refeições

Preço base ST9306

13 dias
11 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
21 JUN - 05 E 26 JUL - 09 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Milão - Bari

ST9303

18

16

3.300

4.300

26 JUN - 10 E 31 JUL - 14 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Roma - Bari

ST9306

13

11

2.280

2.965

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerario): Panorâmicas de Milão, Florença, Roma, Nápoles,
Sorrento, Matera, Lecce e Bari, Grutas do Anjo em Pertosa, Paestum, Passeio em barco pela Lagoa Veneciana,
Basílica da Santa Croce.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo
itinerario): Lago de Garda, Sirmione, Pádua, Pisa, Assis,
Costa Amalﬁtana, Amalﬁ, Positano, Salerno, Gallipoli,
Leuca, Otranto, Ostuni, Alberobello, Polignano al Mare,
Trani, Barletta.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Milão

Hilton Garden Inn
Cidade
4*
Ramada Plaza
Cidade
4*
4*
Veneza H. Inn Venice-Mestre Marguera Marguera
Sesto Fiorentino 4*
Florença Novotel Firenze Nord
Sesto Fiorentino 4*
The Gate
Roma
Américan Palace
Cidade
4*
Shangrí-La
Cidade
4*
Nápoles Holiday inn Nápoles
Cidade
4*
Ramada Nápoli
Centro
4*
Salerno Grand Hotel Salerno
Centro
4*
Novotel Salerno
Cidade
4*
Lecce
Tiziano
Cidade
4*
President
Cidade
4*
Bari
HI Bari
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

* Roma de Noite
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
Por um suplemento sobre o preço de: 295 $.
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Roma e o Sul Italiano
ST9061 >> Roma > Nápoles > Salerno > Roma

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado até o hotel. Tempo livre ou se desejar poderá fazer a visita (Opção TI)
“Roma de Noite”, na qual vai conhecer as fontes e
praças mais emblemáticas da cidade, como a Praça
do Panteão ou a Praça Navona, centro intelectual e
boêmio da cidade, a Fontana di Trevi, etc. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita
(Opção TI) dos Museus do Vaticano e Basílica de São
pedro, onde se encontram “La Pietá”, a Capela Sistina, obra maestra da pintura universal e lugar onde se
realiza o conclave para elegir o novo Papa. (Almoço
Opção TI). Durante a tarde, poderá realizar uma excursão opcional na qual irá juntar os momentos mais
importantes da história de esta cidade: o interior do
edíﬁcio mais representativo da Roma Imperial e autêntico simbolo da cidade, o Coliseu. De seguida visita ao Bairro do Trastevere, simbolo da Roma Popular,
conhecendo os seus recantos mais pitorescos com
a ajuda do nosso guia local, e que nos vais permitir envolver-nos com a vida diária da capital italiana.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar a conhecer esta cidade maravilhosa das famosas sete colinas históricas, que é tal como se diz, um Museu ao
ar livre, repleta de esculturas e fontes maravilhosas
nas suas praças encantadoras, na qual se encontram
alguns dos monumentos mais famosos do mundo.
Acomodação.
DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã. Saída em direção a Nápoles. À chegada vamos fazer uma visita panorâmica em autocarro na qual vamos poder apreciar os grandes contrastes da cidade, ao dirigir-nos à colina de Posilipo
desde onde vamos poder admirar as duas baías, a
de Pozzuoli com os Campos Flegreos e a Baía de
Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante
da cidade. Também se vai realizar uma visita a pé,
na qual vamos percorrer a Praça de Plebiscito, onde
está o Palácio Real, a Galería Umberto I, a Ópera de
Nápoles. Teatro de San Carlo e obviamente vamos
dar um passeio por Spaccanapoli, onde estava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem à
cidade e o lugar onde hoje em dia palpita o coração
napolitano com as suas pitorescas ruelas nas quais,
juntamente com as animadas vozes das pessoas, encontraremos os ateliers dos artesãos. Almoço e resto
do dia livre. Jantar e acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou se desejar pode optar por uma excursão opcional de dia completo a
lugares inesquecíveis. Em primeiro lugar visitaremos Pompeia onde vamos conhecer o nosso guia

local e os magníﬁcos restos arqueológicos de esta
cidade romana parada no tempo pela erupção do
Vesubio no ano 79 d.C; À continuação vamos até
à ilha paradisíaca de Capri, que pela sua localização geográﬁca privilegiada, que domina o Golfo

ITÁLIA

COMEÇO
AMBOS ITIN.

FIM
ITIN. ST9061
3

+

Roma
1

Nápoles
2
2

Salerno

FIM
ITIN. ST9120

Roma e Nápoles

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9120 >> Roma > Nápoles
Preço base ST9061

1.685
960$

da Alta Sociedade Internacional. Regresso a Nápoles. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: NÁPOLES
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. ■

$

10 dias
7 refeições

Preço base ST9120

7 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA

FIM DO ITINERÁRIO ST9120

TEMPORADA: 12 JUN / 18 SET

TERÇA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída em direção até Sorrento para
fazer uma visita panorâmica da cidade. Continuamos pela Costa Amalﬁtana até Positano, um dos locais mais característicos da Peninsula de Sorrento,
empoleirado entre as falésias e a montanha. Vamos
percorrer as suas pequenas ruas, às vezes formadas
por pequenas escadas que lhe dá um encanto especial; desde ali embarcamos até Amalﬁ, principal
povoação da Costa Amalﬁtana, famoso, além da
sua beleza, pela sua Catedral, pela produção de
Limoncello (licor típico da região). Seguimos até
Salerno, segunda cidade mais importante de Campania. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA PAESTUM - SALERNO
Café da manhã. Saída em direção a Pertosa para
visitar as famosas Grutas do Anjo, criadas naturalmente desde à 35 milhões de anos. São os mais
importantes do Sul de Itália e as únicas que têm
um rio subterrâneo; o percurso consiste em uma
pequena travessia de barco e outra a pé (recomenda-se um casaco e calçado confortável) onde poderemos ver todas as formações de estalactites e
estalagmitas que tornam o lugar, um mundo de ilusão. Continuamos em direção a Paestum. Almoço.
Visita da zona arqueológica com 3 templos dóricos
do século V a.C. melhor conservados do mundo.
Vamos também conhecer o Museu onde se encontram importantes restos da antiga cidade Grega de
Poseidón, entre os quais se destacam os célebres
murais do túmulo do Nadador. Regresso a Salerno.
Jantar e acomodação.

ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Roma - Roma

ST9061

10

7

1.685

2.185

TEMPORADA: 08 MAI / 02 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Roma - Nápoles

ST9120

7

3

960

1.275

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerario): Panorâmicas de Nápoles e Sorrento, Grutas do Anjo
em Pertosa, Paestum, Palácio Real de Caserta.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo
itinerario): Costa Amalﬁtana, Amalﬁ, Salerno, Positano.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Roma

Nome

Situação

Américan Palace
Cidade
Shangrí-La
Cidade
Nápoles
Holiday inn Nápoles Cidade
Ramada Nápoli
Centro
Salerno
Grand Hotel Salerno Centro
Novotel Salerno
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*

QUINTA-FEIRA: SALERNO - PALÁCIO DE CASERTA - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Caserta para visitar o Palácio Real, que foi mandado construir pelo
Rei Carlos III de Espanha. É um dos mais importantes de Itália com 1200 estadias e os belos jardins
desenhados por Vanvitelli. Continuação até Roma.
Jantar e acomodação.
de Nápoles e a sua fantástica beleza natural, com
temperaturas suaves em qualquer época do ano,
fez com que desde os tempos da antiguidade
fosse um lugar desejado por imperadores, reis e
príncipes. Hoje em dia é um ponto de encontro

SEXTA-FEIRA: ROMA
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 ST9061
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L. Maggiore

3

L. de Como
+ 1
Milão
1

1
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Os melhores lagos italianos

SPECIAL
PLUS

ST9121 >> Milão > Lago Maggiore > Lago de Como > Milão

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9121

1.720

DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Apresentação no aeroporto 2 horas antes do horário de saída do vôo. Chegada e traslado até o hotel.
Tempo livre para descobrir a capital de Lombardia.
Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - VIGEVANO - LAGO MAGGIORE
Café da manhã. Visita panorâmica: Castelo Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Praça Cordussio,
Galeria de Vittorio Emmanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com a Catedral, etc. Saída em direção
a Vigevano, um pequeno povo ea Lombardia que
teve um papel muito importante durante o dominio
da familia Sforza. Almoço. Tempo livre para conhecer a Praça Ducal, conhecida como o “Salão de Itália”. Foi mandada construir por Ludovico “O Moro”
em 1492, pelo arquitecto Donato Bramante com a
colaboração de Leonardo Da Vinci. Destacam-se
também a Catedral de San Ambrosio e o Palácio
Ducal. Continuamos até o Lago Maggiore, um lugar
paradisíaco. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEAS)
Café da manhã. Hoje vamos conhecer o Lago Maggiore onde se encontram povos encantadores
como Stresa, jóia da arquitectura “liberty”, a versão
italiana do movimento modernista. Navegaremos
até às Ilhas Borromeas. Visita às três ilhas: a “Ilha
Linda”, que acolhe o famoso Palácio Borromeo
construído em 1670; a “Ilha Mãe” e a “Ilha dos Pescadores”. Almoço nas ilhas. Regresso ao hotel. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO LAGO MAGGIORE
Café da manhã. Continuamos pelos Lagos Alpinos,
e dirigimo-no até a cidade suiça de Lugano, onde
o lago tem o mesmo nome. Tempo livre no centro
histórico da cidade e de seguida subimos em funicular até o Monte Salvatore. Almoço. Além do mais
poderá disfrutar das excelentes vistas do Lago e da
maravilhosa envolvente. Continuamos em direção
a Locarno, que graças à sua situação geográﬁca
excepcional à beira do Lago Maggiore e o peculiar micro clima subtropical de esta zona da região
suiça-itália de Ticino, converteu-se em um destino
muito turístico, onde se podem praticar desportes ao ar livre, admirar edifícios cheios de história
e disfrutar de um ambiente animado. Tempo livre
para passear por esta cidade. Ponto de encontro
de ﬁguras de renome internacional e onde poderá
passear pelo passeio da fama, onde estão nomes
como Santana, Sting ou Juanes com a sua própria
estrela. Regresso ao nosso hotel no Lago Maggiore.
Jantar e acomodação.
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8 dias
10 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 02 JUN / 22 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Milão - Milão

ST9121

8

10

1.720

2.095

O PREÇO INCLUI
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SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE
SAN GIULIO - LAGO DE CÓMO
Saída em direção ao Lago D’Orta considerado um
dos mais belos da região alpina e onde iremos fazer um percurso de eléctrico até o centro histórico
do povo de Orta e após a visita, embarcamos em
direção até à Ilha de San Giulio, onde se encontra a
Basílica com o mesmo nome. Regressamos a terra
ﬁrme. Tempo livre até sairmos em direção a Cómo.
Visita panorâmica ao centro histórico. Chegada ao
hotel em Cómo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - MILÃO
Café da manhã. Para hoje vamos realizar um percurso interessante pelo Lago de Cómo durante o
qual vamos conhecer a localidade maravilha de Varenna, onde através das suas ruas e recantos e jardins perfumados se respira um ambiente de outras
épocas, como também poderá disfrutar de uma
vista magniﬁca caminhando ao largo da romântica
“passarela do lago”. Vamos conhecer locais evocadores como Vila Monastero, com o seu jardim de
2 kilómetros de largura em frente ao lago, ou Vila
Cipresi com o seu jardim de várias alturas. Seguimos em direção a Bellagio, a localidade mais famosa do Lago, à qual vamos ir navegando, porque
de esta forma vamos poder sentir que chegamos a
um lugar excepcional, admirando as fachadas das
vivendas em tons pastel e as ruas organizadas que
subem as colinas. Almoço e tempo livre. Embarque
para realizar um percurso pelo lago até Cómo, onde
continuaremos a nossa viagem até Milão, capital de
Lombardia. Jantar e acomodação.
DOMINGO: MILÃO
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. ■

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursiones: Panorâmicas de
Milão e Como, Excursão ilhas Borromeas, Lago de Orta
e ilha de San Giulio.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Vigevano,
Lugano, Funicular Monte Salvatore, Locarno, Varenna,
Bellagio, Vila Cipresi, Vila Monastero
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Milão

Situação

Ramada Plaza
Cidade
Hilton Garden inn Cidade
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol Stressa
Dino
Báveno
Simplon
Báveno
Lago di Como
Nh Pontevechio
Lecco
Hotel Como
Cidade
Montalno Lucino
Hotel Cruise
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*S
4*
4*

Milão
1

Pisa

Região da Toscana
1

1

Siena

2

Roma

3
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Toscana e Roma

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9092 >> Milão > Pisa > Região da Toscana > Siena > Roma
Preço base ST9092
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SÁBADO: MILÃO
Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre onde
lhe sugerimos que descubra a beleza da capital da
Lombardia. Jantar e acomodação.
DOMINGO: MILÃO - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Café da manhã. Saída em direção a Rapallo e embarcamos até Portoﬁno*, um povo elegante, com
tradição marinheira e ponto de encontro do Jet Set
internacional. Tempo livre para disfrutar da beleza
do seu porto com as tipicas casas de cores ou passear pelas suas ruas onde se encontram numerosos
ateliers de artesãos. Continuação em barco até Santa Margarita Ligure. Tempo livre. Continuação até
Pisa, tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça
dos Milagres, com a Torre Inclinada, o Baptistério e
a Catedral. Jantar e acomodação.
* Em caso de que as condições meteorológicas não
permitam realizar os percursos em barco, serão
realizados via terrrestre.
SEGUNDA-FEIRA: PISA - LUCCA - FLORENÇA - REG. TOSCANA
Café da manhã. Saída em direção a Lucca. Visita
panorâmica da chamada “Cidade das 100 torres e
as 100 igrejas”, uma das poucas cidades italianas
que tem mantido intacto todo o seu esplendor medieval. Continuação a Florença, onde vamos ir em
primeiro lugar à Piazza Micheangelo, desde a qual
vamos ter as melhores vistas da cidade. Almoço e
visita panorâmica da cidade na qual vamos conhecer: o Duomo de Santa Maria del Fiore, o campanário, o Baptistério, a Ponte Vecchio, a Praça da Signoria com o Palazzo Vecchio, etc. Continuação até
o hotel, localizado no coração da Toscana. Jantar
tradicional, na qual vai degustar as especialidades
da região. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO DA TOSCANA - CASTELLINA IN
CHIANTI - SAN GIMIGNANO - SIENA
Café da manhã. Saída para Florença para aproveitar
o tempo livre até a hora determinada. Saída para
Castellina in Chianti, uma cidade de origem etrusca,
localizada no topo de uma bela colina pertencente
à área da rota Chiantiniana, no coração da Toscana,
onde o vinho Chianti é produzido, e que foi durante a Idade Média uma posição estratégica nas lutas entre Florença e Siena, além do almoço, vamos
fazer uma degustação de vinhos da Toscana. Em
seguida, vamos para San Gimignano, conhecido por
suas 14 torres medievais preservadas, que foram
construídas, juntamente com outras 58 em uma
espécie de “concorrência” em que a família mais
inﬂuente tentou demonstrar seu poder e riqueza.
Continuamos para Siena. Jantar e alojamento.

QUARTA-FEIRA: SIENA - VOLTERRA - SIENA
Café da manhã. Visita panorâmica de Siena. Conheceremos o exterior de sua Catedral, seu centro
histórico medieval e a Praça do Campo, com sua
forma original de leque, onde se encontra o Palácio
da Prefeitura Gótica. Continuamos para Volterra.
Após o almoço, faremos uma visita panorâmica que
nos permitirá desfrutar desta bela cidade, antiga
capital etrusca, importante cidade romana e com
grande poder econômico, social e juridico durante
a era medieval. Visitaremos as ruas estreitas de seu
centro histórico, onde casas, torres e palácios se alternam em uma cidade com mais de 2.000 anos
de história. Durante a visita, conheceremos o Museu
Etrusco. Regresso para Siena. Jantar e alojamento
QUINTA-FEIRA: SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Pienza, jóia urbanística por excelência no sul da Toscana e que
nasceu graças ao apoio do Papa Pio II, que queria
criar a cidade renascentista ideal. Tempo livre para
percorrer a sua rua principal “Corso Roselino”, Igreja de San Francesco (séc. XIII, gótica), Piazza Pio II,
Catedral, Palazzo Picolomini com o seu belo jardim
em frente ao Valle de Orcia. O Palazzo Ammannati, o Palácio do Bispo com o Museu Diocesano
e inúmeras lojas onde o producto por excelência é
o Queijo Pecorino, que não deve deixar de provar,
assim como também os excelentes embutidos da
região. Continuação até Montepulciano. Tempo livre. Continuação até Roma. Jantar e acomodação.

1.785

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 21 JUN / 27 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Milão - Roma

ST9092

10

11

1.785

2.285

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Lucca, Panorâmica de Florença com subida ao Piazzale
Michelangelo, Siena, Roma, Volterra com visita do Museu Etrusco, Passeio em barco a Portoﬁno e Santa Margherita Ligure, Degustação de vinho na Região de Chianti.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Milão, Rapallo, Portoﬁno, Pisa, Castellina in Chianti, San Gimignano,
Pienza, Montepulciano.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome
Milão

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Piazza Venezia;
a Colina do Capitólio, os Foruns Imperiais, o Coliseu
(exterior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do dia livre. Visita opcional na qual se vai visitar
tres locais emblemáticos de Roma: o interior do
Coliseu, o Moises de Michelangelo, e para terminar
vamos conhecer a Basílica de Santa Maria a Maior,
que esconde um interior magniﬁco com magníﬁcos
tesouros. Jantar e acomodação.

10 dias
11 refeições

Situação

Hilton Garden Inn
Cidade
Nh Concordia
Sesto San Giovani
Pisa
B&B Pisa
Periferia
Galilei
Cidade
Pratolino
Toscana Demidoff Country Resort
Donnini Firenze
Villa Pitiana
Four Points by Sheraton Siena Cidade
Siena
Executive Hotel
Cidade
Roma Warmthotel / Caravell
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional para
conhecer os Museus Vaticanos, com o fresco de Miguel Ângelo: a Capela Sistina. Depois de fazermos
um percurso cuidadosamente escolhido pelo nosso
guia local nos museus, vamos prosseguir com a visita à maior igreja do Cristianismo: São Pedro do
Vaticano. Também se desejar em otura excursão
opcional poderá conhecer a Roma Barroca, na qual
vamos percorrer as fontes e praças mais emblemáticas da cidade. Acomodação.
DOMINGO: ROMA
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. ■
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niﬁca caminhando ao largo da romântica “passarela
do lago”. Vamos conhecer locais evocadores como
Vila Monastero, com o seu jardim de 2 kilómetros
de largura em frente ao lago, ou Vila Cipresi com o
seu jardim de várias alturas. Seguimos em direção a
Bellagio, a localidade mais famosa do Lago, à qual
vamos ir navegando, porque de esta forma vamos
poder sentir que chegamos a um lugar excepcional,
admirando as fachadas das vivendas em tons pastel
e as ruas organizadas que subem as colinas. Almoço
e tempo livre. Embarque para realizar um percurso
pelo lago até Cómo, onde continuaremos a nossa
viagem até Milão, capital de Lombardia. Jantar e
acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado até o hotel. Tempo livre para conhecer a capital de Lombardia. Jantar e
acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - VIGEVANO - LAGO MAGGIORE
Café da manhã. Visita panorâmica na qual vamos
conhecer os pontos mais destacados da cidade: Castelo Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Praça
Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele, Praça da
Scala, Praça do Duomo com a Catedral, etc. Saída em
direção a Vigevano, um pequeno povo ea Lombardia que teve um papel muito importante durante o
dominio da familia Sforza. Almoço. Tempo livre para
conhecer a Praça Ducal, conhecida como o “Salão de
Itália”. Com um estilo renascentista e considerada
uma das mais belas de Itália. Foi mandada construir
por Ludovico “O Moro” em 1492, pelo arquitecto Donato Bramante com a colaboração de Leonardo Da
Vinci. Destacam-se também a Catedral de San Ambrosio e o Palácio Ducal. Continuamos até o Lago
Maggiore, um lugar paradisíaco em plenos Alpes.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEAS)
Café da manhã. Hoje vamos conhecer um dos locais
mais encantadores da itália Continental: o Lago Maggiore onde se encontram povos encantadores como
Stresa, jóia da arquitectura “liberty”, a versão italiana
do movimento modernista. Navegaremos até às Ilhas
Borromeas. Visita às três ilhas: a “Ilha Linda”, que
acolhe o famoso Palácio Borromeo construído em
1670; a “Ilha Mãe” e a “Ilha dos Pescadores”. Almoço
nas ilhas. Regresso ao hotel. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO LAGO MAGGIORE
Café da manhã. Continuamos pelos Lagos Alpinos,
e dirigimo-no até a cidade suiça de Lugano, onde
o lago tem o mesmo nome. Tempo livre no centro
histórico da cidade e de seguida subimos em funicular até o Monte Salvatore. Almoço. Além do mais
poderá disfrutar das excelentes vistas do Lago e da
maravilhosa envolvente. Continuamos em direção
a Locarno, que graças à sua situação geográﬁca
excepcional à beira do Lago Maggiore e o peculiar micro clima subtropical de esta zona da região
suiça-itália de Ticino, converteu-se em um destino
muito turístico, onde se podem praticar desportes ao ar livre, admirar edifícios cheios de história
e disfrutar de um ambiente animado. Tempo livre
para passear por esta cidade. Ponto de encontro de
ﬁguras de renome internacional e onde poderá pas-
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sear pelo passeio da fama, onde estão nomes como
Santana, Sting ou Juanes com a sua própria estrela.
Regresso ao nosso hotel no Lago Maggiore. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE
SAN GIULIO - LAGO DE CÓMO
Saída em direção ao Lago D’Orta considerado um
dos mais belos da região alpina e onde iremos fazer
um percurso de eléctrico até o centro histórico do
povo de Orta e após a visita, embarcamos em direção até à Ilha de San Giulio, onde se encontra a Basílica com o mesmo nome. Regressamos a terra ﬁrme.
Tempo livre até sairmos em direção a Cómo. Visita
panorâmica ao centro histórico. Chegada ao hotel
em Cómo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - MILÃO
Café da manhã. Para hoje vamos realizar um percurso interessante pelo Lago de Cómo durante o qual
vamos conhecer a localidade maravilha de Varenna,
onde através das suas ruas e recantos e jardins perfumados se respira um ambiente de outras épocas,
como também poderá disfrutar de uma vista mag-

DOMINGO: MILÃO - RAPALLO - PORTOFINO - PISA
Café da manhã. Saída em direção à Costa Ligur, um
dos locais mais belos do Mediterrâneo. Chegamos a
Rapallo e embarcamos até Portoﬁno*, um povo elegante, com tradição marinheira e ponto de encontro
do Jet Set internacional. Tempo livre para disfrutar
da beleza do seu porto com as tipicas casas de cores
ou passear pelas suas ruas onde se encontram numerosos ateliers de artesãos. Aproveitar para degustar
a excelente gastronomia da Costa Ligur. Continuação
em barco até Santa Margarita Ligure. Tempo livre
para dar um passeio pelo Corso Doria. Continuação
até Pisa, tempo livre para conhecer a maravilhosa
Praça dos Milagres, considerada como um dos principais centros de arte medieval, onde se encontra a
famosa Torre Inclinada, o Baptistério e a Catedral,
testemunho do seu passado cheio de esplendor enquanto potência marítima. Jantar e acomodação.
* Em caso de que as condições meteorológicas não
permitam realizar os percursos em barco, serão realizados via terrrestre.
SEGUNDA-FEIRA: PISA - LUCCA - FLORENÇA - REG. TOSCANA
Café da manhã. Saída em direção a Lucca, berço
do famoso compositor Giacomo Puccini e refúgio
durante o seu exílo de Dante, o autor da Divina Comédia. Visita panorâmica da chamada “Cidade das
100 torres e as 100 igrejas”, uma das poucas cidades
italianas que tem mantido intacto todo o seu esplendor medieval; uma cidade fortaleza com uma muralha que permanece intacta hoje em dia, envolvendo a
zona antiga da cidade, que fecha numerosas igrejas,
campanários, destacando palácios renascentistas, o
Duomo de San martino, a rua dos Antiquários, a Praça de Napoleão, a Praça do Anﬁteatro, etc. Saída em
direção a Florença, onde vamos ir em primeiro lugar
à Piazza Micheangelo, desde a qual vamos ter as melhores vistas da cidade. Almoço e visita panorâmica
da cidade na qual vamos conhecer: o Duomo de Santa Maria del Fiore, com a sua maravilhosa cúpula feita
por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano, o campanário, construído por Giotto, o Baptistério, onde se
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encontram as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça da Signoria com o Palazzo Vecchio e o seu conjunto de estátuas e fontes
de uma grande riqueza artística, etc. Continuação
até o hotel, localizado em uma vila no coração da
Toscana. Jantar tradicional, na qual vai degustar as
especialidades da região. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO DA TOSCANA - CASTELLINA IN
CHIANTI - SAN GIMIGNANO - SIENA
Café da manhã. Saída em direção a Florença para
desfrutar de tempo livre até à hora indicada, para
continuar a desfutar do maravilhoso património artístico da cidade, visitando alguns dos seus museus
ou aproveitar para fazer compras em alguns dos
mercados da cidade. Saída até uma das zonas mais
representativas da Toscana, a Região de Chianti.
Vamos até o povo de Castellina em Chianti, um
povo Etrusco, situado no topo de uma bela colina
que pertence à zona da Rota Chiantiniana, no coração da Toscana, onde se produz o vinho de Chianti,
e que foi durante a Idade Média um posto estratégico nas batalhas entre Florença e Siena. Além do
Almoço vamos ter uma degustação de vinhos toscanos. Continuamos até San Gimignano, conhecido
especialmente pelas 14 torres medievais que ainda
se conservam, que foram construídas juntamente
com mais 58, que se tornou um género de competição, na qual as familias mais inﬂuentes tentavam
demonstrar o seu poder e riqueza. Tempo livre.
Continuamos até Siena. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SIENA - VOLTERRA - SIENA
Café da manhã. Visita panorâmica de Siena, cidade
que viveu o seu máximo esplendor no século XIII,
quando teve a banca mais ﬂorescentes de Itália.
Vamos conhecer o exterior da sua Catedral, o seu
centro histórico medieval e a Praça do Campo com
a sua forma original em abanico, onde se encontra o Palácio da Prefeitura Gótico. Continuação até
Volterra, uma autêntica jóia da arquitectura medieval na provincia de Pisa. Após o almoço, vamos
fazer uma visita panorâmica que nos vais permitir
desfrutar desta bela cidade, antiga capital Etrusca,
importante cidade romana com um grande poder
económico, social e jurídico durante a época medieval. Vamos percorrer as ruas encantadoras do
seu centro histórico, onde casas, torres e palácios
se alternam entre si em uma cidade, onde se respira
mais de 2.000 anos de história. Durante a visita vamos conhecer o Museu Etrusco. Regresso a Siena.
Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Pienza, jóia urbanística por excelência no sul da Toscana e que
nasceu graças ao apoio do Papa Pio II, que queria
criar a cidade renascentista ideal. Tempo livre para
percorrer a sua rua principal “Corso Roselino”, Igre-

ja de San Francesco (séc. XIII, gótica), Piazza Pio II,
Catedral, Palazzo Picolomini com o seu belo jardim
em frente ao Valle de Orcia. O Palazzo Ammannati, o Palácio do Bispo com o Museu Diocesano
e inúmeras lojas onde o producto por excelência é
o Queijo Pecorino, que não deve deixar de provar,
assim como também os excelentes embutidos da
região. Continuação até Montepulciano. Tempo livre. Continuação até Roma. Jantar e acomodação.

3.270
2.890$
$

Preço base ST9128

ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 16 JUN / 22 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Piazza Venezia;
a Colina do Capitólio, os Foruns Imperiais, o Coliseu
(exterior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do dia livre. Poderá fazer uma visita opcional de
Roma Imperial no qual se vai visitar tres locais emblemáticos de Roma: o interior do Coliseu, o edifício mais importante da Roma Imperial, simbolo por
excelência da cidade, onde as lutas de gladiadores
mostram o poder na antiguidade daquela que foi
a “Capital do Mundo”. Continuamos na excursão
opcional com outra das mais espectaculares obras
do renascimento italiano, Michelangelo: o Moises,
e para terminar vamos conhecer a mais bela das
basílicas romanas patriarcas romanas: Santa Maria
a Maior, que esconde um interior magniﬁco com
magníﬁcos tesouros. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre à sua disposição ou se
desejar poderá fazer uma interessante excursão
opcional para conhecer os Museus Vaticanos, um
dos mais importantes museus do mundo pelos tesouros artísticos que contém, e entre os quais se
destaca o fresco de Miguel Ângelo: a Capela Sistina.
Depois de fazermos um percurso cuidadosamente
escolhido pelo nosso guia local nos museus, vamos
prosseguir com a visita à maior igreja do Cristianismo: São Pedro do Vaticano. Também se desejar em otura excursão opcional poderá conhecer a
Roma Barroca, na qual vamos percorrer as fontes
e praças mais emblemáticas da cidade, como a
Praça do Panteão ou a Praça Navona, centro intelectual e boemio da cidade, a Fontana di Trevi, etc.
Acomodação.
DOMINGO: ROMA
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. ■

Seleção

SINGLE

Milão - Roma

ST9122

15

20

3.270

4.080

Milão - Roma

ST9128

FIM DO ITINERÁRIO ST9128

13 dias
18 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS

SEXTA-FEIRA: ROMA
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. ■

15 dias
20 refeições

13

18

2.890

3.580

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerario): Panorâmicas de Milão, Como, Lucca, Florença com
subida ao Piazzale Michelangelo, Siena, Volterra com
visita do Museu Etrusco e Roma, Passeio em barco para
Portoﬁno e Santa Margherita Ligure, Degustação de
vinho na Região de Chianti, Excursão ilhas Borromeas,
Lago de Orta e ilha de San Giulio.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Vigevano, Lugano, Funicular Monte Salvatore,
Locarno, Varenna, Bellagio, Vila Cipresi, Vila Monastero,
Rapallo, Portoﬁno, Pisa, Castellina in Chianti, San Gimignano, Pienza, Montepulciano.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Milão

Nome

Situação

Ramada Plaza
Cidade
Hilton Garden inn
Cidade
Sesto San Giovani
Nh Concordia
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol
Stressa
Dino / Simplon
Báveno
Lago di Como Nh Pontevechio
Lecco
Hotel Como
Cidade
Montalno Lucino
Hotel Cruise
Pisa
B&B Pisa
Periferia
Galilei
Cidade
Demidoff Country Resort Pratolino
Toscana
Donnini Firenze
Villa Pitiana
Four Points by Sheraton Siena Cidade
Siena
Executive Hotel
Cidade
Roma
Warmthotel / Caravell Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*S
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

FIM DO ITINERÁRIO ST9122
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e as ruas organizadas que subem as colinas. Almoço
e tempo livre. Embarque para realizar um percurso
pelo lago até Cómo, onde continuaremos a nossa
viagem até Milão, capital de Lombardia. Jantar e
acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: MILÃO
Chegada a Milão e traslado até o hotel. Tempo livre para descobrir a capital de Lombardia. Jantar e
acomodação.
TERÇA-FEIRA: MILÃO - VIGEVANO - LAGO MAGGIORE
Café da manhã. Visita panorâmica na qual vamos
conhecer os pontos mais destacados da cidade: Castelo Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Praça
Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele, Praça da
Scala, Praça do Duomo com a Catedral, etc. Saída em
direção a Vigevano, um pequeno povo ea Lombardia que teve um papel muito importante durante o
dominio da familia Sforza. Almoço. Tempo livre para
conhecer a Praça Ducal, conhecida como o “Salão de
Itália”. Com um estilo renascentista e considerada
uma das mais belas de Itália. Foi mandada construir
por Ludovico “O Moro” em 1492, pelo arquitecto Donato Bramante com a colaboração de Leonardo Da
Vinci. Destacam-se também a Catedral de San Ambrosio e o Palácio Ducal. Continuamos até o Lago
Maggiore, um lugar paradisíaco em plenos Alpes.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE (ILHAS BORROMEAS)
Café da manhã. Hoje vamos conhecer um dos locais
mais encantadores da itália Continental: o Lago Maggiore onde se encontram povos encantadores como
Stresa, jóia da arquitectura “liberty”, a versão italiana
do movimento modernista. Navegaremos até às Ilhas
Borromeas. Visita às três ilhas: a “Ilha Linda”, que
acolhe o famoso Palácio Borromeo construído em
1670; a “Ilha Mãe” e a “Ilha dos Pescadores”. Almoço
nas ilhas. Regresso ao hotel. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE - LUGANO - LOCARNO LAGO MAGGIORE
Café da manhã. Continuamos pelos Lagos Alpinos,
e dirigimo-no até a cidade suiça de Lugano, onde
o lago tem o mesmo nome. Tempo livre no centro
histórico da cidade e de seguida subimos em funicular até o Monte Salvatore, onde vamos Almoçar.
Além do mais poderá disfrutar das excelentes vistas
do Lago e da maravilhosa envolvente. Continuamos
em direção a Locarno, que graças à sua situação
geográﬁca excepcional à beira do Lago Maggiore
e o peculiar micro clima subtropical de esta zona
da região suiça-itália de Ticino, converteu-se em
um destino muito turístico, onde se podem praticar desportes ao ar livre, admirar edifícios cheios
de história e disfrutar de um ambiente animado.
Tempo livre para passear por esta cidade. Ponto de
encontro de ﬁguras de renome internacional e onde
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DOMINGO: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica na qual vamos conhecer os locais de maior destaque da cidade: Castelo Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Praça
Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele, Praça da
Scala, Praça do Duomo com a Catedral, etc. Saída em
direção à Costa Sul do Lago de Garda, a Sirmione,
um povo muito procurado pelas suas águas termais,
desde a época romana e onde além da sua beleza
natural se destaca também, a espectacular impressão do Castelo Rocca Scaligera, localizado em uma
península que vai pelo lago adentro e faz a união entre o casco histórico e terra ﬁrme. Continuamos até
o hotel na região de Veneto. Jantar e acomodação.
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poderá passear pelo passeio da fama, onde estão
nomes como Santana, Sting ou Juanes com a sua
própria estrela. Regresso ao nosso hotel no Lago
Maggiore. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LAGO MAGGIORE - LAGO D’ORTA - ILHA DE
SAN GIULIO - LAGO DE CÓMO
Saída em direção ao Lago D’Orta considerado um
dos mais belos da região alpina e onde iremos fazer
um percurso de eléctrico até o centro histórico do
povo de Orta e após a visita, embarcamos em direção até à Ilha de San Giulio, onde se encontra a Basílica com o mesmo nome. Regressamos a terra ﬁrme.
Tempo livre até sairmos em direção a Cómo. Visita
panorâmica ao centro histórico. Chegada ao hotel
em Cómo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: LAGO DE CÓMO - VARENNA - BELLAGIO - MILÃO
Café da manhã. Para hoje vamos realizar um percurso interessante pelo Lago de Cómo durante o qual
vamos conhecer a localidade maravilha de Varenna,
onde através das suas ruas e recantos e jardins perfumados se respira um ambiente de outras épocas,
como também poderá disfrutar de uma vista magniﬁca caminhando ao largo da romântica “passarela
do lago”. Vamos conhecer locais evocadores como
Vila Monastero, com o seu jardim de 2 kilómetros
de largura em frente ao lago, ou Vila Cipresi com o
seu jardim de várias alturas. Seguimos em direção a
Bellagio, a localidade mais famosa do Lago, à qual
vamos ir navegando, porque de esta forma vamos
poder sentir que chegamos a um lugar excepcional,
admirando as fachadas das vivendas em tons pastel

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela
Lagoa Veneziana onde se encontram as ilhas mais
conhecidas do arquipélago, San Andres, Lido e Murano, entre outras. Navegando até o coração de Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa Maria
da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Dogos
e a Praçeta, local de acesso à praça de São Marcos
(Almoço Opção TI). Resto do dia livre para passear
por esta cidade única construída sobre 118 ilhotas. Se
desejar pode realizar uma excursão opcional na que
além de um passeio de gôndola pelos canais de Veneza, vai também fazer um passeio com o nosso guia
local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos de esta cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação na região de Veneto.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - PADUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção a Pádua para conhecer a Basílica de Santo António, contruída entre
os séculos XII e XIV, Uma obra maravilhosa da arte
gótica italiana na qual no seu interior além das excelentes esculturas, encontram-se os restos do santo.
De seguida saimos em direção à região de Emilia-Romagna, com Almoço durante a rota, para chega
a Pisa. Tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça dos Milagres, que contém um grande património
artístico, entre o quais se destaca a Catedral, que
começou a construir-se na segunda metade do século XI, tendo sido ﬁnalmente consagrada em 1118.
Devido à colonização que extendeu Pisa por várias
cidades do mediterrâneo, o desenho da catedral tem
uma mistura de vários estilos arquitectónicos; tendo
como base o românico pisano, mas também há presença de elementos islâmicos, lombardos e bizantinos. O Batistério, considerado como o maior de Itália,
e o local onde Galileo criou a teoria do pêndulo, e por
último e não menos importante o lugar mais famoso
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OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9133 >> Milão > Lago Maggiore > Lago de Como > Milão > Veneza > Florença > Roma

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9132
da praça da Torre Inclinada, que na realidade é o
campanário da catedral que começou a inclinar-se
quando começou a sua construção em 1173. Seguimos em direção a Florença, capital da Toscana e
berço do Renascimento que hoje em día é um dos
principais centros artísticos do mundo. Jantar e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa
feita por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano;
o Campanário, construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a
Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo Vecchio e o seu conjunto de estátuas e fontes
com uma grande riqueza artística, etc. (Almoço
Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional dos
museus ﬂorentinos, onde se encontram alguns dos
tesouros que esconde esta cidade, como: o “David”
obra maestra de Miguel Ângelo. (Jantar Opção TI)
e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Assis, pátria
de são Francisco. Tempo livre para conhecer as
Basílicas, com os seus frescos magníﬁcos feitos em
parte por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo.
Continuação até Roma. Almoço e visita panorâmica
na qual o nosso guia local com as suas explicações
vai-nos fazer submergir na história da codade e nos
vais apresentar os principais edifícios da Cidade
Eterna. Vamos passar junto ao Tiber, Avenida dos
Foros, Praça de Veneza, exterior do Coliseo, Circo
Maximo, etc. Jantar. Tempo livre ou se desejar poderá fazer a visita (Opção TI) “Roma de Noite”, na
qual vai conhecer as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, como a Praça do Panteão ou a
Praça Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita
(Opção TI) dos Museus do Vaticano e Basílica de
São pedro, onde se encontram “La Pietá”, a Capela Sistina, obra maestra da pintura universal e lugar onde se realiza o conclave para elegir o novo
Papa. (Almoço Opção TI). Durante a tarde, poderá
realizar uma excursão opcional na qual irá juntar
os momentos mais importantes da história de esta
cidade: o interior do edíﬁcio mais representativo
da Roma Imperial e autêntico simbolo da cidade, o
Coliseu. De seguida visita ao Bairro do Trastevere,
simbolo da Roma Popular, conhecendo os seus recantos mais pitorescos com a ajuda do nosso guia
local, e que nos vais permitir envolver-nos com a
vida diária da capital italiana. (Jantar Opção TI) e
acomodação.

SÁBADO: ROMA (OPCIONAL POMPEIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional para
conhecer Pompeia e os magníﬁcos restos arqueológicos de esta cidade romana parada no tempo pela
erupção do Vesubio no ano 79 d.C; seguida de uma
breve panorâmica em Nápoles, vamos navegar até
à Ilha de Capri, refugio da alta sociedade internacional. Acomodação.
DOMINGO: ROMA
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 ST9133

3.495
3.085$
$

Preço base ST9133

SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a lugares inesquecíveis. Em primeiro lugar visitaremos
Pompeia onde vamos conhecer o nosso guia local e
os magníﬁcos restos arqueológicos de esta cidade
romana parada no tempo pela erupção do Vesubio
no ano 79 d.C; À continuação vamos até à ilha paradisíaca de Capri, que pela sua localização geográﬁca privilegiada, que domina o Golfo de Nápoles e a
sua fantástica beleza natural, com temperaturas suaves em qualquer época do ano, fez com que desde
os tempos da antiguidade fosse um lugar desejado
por imperadores, reis e príncipes. Hoje em dia é um
ponto de encontro da Alta Sociedade Internacional.
Regresso a Nápoles. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: NÁPOLES
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. ■

15 dias
15 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 02 JUN / 22 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Milão - Nápoles

ST9132

17

17

3.495

4.430

Milão - Roma

ST9133

Seleção

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã. Saída em direção a Nápoles. À
chegada vamos fazer uma visita panorâmica em
autocarro na qual vamos poder apreciar os grandes contrastes da cidade, ao dirigir-nos à colina
de Posilipo desde onde vamos poder admirar as
duas baías, a de Pozzuoli com os Campos Flegreos e a Baía de Nápoles, o ponto panorâmico mais
impressionante da cidade. Também se vai realizar
uma visita a pé, na qual vamos percorrer a Praça
de Plebiscito, onde está o Palácio Real, a Galería
Umberto I, a Ópera de Nápoles. Teatro de San Carlo
e obviamente vamos dar um passeio por Spaccanapoli, onde estava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem à cidade e o lugar onde
hoje em dia palpita o coração napolitano com as
suas pitorescas ruelas nas quais, juntamente com
as animadas vozes das pessoas, encontraremos os
ateliers dos artesãos. Almoço e resto do dia livre.
Jantar e acomodação.

17 dias
17 refeições

15

15

3.085

3.895

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerario): Panorâmicas de Milão, Como, Florença, Roma e
Nápoles, Excursão ilhas Borromeas, Lago de Orta e ilha
de San Giulio, Passeio em barco pela Lagoa Veneciana.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Vigevano, Lugano, Funicular Monte Salvatore,
Locarno, Varenna, Bellagio, Vila Cipresi, Vila Monastero,
Pisa, Assis, lago de Garda, Sirmione, Padua.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 23 refeições (ST9132) e 21
refeições (ST9133) e las siguientes visitas:
* Roma de Noite
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
Por um suplemento sobre o preço de: 295 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Milão

Nome
Situação
Cat.
Ramada Plaza
Cidade
4*
Hilton Garden inn
Cidade
4*
Lago Maggiore Grand Hotel Bristol
Stressa
4*
Dino / Simplon
Báveno
4*
Lago di Como Nh Pontevechio
Lecco
4*S
Hotel Como
Cidade
4*
Hotel Cruise
Montalno Lucino 4*
Veneza
H. Inn Venice-Mestre Marguera Marguera
4*
Florença
Novotel Firenze Nord
Sesto Fiorentino 4*
The Gate
Sesto Fiorentino 4*
Roma
Américan Palace
Cidade
4*
Shangrí-La
Cidade
4*
Nápoles
Holiday inn Nápoles
Cidade
4*
Ramada Nápoli
Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

FIM DO ITINERÁRIO ST9132
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Roma, Umbria e Toscana

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9134 >> Roma > Assis > Região de Toscana > Siena > Pisa > Milão
Preço base ST9134
QUARTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
QUINTA-FEIRA: ROMA
Chegada a Roma e traslado até o hotel. Tempo livre ou se desejar poderá fazer a visita (Opção TI)
“Roma de Noite”. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Piazza Venezia;
a Colina do Capitólio, os Foruns Imperiais, o Coliseu
(exterior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Tarde livre ou visita opcional na qual se vai visitar o interior do Coliseu, o Moises de Michelangelo, e a Basílica de Santa Maria a Maior. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional para
conhecer os Museus Vaticanos, a Capela Sistina, e
a Basílica de São Pedro do Vaticano. Também se
desejar em otura excursão opcional poderá conhecer a Roma Barroca, conhecendo as fontes e praças
mais emblemáticas da cidade. Acomodação.
DOMINGO: ROMA - ORVIETO - ASSIS
Café da manhã. Saída para Orvieto. Visita panorâmica desta cidade, uma das mais belas da Itália,
graças à sua localização, suas raízes etruscas, seus
poços e suas cavernas artiﬁciais, seu caráter medieval, mas principalmente pela sua Catedral. Continuação para Assis, pátria de São Francisco. Tempo livre para visitar as Basílicas, com o túmulo do Santo.
Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ASSIS - PERUGIA - CORTONA - REGIÃO
DA TOSCANA
Café da manhã. Saída para Perugia. Visita panorâmica: a catedral de São Lourenço, Palacios do Prior
e do Capitão, a medieval Fontana Maggiore, a Porta
Augusta, a fortaleza da Rocca Paolina, etc. Almoço e continuação para Cortona. Tempo livre para
passear por suas pitorescas ruazinhas medievais.
Continuação para o nosso hotel, no coração da Toscana. Jantar típico, onde degustaremos as especialidades da região. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO DA TOSCANA - FLORÊNCIA - SIENA
Café da manhã. Saída para Florência, dirigindo-nos,
em primeiro lugar, a São Miniato, joia do romântico
ﬂorentino e o Piazzale Michelangelo, onde teremos
as melhores vistas da cidade antes de começar a visita panorâmica: o Duomo de Santa Maria do Fiore,
o campanário, o Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça
da Sinagoga com o Palazzo Vechio, etc. Almoço e
tempo livre para conhecer algum dos mercados da
cidade. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional dos museus ﬂorentinos, onde conheceremos
o “Davi” das obras primas de Michelangelo. Saída
para Siena. Jantar e acomodação.

152 ITÁLIA

QUARTA-FEIRA: SIENA - CATELLINA IN CHIANTI - SAN
GIMIGNANO - MONTERRIGIONE - SIENA
Café da manhã. Visita panorâmica de Siena: o exterior da sua Catedral, seu centro histórico medieval e a praça do Campo, com sua forma original
de leque, onde se encontra o Palácio da Prefeitura gótico. Continuação para uma das áreas mais
representativas da Toscana, a Região do Chianti,
com uma parada em Castellina in Chianti. Tempo
livre para conhece-la e, além disso, realizaremos
uma degustação de vinhos toscanos e um rápido
almoço, onde podremos degustar frios toscanos.
Continuação para San Gimignano, conhecido especialmente por suas 14 torres medievais que se
conservam e que foram construídas junto a outras
58 em uma espécie de “competição” onde as famílias mais inﬂuentes tratavam de demonstrar seu
poder e sua riqueza. Tempo livre. Continuação
para Monteriggioni e tempo livre para conhecer
este precioso povoado medieval construído no
alto de uma colina no século XIII. Retorno para
Siena. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: SIENA - VOLTERRA - LUCCA - PISA
Café da manhã. Saída para Volterra. Tempo livre
para desfrutar desta belíssima cidade, antiga capital etrusca, importante cidade romana e com um
grande poder econômico, social e jurídico durante a
época medieval. Aproveite para conhecer o Museu
Etrusco. Continuação para Lucca. Visita panorâmica
da chamada “Cidade das 100 torres e das 100 igrejas”, uma das poucas cidades italianas que mantiveram seu esplendor medieval intacto. Continuação
para Pisa e tempo livre para conhecer a Praça dos
Milagres, com a Torre Inclinada, o Batistério e a Catedral. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: PISA - CINQUE TERRE - MILÃO
Café da manhã. Saída para a Spezia onde, se as
condições climatológicas permitir, pegaremos um
barco para realizar um percurso panorâmico pela
costa*, para desfrutar da beleza de Cinque Terre,
que no ano 1997 a UNESCO incluiu na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. Passaremos por
diante de seus povoados: Riomaggiore, Manarola,
Corniglia e Vernazza. Desembarcaremos em Vernazza e em Monterroso, com tempo livre nas duas cidades para desfrutar das estreitas ruas. Pegaremos
o trem para Levanto, para continuar nossa viagem
de ônibus até Milão. Jantar e acomodação.

1.985

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 26 JUN / 18 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Roma - Milão

ST9134

11

12

1.985

2.550

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Roma, Orvieto com entrada ao catedral, Perugia, Florença com subida ao Piazzale Michelangelo e San Miniato, Siena, Lucca.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Assis, Cortona, Região de Chianti, San Gimignano, Monteriggioni,
Volterrra, Pisa, MIlão, Excursão a Cinque Terre, Castelina
in Chianti, Degustação de vinhos toscanos.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Roma

Situação

Warmthotel
Cidade
Caravell
Cidade
Assis
Grand Hotel dei Congresi Cidade
R. Toscana Demidoff Country Resort
Pratolino
Donnini Firenze
Villa Pitiana
Four Points by Sheraton Siena Cidade
Siena
Executive Hotel
Cidade
Pisa
B&B Pisa
Periferia
Galilei
Cidade
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

* Nos casos em que as condições climáticas não
permitam, se fará este percurso de trem e, nesse
caso, se fará uma parada em Manarola.
SÁBADO: MILÃO
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. ■

11 dias
12 refeições
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Milão, Veneza e Rota dos Dolomitas

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9460 · ST9263 >> Milão > Veneza > Cortina d’Ampezzo > Bolzano > Milão
Preço base ST9460
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9460
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
SÁBADO: MILÃO
Chegada e traslado até o hotel. Durante o seu tempo livre sugerimos que descubra a beleza da capital
da Lombardia. Jantar e acomodação.
DOMINGO: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castelo Sforzesco, Via Dante, Praça Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo
com a Catedral, etc. Saída em direção à Costa Sul
do Lago de Garda, a Sirmione, e onde além da sua
beleza natural se destaca também, a espectacular
impressão do Castelo Rocca Scaligera. Continuamos até o hotel na região de Veneto. Jantar e
acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9263
SÁBADO: BRASIL - VENEZA
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
DOMINGO: VENEZA
Chegada a Veneza e traslado até o hotel. Resto do
dia livre. Jantar e acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela
Lagoa Veneziana até o coração de Veneza, onde
vamos admirar a cúpula de Santa Maria da Saúde,
o exterior do Palácio dos Dogos Resto do dia livre.
Se desejar pode realizar uma excursão opcional na
que além de um passeio de gôndola pelos canais
de Veneza, e passearemos com o nosso guia local
pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os
recantos mais pitorescos de esta cidade. Acomodação na região de Veneto.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - PADUA - VICENZA - REGIÃO
CORTINA D’AMPEZZO
Café da manhã. Saída para Pádua, com tempo livre
para visitar a Basílica de São Antonio. Continuamos
até Vicenza. Visita panorâmica desta cidade, conhecida como a cidade de Palladio, pois o famoso
arquiteto executou numerosas obras nela. Durante
o nosso passeio, teremos a oportunidade de visitar o famoso Teatro Olímpico único em seu gênero
Cortina d’Ampezzo, “A Rainha das Dolomitas”. Cidade pitoresca, abrigada pelas Dolomitas, que conta com importantes estações de esqui no inverno e
com uma riqueza de paisagens que faz com que, no
verão, se torne um verdadeiro sonho de verão. Jantar e acomodação na região de Cortina d’Ampezzo.

QUARTA-FEIRA: REGIÃO CORTINA D’AMPEZZO - SOTTOGUDA
- LAGO FEDAIA - PASSAGEM DE SÃO PELLEGRINO
- ALLEGHE - REGIÃO CORTINA D’AMPEZZO
Café da manhã. Saída para Sottoguda, onde teremos tempo de caminhar por aquele estreito desﬁladeiro. Continue até o Lago Fedaia, e ao pico de Marmolada, onde subiremos de bondinho. Continuação
para a passagem de montanha de San Pellegrino
e as belas paisagens alpinas até chegar a Alleghe,
tempo livre nesta cidade, nos chamados Dolomitas
de Belluno, banhada pelo lago de mesmo nome,
famoso por suas águas azul turquesa. Regresso ao
nosso hotel. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: REGIÃO CORTINA D’AMPEZZO - LAGO
MISURINA - DOBBIACO - BRUNICO - REGIÃO
CORTINA D’AMPEZZO
Café da manhã. Saída para o Lago Misurina, onde
faremos uma parada antes de chegar a Dobbiaco,
tempo livre nesta cidade nas proximidades das
montanhas dos Três Cumes. Continuamos para Brunico, capital histórica, cultural e econômica do Vale
do Puster. Tempo livre para conhecer seu centro
histórico e continuação ao Vale de Badia. Regresso
ao nosso hotel. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: REGIÃO CORTINA D’AMPEZZO - CORVARA ARABBA - ORTISEI - BOLZANO
Café da manhã. Durante este dia faremos uma etapa admirando as belíssimas paisagens. Primeiro,
passaremos pela passagem da montanha Falzarego
até Corvara, uma das cidades mais emblemáticas
da região. Localizado a 1600 metros acima do nível
do mar e no sopé do Monte Sassongher. Continuamos para Arabba. Tempo livre em um dos enclaves
mais renomados da zona dolomítica, cercado pelo
maciço montanhoso de Sella. Continuação através
das passagens montanhosas de Pordoi e Sella antes de chegar. Ortisei,. Tempo livre nesta localidade,
que é a principal do Vale Gardena e famosa por seu
centro histórico e suas montanhas, que fazem parte
dos Alpes Siusi. Continuamos até Bolzano, capital
do Tirol do Sul. Jantar e acomodação.
SÁBADO: BOLZANO - TRENTO - MILÃO
Café da manhã. Visita panorâmica de Bolzano, cujo
o centro histórico é caracterizado por suas casas
burguesas e galerias de arcadas. Continuamos para
Trento, capital da região de Trentino Alto Adigee.
Visita panorâmica: a Praça do Duomo, as casas de
Cazuffﬁ-Rella, o Palácio Pretorio, a Fonte de Netuno, o Castelo Buonconsiglio, o Palácio Tabarelli, o
Palácio da Pona Geremia, etc. Continuamos para
Milão. Jantar e acomodação.

1.995
1.825$
$

10 dias
7 refeições

Preço base ST9263

9 dias
6 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
05 E 19 JUL - 02 E 16 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Milão - Milão

ST9460

10

7

1.995

2.495

06 E 20 JUL - 03 E 17 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Veneza - Milão

ST9263

9

6

1.825

2.260

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Milão, Passeio na lagoa Veneziana,
Panorâmicas de Vicenza com entrada ao Teatro Olímpico, Bolzano e Trento.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Pádua, Cortina d’ Ampezzo, Sottoguda, Lago
Fedaia, Passo de Montanha de San Pelegrino, Alleghe,
Corvara, Arabba, Ortisei, lago Misurina, Dobbiaco, Brunico, Vale do Badia, Passos de Montanha de Pordoi e Sella,
Lago de Garda.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Milão

Nome

Situação Cat.

Hilton Garden Inn
Cidade
Ramada Plaza
Cidade
Barceló
Cidade
H. Inn Venice-Mestre Marguera Marguera
Veneza
Cortina d’Ampezzo Hotel Ancora
Cortina. D.
Villa Blue
Cortina D.
Bolzano
Four Points
Centro
Garden Hotel Premstaller
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*s

DOMINGO: MILÃO
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. ■
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Madri, Paris e Bela Itália
ST9106 >> Madri > Bordeaux > Paris > Veneza > Florença > Roma

antiga residência real e hoje um dos maiores museus do mundo, juntamente com o Hermitage, em
São Petersburgo, o Metropolitan em Nova York ou o
Prado, em Madri, e onde um maravilhoso coleção de
arte, que vão desde as obras-primas da antiguidade,
como a Venus de Milo ea Vitória Alada ao Pyramid
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto Chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando o
cabaré Le Lido. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9106
SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada a Madri. Traslado até o hotel. Resto do dia
livre para disfrutar dos recantos da bela capital madrilenha. Visita à Praça Mayor ou percorrer as tradicionais tascas. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Passeio panorâmico pela capital do
Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde
o nosso guia local vai saber as praças de Cibeles,
Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle
Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá,
Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita opcional muito
completo para Toledo, cuja riqueza cultural é marcado pela convivência exemplar que existia na cidade
entre as civilizações muçulmanas cristãos e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus ao redor do
perímetro da cidade, a partir do qual teremos uma
esplêndida visão geral do seu património artístico e
passear por suas ruas estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada
uma das obras-primas trabalhar de arte espanhola
e como ﬁnal deste dia à noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa
em alguns dos muitos terraços que pontilham a
cidade, desfrutando do entretenimento de rua de
Madri. Se desejar, você pode fazer uma excursão
opcional a Segóvia, considerada uma das cidades
mais bonitas de Castela, com mais de 2000 anos
de história, como evidenciado pelo Aqueduto,
uma obra-prima da engenharia na Roma antiga.
sua passagem pela Espanha. Além disso, a cidade
tem um importante centro histórico medieval, que
destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza
Mayor, a catedral e o Alcázar, entre outros lugares.
Acomodação.
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QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados.
Tempo livre para a visita dos mais representativos, o
da Chambord, construído em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como cabana de
caça e que se ergue no coração de uma zona ﬂorestal
rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional a Paris iluminada. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9135
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada A Paris e traslado até o hotel. Tempo livre ou poderá fazer uma excursão opcional “Paris
Iluminado”, onde vai poder descobrir uma cidade considerada por muitos a mais bela do mundo.
Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas,
atravessando o sistema central e passando pelo desﬁladeiro de Pancorbo, depois de visitar o País Basco
e a reserva natural de Landes, chegar a Bordeaux,
a capital da região francesa de Aquitaine, famosa
por ter um dos os portos ﬂuviais mais importantes
da Europa e pelos seus excelentes vinhos. Jantar e
acomodação.
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SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica desta cidade:
conheceremos a Place de la Concorde, uma das
mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III, Champs Elysees, Arc
de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a
ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc.
Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre,

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Chateau de Versailles e seus jardins, embora iniciada
por Louis XIII, que queria criar um palácio sem igual
era Louis XIV, que embelezou e expandiu o edifício
original, o envio de construir, entre outras salas, o
Salão dos Espelhos , sem dúvida a sala mais impressionante, e que serviu por exemplo para a assinatura do Tratado de Versalhes. Também estão, a capela,
salões de Paz e Guerra e Câmara do Rei e Rainha,
que é preservado como Marie Antoinette deixou-a
sair do palácio em 1789. Era um símbolo da monarquia Francês em seu esplendor e o modelo para residências reais em toda a Europa. Na parte da tarde,
em outra excursão opcional que você pode encontrar com o nosso guia local o famoso Bairro Latino,
centro da vida intelectual parisiense e cenário da
revolução de maio de 68, em seguida, visita interior
da Catedral de Notre Dame, outro símbolo Paris,
obra-prima da arte gótica francesa, coroando lugar
de reis e imperadores, e serviu de inspiração para
grandes obras literárias como “o Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você pode
ver Paris a partir de outro ponto de vista dando
um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
VENEZA
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto para embarcar no vôo com destino
a Veneza. Chegada e traslado até o hotel na Região
de Veneto. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela
Lagoa Veneziana onde se encontram as ilhas mais
conhecidas do arquipélago, navegando até o coração
de Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa
Maria da Saúde, o exterior do Palácio dos Dogos e a
Praçeta, local de acesso à praça de São Marcos (Almoço Opção TI). Resto do dia livre para passear por
esta cidade construída sobre 118 ilhotas. Excursão
opcional na que além de um passeio romântico de
gôndola pelos canais de Veneza, será feito um passeio com o nosso guia local pela chamada “Veneza
Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos
de esta cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação na
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Preço base ST9106
região de Veneto.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - PADUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção a Pádua para
conhecer a Basílica de Santo António, contruída
entre os séculos XII e XIV, Uma obra maravilhosa
da arte gótica italiana na qual no seu interior além
das excelentes esculturas, encontram-se os restos
do santo. De seguida saimos em direção à região de
Emilia-Romagna, com Almoço durante a rota, para
chega a Pisa. Tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça dos Milagres, que contém um grande património artístico, entre o quais se destaca a
Catedral, que começou a construir-se na segunda
metade do século XI, tendo sido ﬁnalmente consagrada em 1118. Devido à colonização que extendeu
Pisa por várias cidades do mediterrâneo, o desenho
da catedral tem uma mistura de vários estilos arquitectónicos; tendo como base o românico pisano,
mas também há presença de elementos islâmicos,
lombardos e bizantinos. O Batistério, considerado
como o maior de Itália, e o local onde Galileo criou
a teoria do pêndulo, e por último e não menos importante o lugar mais famoso da praça da Torre
Inclinada, que na realidade é o campanário da catedral que começou a inclinar-se quando começou
a sua construção em 1173. Seguimos em direção a
Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento que hoje em día é um dos principais centros
artísticos do mundo. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa
feita por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano;
o Campanário, construído por Giotto, o Batistério
com as famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a
Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo Vecchio e o seu conjunto de estátuas e fontes
com uma grande riqueza artística, etc. (Almoço
Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional dos
museus ﬂorentinos, onde se encontram alguns dos
tesouros que esconde esta cidade, como: o “David”
obra maestra de Miguel Ângelo. (Jantar Opção TI)
e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Assis, pátria
de são Francisco. Tempo livre para conhecer as
Basílicas, com os seus frescos magníﬁcos feitos em
parte por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo.
Continuação até Roma. Almoço e visita panorâmica
na qual o nosso guia local com as suas explicações
vai-nos fazer submergir na história da codade e nos
vais apresentar os principais edifícios da Cidade
Eterna. Vamos passar junto ao Tiber, Avenida dos
Foros, Praça de Veneza, exterior do Coliseo, Circo
Maximo, etc. Jantar. Tempo livre ou se desejar po-

derá fazer a visita (Opção TI) “Roma de Noite”, na
qual vai conhecer as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, como a Praça do Panteão ou a
Praça Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita
(Opção TI) dos Museus do Vaticano e Basílica de
São pedro, onde se encontram “La Pietá”, a Capela Sistina, obra maestra da pintura universal e lugar onde se realiza o conclave para elegir o novo
Papa. (Almoço Opção TI). Durante a tarde, poderá
realizar uma excursão opcional na qual irá juntar
os momentos mais importantes da história de esta
cidade: o interior do edíﬁcio mais representativo
da Roma Imperial e autêntico simbolo da cidade, o
Coliseu. De seguida visita ao Bairro do Trastevere,
simbolo da Roma Popular, conhecendo os seus recantos mais pitorescos com a ajuda do nosso guia
local, e que nos vais permitir envolver-nos com a
vida diária da capital italiana. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
SÁBADO: ROMA (OPCIONAL POMPEIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para continuar a conhecer
esta cidade maravilhosa. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos
restos arqueológicos de esta cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesubio no ano 79
d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles,
vamos navegar até à Ilha de Capri, refugio da alta
sociedade internacional. Com lugares maravilhosos
como a Marina Grande, os Rochedos, as Grutas, etc.
Acomodação.
DOMINGO: ROMA
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 DE AMBOS ITINERÁRIOS

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Madri

Nome

Situação

Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madri Center
Cidade
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons Centro
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia
Veneza H. Inn Venice-Mestre Marguera Marguera
Sesto Fiorentino
Florença Novotel Firenze Nord
Sesto Fiorentino
The Gate
Roma
Américan Palace
Cidade
Shangrí-La
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
3*S
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

2.745
2.100$
$

16 dias
7 refeições

Preço base ST9135

12 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

16

7

3.050

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

3.620

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
06 NOV / 18 MAR

SINGLE

DUPLO

SINGLE

Paris - Roma

ST9135

Seleção

2.745

3.925

TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DUPLO

Madri - Roma

ST9106

Seleção

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
02 NOV / 28 MAR

12

5

2.355

2.100

2.980

2.725

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Madri e Paris, Cruzeiro na Lagoa
Veneziana, Panorâmicas de Florença e Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale do Loire, Assis, Padua, Pisa.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 13 refeições (ST9106) e 11
refeições (ST9135) e las siguientes visitas:
* Roma de Noite
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
Por um suplemento sobre o preço de: 295 $.
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Londres, Paris e Bela Itália
ST9345 >> Londres > Paris > Veneza > Florença > Roma

DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado até o hotel. Tempo
livre para percorrer locais tão emblemáticos como
Oxford Street, Knightsbridge, Hyde Park, etc. Poderá
realizar um Pub Tour com drink incluído em um Pub
típico. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Square, Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no
dia anterior). Tarde livre. Se você quiser, pode fazer
uma excursão opcional fora de Londres para descobrir um dos lugares mais famosos da tradição britânica: o Castelo de Windsor, o maior e o mais antigo habitado no mundo, sendo uma das residências oﬁciais.
a monarquia britânica por 900 anos. Conheceremos
o interior onde se destaca a Capela de São Jorge,
do início do século XVI, construída em estilo Tudor
e o local onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra,
incluindo o famoso Henrique VIII e sua terceira esposa Jane Seymour; e o Apartamentos de Estado, com
obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt e Rubens, entre outros. Volto a Londres para terminar de conhecer a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu
Britânico, onde pode admirar, além dos frisos do
Parthenon, uma excelente secção de Egiptologia e
depois iremos para a Torre de Londres, que data de
1066, sendo o monumento mais antigo de Londres e
onde é uma das maiores atrações para conhecer esta
cidade: as jóias da coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saida para Folkestone, para realizar
em “Shuttle”, em 35 minutos, a travessia debaixo do
Canal da Mancha em direcao a Paris (Em algumas
ocasioes, este trajeto se realizara via Bruges). Chegada e tempo livre. Pela noite, Tour opcional da Paris
iluminada, onde poderemos descobrir porque esta
cidade e considerada por muitos como a mais bela
do mundo. Acomodação.
* Eventualmente este trajeto do Reino Unido ao continente pode ser realizado em ferry desde Dover a
Calais.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos: La Place de la
Concorde, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III,
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Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain,
Boulevards, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e
hoje um dos maiores museus do mundo, juntamente com o Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em Nova York ou o Prado, em Madri, e onde
um maravilhoso coleção de arte, que vão desde as
obras-primas da antiguidade, como a Venus de Milo
ea Vitória Alada ao Pyramid revolucionária de aço
e vidro pelo arquiteto Chinês-americano Ieo Ming
Pei, que dá acesso ao museu. À noite, você terá a
oportunidade de conhecer alguns dos shows mais
simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido.
Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível
visitar o Chateau de Versailles e seus jardins, embora
iniciada por Louis XIII, que queria criar um palácio
sem igual era Louis XIV, que embelezou e expandiu
o edifício original, o envio de construir, entre outras
salas, o Salão dos Espelhos , sem dúvida a sala mais
impressionante, e que serviu por exemplo para a

assinatura do Tratado de Versalhes. Também estão,
a capela, salões de Paz e Guerra e Câmara do Rei
e Rainha, que é preservado como Marie Antoinette
deixou-a sair do palácio em 1789. Era um símbolo
da monarquia Francês em seu esplendor e o modelo para residências reais em toda a Europa. Na parte
da tarde, em outra excursão opcional que você pode
encontrar com o nosso guia local o famoso Bairro
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de 68, em seguida, visita
interior da Catedral de Notre Dame, outro símbolo
Paris, obra-prima da arte gótica francesa, coroando
lugar de reis e imperadores, e serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “o Corcunda de
Notre Dame”, de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você
pode ver Paris a partir de outro ponto de vista dando
um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
VENEZA
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto para embarcar no vôo com destino
a Veneza. Chegada e traslado até o hotel na Região
de Veneto. Jantar e acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela
Lagoa Veneziana onde se encontram as ilhas mais
conhecidas do arquipélago, San Andres, Lido e
Murano, entre outras. Navegando até o coração de
Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos
Dogos e a Praçeta, local de acesso à praça de São
Marcos (Almoço Opção TI). Resto do dia livre para
passear por esta cidade única construída sobre
118 ilhotas. Se desejar pode realizar uma excursão
opcional na que além de um passeio romântico de
gôndola pelos canais de Veneza, vai também fazer
um passeio com o nosso guia local pela chamada
“Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais
pitorescos de esta cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação na região de Veneto.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - PADUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção a Pádua para
conhecer a Basílica de Santo António, contruída
entre os séculos XII e XIV, Uma obra maravilhosa
da arte gótica italiana na qual no seu interior além
das excelentes esculturas, encontram-se os restos
do santo. De seguida saimos em direção à região
de Emilia-Romagna, com Almoço durante a rota,
para chega a Pisa. Tempo livre para conhecer a
maravilhosa Praça dos Milagres, que contém um
grande património artístico, entre o quais se destaca a Catedral, que começou a construir-se na
segunda metade do século XI, tendo sido ﬁnalmente consagrada em 1118. Devido à colonização
que extendeu Pisa por várias cidades do mediterrâneo, o desenho da catedral tem uma mistura de
vários estilos arquitectónicos; tendo como base
o românico pisano, mas também há presença de
elementos islâmicos, lombardos e bizantinos. O
Batistério, considerado como o maior de Itália, e
o local onde Galileo criou a teoria do pêndulo, e
por último e não menos importante o lugar mais
famoso da praça da Torre Inclinada, que na realidade é o campanário da catedral que começou a
inclinar-se quando começou a sua construção em
1173. Seguimos em direção a Florença, capital da
Toscana e berço do Renascimento que hoje em día
é um dos principais centros artísticos do mundo.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da cidade: Duomo de Santa Maria del Fiore, com a sua cúpula
maravilhosa feita por Brunelleschi e que serviu de
modelo a Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro
no Vaticano; o Campanário, construído por Giotto,
o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de
Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria
com o Palazzo Vecchio e o seu conjunto de estátuas e fontes com uma grande riqueza artística, etc.

(Almoço Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional dos museus ﬂorentinos, onde se encontram alguns dos tesouros que esconde esta cidade, como:
o “David” obra maestra de Miguel Ângelo. (Jantar
Opção TI) e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Assis, pátria
de são Francisco. Tempo livre para conhecer as
Basílicas, com os seus frescos magníﬁcos feitos em
parte por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo.
Continuação até Roma. Almoço e visita panorâmica
na qual o nosso guia local com as suas explicações
vai-nos fazer submergir na história da codade e nos
vais apresentar os principais edifícios da Cidade
Eterna. Vamos passar junto ao Tiber, Avenida dos
Foros, Praça de Veneza, exterior do Coliseo, Circo
Maximo, etc. Jantar. Tempo livre ou se desejar poderá fazer a visita (Opção TI) “Roma de Noite”, na
qual vai conhecer as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, como a Praça do Panteão ou a
Praça Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita
(Opção TI) dos Museus do Vaticano e Basílica de
São pedro, onde se encontram “La Pietá”, a Capela Sistina, obra maestra da pintura universal e lugar onde se realiza o conclave para elegir o novo
Papa. (Almoço Opção TI). Durante a tarde, poderá
realizar uma excursão opcional na qual irá juntar
os momentos mais importantes da história de esta
cidade: o interior do edíﬁcio mais representativo
da Roma Imperial e autêntico simbolo da cidade, o
Coliseu. De seguida visita ao Bairro do Trastevere,
simbolo da Roma Popular, conhecendo os seus recantos mais pitorescos com a ajuda do nosso guia
local, e que nos vais permitir envolver-nos com a
vida diária da capital italiana. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
SÁBADO: ROMA (OPCIONAL POMPEIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para continuar a conhecer
esta cidade maravilhosa. Se desejar poderá fazer
uma excursão opcional em que vamos ir até a zona
de Campania, visitando Pompeia e os magníﬁcos
restos arqueológicos de esta cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesubio no ano 79
d.C; seguida de uma breve panorâmica em Nápoles,
vamos navegar até à Ilha de Capri, refugio da alta
sociedade internacional. Com lugares maravilhosos
como a Marina Grande, os Rochedos, as Grutas, etc.
Acomodação.
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DIAS
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Londres - Roma

ST9345

15

5

3.030
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Londres, Panorâmica de Paris,
Cruzeiro na Lagoa Veneziana, Panorâmica de Florença,
Panorâmica de Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Eurotunel, Assis, Padua, Pisa.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Este itinerário poderá ser realizado na versão TUDO INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o programa oferece um total de 11 refeições e las siguientes visitas:
* Roma de Noite
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
Por um suplemento sobre o preço de: 295 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Londres Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West Cidade
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia
Veneza H. Inn Venice-Mestre Marguera Marguera
Sesto Fiorentino
Florença Novotel Firenze Nord
Sesto Fiorentino
The Gate
Roma
Américan Palace
Cidade
Shangrí-La
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
1ª
1ª
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

DOMINGO: ROMA
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. ■
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Paris, Bela Itália e o Sul Italiano
ST9136 >> Paris > Veneza > Florença > Roma > Nápoles > Salerno > Roma

De seguida saimos em direção à região de Emilia-Romagna, com Almoço durante a rota, para chega
a Pisa. Tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça dos Milagres, que contém um grande património
artístico, entre o quais se destaca a Catedral, que
começou a construir-se na segunda metade do século XI, tendo sido ﬁnalmente consagrada em 1118.
Devido à colonização que extendeu Pisa por várias
cidades do mediterrâneo, o desenho da catedral
tem uma mistura de vários estilos arquitectónicos;
tendo como base o românico pisano, mas também
há presença de elementos islâmicos, lombardos e
bizantinos. O Batistério, considerado como o maior
de Itália, e o local onde Galileo criou a teoria do pêndulo, e por último e não menos importante o lugar
mais famoso da praça da Torre Inclinada, que na
realidade é o campanário da catedral que começou
a inclinar-se quando começou a sua construção em
1173. Seguimos em direção a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento que hoje em día é um
dos principais centros artísticos do mundo. Jantar e
acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Poderá fazer uma excursão opcional de Paris
Iluminado, onde poderemos descobrir uma cidade considerada por muitos a mais bela do mundo.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícos e
monumentos mais característicos: Torre Eiffel, La
Place de la Concorde, a Opera Garnier, um símbolo
da França de Napoleão III, Champs Elysees, Arc de
Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a
ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc.
Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre,
antiga residência real e hoje um dos maiores museus do mundo, juntamente com o Hermitage, em
São Petersburgo, o Metropolitan em Nova York ou o
Prado, em Madri, e onde um maravilhoso coleção de
arte, que vão desde as obras-primas da antiguidade,
como a Venus de Milo ea Vitória Alada ao Pyramid
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto Chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando o
cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível
visitar o Chateau de Versailles e seus jardins, embora
iniciada por Louis XIII, que queria criar um palácio
sem igual era Louis XIV, que embelezou e expandiu
o edifício original, o envio de construir, entre outras
salas, o Salão dos Espelhos , sem dúvida a sala mais
impressionante, e que serviu por exemplo para a
assinatura do Tratado de Versalhes. Também estão,
a capela, salões de Paz e Guerra e Câmara do Rei
e Rainha, que é preservado como Marie Antoinette
deixou-a sair do palácio em 1789. Era um símbolo
da monarquia Francês em seu esplendor e o modelo para residências reais em toda a Europa. Na parte
da tarde, em outra excursão opcional que você pode
encontrar com o nosso guia local o famoso Bairro
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de 68, em seguida, visita
interior da Catedral de Notre Dame, outro símbolo
Paris, obra-prima da arte gótica francesa, coroando
lugar de reis e imperadores, e serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “o Corcunda de
Notre Dame”, de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você
pode ver Paris a partir de outro ponto de vista dando
um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
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VENEZA
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto para embarcar no vôo com destino
a Veneza. Chegada e traslado até o hotel na Região
de Veneto. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela
Lagoa Veneziana onde se encontram as ilhas mais
conhecidas do arquipélago, San Andres, Lido e Murano, entre outras. Navegando até o coração de Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa Maria
da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Dogos
e a Praçeta, local de acesso à praça de São Marcos
(Almoço Opção TI). Resto do dia livre para passear
por esta cidade única construída sobre 118 ilhotas. Se
desejar pode realizar uma excursão opcional na que
além de um passeio de gôndola pelos canais de Veneza, vai também fazer um passeio com o nosso guia
local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais pitorescos de esta cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação na região de Veneto.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - PADUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção a Pádua para conhecer a Basílica de Santo António, contruída entre
os séculos XII e XIV, Uma obra maravilhosa da arte
gótica italiana na qual no seu interior além das excelentes esculturas, encontram-se os restos do santo.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa
Maria del Fiore, com a sua cúpula maravilhosa feita
por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano; o Campanário, construído por Giotto, o Batistério com as
famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo Vecchio e
o seu conjunto de estátuas e fontes com uma grande riqueza artística, etc. (Almoço Opção TI). Resto
do dia livre. Visita opcional dos museus ﬂorentinos,
onde se encontram alguns dos tesouros que esconde
esta cidade, como: o “David” obra maestra de Miguel
Ângelo. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Assis, pátria de
são Francisco. Tempo livre para conhecer as Basílicas, com os seus frescos magníﬁcos feitos em parte
por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo. Continuação até Roma. Almoço e visita panorâmica na qual
o nosso guia local com as suas explicações vai-nos
fazer submergir na história da codade e nos vais
apresentar os principais edifícios da Cidade Eterna.
Vamos passar junto ao Tiber, Avenida dos Foros,
Praça de Veneza, exterior do Coliseo, Circo Maximo,
etc. Jantar. Tempo livre ou se desejar poderá fazer a
visita (Opção TI) “Roma de Noite”, na qual vai conhecer as fontes e praças mais emblemáticas da cidade,
como a Praça do Panteão ou a Praça Navona, centro
intelectual e boêmio da cidade, a Fontana di Trevi,
etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Poderá realizar uma visita (Opção TI) dos Museus do Vaticano e Basílica de
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São pedro, onde se encontram “La Pietá”, a Capela
Sistina, obra maestra da pintura universal e lugar
onde se realiza o conclave para elegir o novo Papa.
(Almoço Opção TI). Durante a tarde, poderá realizar uma excursão opcional na qual irá juntar os
momentos mais importantes da história de esta
cidade: o interior do edíﬁcio mais representativo
da Roma Imperial e autêntico simbolo da cidade, o
Coliseu. De seguida visita ao Bairro do Trastevere,
simbolo da Roma Popular, conhecendo os seus recantos mais pitorescos com a ajuda do nosso guia
local, e que nos vais permitir envolver-nos com a
vida diária da capital italiana. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar a conhecer
esta cidade maravilhosa das famosas sete colinas
históricas, que é tal como se diz, um Museu ao ar livre, repleta de esculturas e fontes maravilhosas nas
suas praças encantadoras, na qual se encontram
alguns dos monumentos mais famosos do mundo.
Acomodação.
DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã. Saída em direção a Nápoles. À
chegada vamos fazer uma visita panorâmica em
autocarro na qual vamos poder apreciar os grandes contrastes da cidade, ao dirigir-nos à colina
de Posilipo desde onde vamos poder admirar as
duas baías, a de Pozzuoli com os Campos Flegreos e a Baía de Nápoles, o ponto panorâmico mais
impressionante da cidade. Também se vai realizar
uma visita a pé, na qual vamos percorrer a Praça
de Plebiscito, onde está o Palácio Real, a Galería
Umberto I, a Ópera de Nápoles. Teatro de San Carlo
e obviamente vamos dar um passeio por Spaccanapoli, onde estava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem à cidade e o lugar onde
hoje em dia palpita o coração napolitano com as
suas pitorescas ruelas nas quais, juntamente com
as animadas vozes das pessoas, encontraremos os
ateliers dos artesãos. Almoço e resto do dia livre.
Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou se desejar pode optar
por uma excursão opcional de dia completo a lugares inesquecíveis. Em primeiro lugar visitaremos
Pompeia onde vamos conhecer o nosso guia local e
os magníﬁcos restos arqueológicos de esta cidade
romana parada no tempo pela erupção do Vesubio
no ano 79 d.C; À continuação vamos até à ilha paradisíaca de Capri, que pela sua localização geográﬁca privilegiada, que domina o Golfo de Nápoles e a
sua fantástica beleza natural, com temperaturas suaves em qualquer época do ano, fez com que desde
os tempos da antiguidade fosse um lugar desejado
por imperadores, reis e príncipes. Hoje em dia é um

ponto de encontro da Alta Sociedade Internacional.
Regresso a Nápoles. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: NÁPOLES
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. ■
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PREÇOS EM USD POR PESSOA

FIM DO ITINERÁRIO ST9137

TEMPORADA: 05 JUN / 11 SET

TERÇA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída em direção até Sorrento para
fazer uma visita panorâmica da cidade. Continuamos pela Costa Amalﬁtana até Positano, um dos locais mais característicos da Peninsula de Sorrento,
empoleirado entre as falésias e a montanha. Vamos
percorrer as suas pequenas ruas, às vezes formadas
por pequenas escadas que lhe dá um encanto especial; desde ali embarcamos até Amalﬁ, principal
povoação da Costa Amalﬁtana, famoso, além da
sua beleza, pela sua Catedral, pela produção de
Limoncello (licor típico da região). Seguimos até
Salerno, segunda cidade mais importante de Campania. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA PAESTUM - SALERNO
Café da manhã. Saída em direção a Pertosa para
visitar as famosas Grutas do Anjo, criadas naturalmente desde à 35 milhões de anos. São os mais
importantes do Sul de Itália e as únicas que têm
um rio subterrâneo; o percurso consiste em uma
pequena travessia de barco e outra a pé (recomenda-se um casaco e calçado confortável) onde poderemos ver todas as formações de estalactites e
estalagmitas que tornam o lugar, um mundo de ilusão. Continuamos em direção a Paestum. Almoço.
Visita da zona arqueológica com 3 templos dóricos
do século V a.C. melhor conservados do mundo.
Vamos também conhecer o Museu onde se encontram importantes restos da antiga cidade Grega de
Poseidón, entre os quais se destacam os célebres
murais do túmulo do Nadador. Regresso a Salerno.
Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: SALERNO - PALÁCIO DE CASERTA - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Caserta para visitar o Palácio Real, que foi mandado construir pelo
Rei Carlos III de Espanha. É um dos mais importantes de Itália com 1200 estadias e os belos jardins
desenhados por Vanvitelli. Continuação até Roma.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA
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. ■
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Paris, Cruzeiro na Lagoa Veneziana,
Panorâmicas de Florença, Roma, Nápoles e Sorrento,
Costa Amalﬁtana, Grutas do Anjo em Pertosa, Paestum,
Palácio Real de Caserta.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Assis, Salerno, Padua, Pisa, Positano, Amalﬁ.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 17 refeições (ST9136) e 13
refeições (ST9137) e las siguientes visitas:
* Roma de Noite
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
Por um suplemento sobre o preço de: 295 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome
Situação
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Marguera
Veneza H. Inn Venice-Mestre Marguera
Florença Novotel Firenze Nord
Sesto Fiorentino
The Gate
Sesto Fiorentino
Roma Américan Palace / Shangrí-La Cidade
Nápoles Holiday inn Nápoles
Cidade
Ramada Nápoli
Centro
Salerno Grand Hotel Salerno
Centro
Novotel Salerno
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

FIM DO ITINERÁRIO ST9136
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Itália Clássica, Costa Azul, Barcelona e Madri
ST9143 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri

do novo Papa, e a Basílica de São Pedro, onde se encontra a “Pietá”. Na parte da tarde, você pode fazer
uma excursão opcional em que você encontrará os
momentos mais importantes da história desta cidade: o interior do edifício mais representativo da
Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o
Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo
seus cantos mais pitorescos pela mão de nosso guia
local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital
da Itália. Acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEGUNDA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
TERÇA-FEIRA: MILÃO
Chegada e traslado até o hotel. Durante o seu tempo
livre sugerimos que descubra a beleza da capital da
Lombardia, admirando a grandiosidade e elegância
dos seus edifícios, percorrendo as ruas da moda ou
saboreando um delicioso cappuccino em algum dos
cafés mais tradicionais do ﬁnal do século XIX, principio do século XX, como o Zucca, o Travegia ou o
Cova. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica em que conheceremos os pontos altos da cidade: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio,
Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza del
Duomo com a Catedral, etc. Em seguida, iremos para
a costa sul do Lago de Garda, Sirmione, uma cidade
muito apreciada pelas suas águas termais, desde os
tempos romanos e que destaca, além de sua beleza natural, a imagem espetacular do castelo Rocca
Scaligera, localizado em uma península que vai para
o lago e liga o centro histórico de Sirmione com o
continente. Continue até Pádua com tempo livre para
conhecer a Basílica de San Antonio, construída entre
os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa de arte
gótica italiana em cujo interior, além de suas excelentes obras escultóricas, estão os restos mortais do
santo. Continue até o hotel na região de Veneto. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio de barco pela Lagoa de Veneza, onde as ilhas mais famosas do arquipélago, San
Andrés, o Lido ou Murano, entre outros, para chegar,
navegando, para o coração de Veneza, onde vamos
admirar a cúpula de Santa María de la Salud, o exterior majestoso do Palácio dos Doges e a Piazzetta,
acesso à Praça San Marco. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do famoso vidro de Murano e o
resto do dia livre. Se desejar, você fará uma excursão
opcional na qual visitará a Basílica de San Marco e a
“Veneza da Escondida” com orientação local, conhecendo os cantos mais pitorescos desta cidade e também poderá fazer um passeio de gôndola opcional
pelos canais venezianos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para a cadeia de montanhas
dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita opcional
de dois dos mais importantes tesouros da cidade: o
“David” e as Capelas de Médici, obras de Michelangelo. Jantar e acomodação.
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SÁBADO: FLORENÇA - ASIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, casa de São Francisco. Tempo livre para visitar as basílicas, com os
magníﬁcos afrescos feitos por Giotto e Cimabue e o
túmulo do santo. Continuação para Roma. Almoço e
visita panorâmica desta cidade monumental em que
com as explicações do nosso guia local nos apresentará a história e os principais edifícios da Cidade
Eterna. Passaremos pelas margens do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do Coliseu,
o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc. Visita opcional da Roma de Noche, na qual visitaremos alguns
dos lugares mais característicos desta cidade milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas
e as suas fontes mais representativas, como a Piazza
Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de
Trevi etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de, opcionalmente, fazer uma excursão em que iremos para
a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana
parou no tempo pela erupção do Vesúvio em 79 dC.
C; seguido por uma breve visita panorâmcia de Nápoles, capital da região, e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo
refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta
sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas,
etc. (Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra-prima da
pintura universal e o local onde se realiza a eleição

TERÇA-FEIRA: ROMA - NICE
Café da manhã. e partida pelas regiões de Lazio e
Toscana em direção a Liguria com uma parada em
Pisa. Continue ao longo da Riviera italiana com cidades tão bonitas como San Remo até chegar à Riviera
Francesa. Chegada em Nice. Tempo livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com o Paseo de
los Ingleses, Praça Massena, etc. Excursão opcional
incomparável ao Principado do Mónaco para descobrir Monte Carlo, onde teremos tempo livre para
visitar o seu famoso Casino ou tomar uma bebida no
Café de Paris, também visitaremos o Mónaco, onde
podemos admirar o palácio da família Grimaldi e
vistas esplêndidas sobre a baía. Retornar para Nice.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL: NICE - PRINCIPADO DE
MONACO - EZE - NICE
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice: Praça
Massena, Albert I Gardens, Avenida dos Ingleses, o
Hotel Negresco, a Catedral Russa de San Nicolás e
sua cidade velha com o mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. Em seguida, faremos um tour por
uma das estradas costeiras panorâmicas (corniches)
da Costa Azul. Vamos parar em Eze, uma das cidades
medievais mais bem preservadas do sul da França,
onde visitaremos a fábrica de perfumes Fragonard.
Nosso próximo destino será o Principado de Mônaco,
onde veremos Monte Carlo, com tempo livre para visitar o famoso Café de Paris e o Cassino. Também visitaremos Mônaco, onde podemos admirar o exterior
do palácio da família Grimaldi, com vistas fantásticas
da baía e da marina Condamina. Volte para o hotel.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Avignon, onde teremos
tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa,
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,
com a famosa Pont d’Avignon (conhecida pela música), o Palácio da Papas Residence e seu centro histórico. Vamos continuar a nossa jornada, cruzando as
regiões da Provença e do Languedoc, para chegar à
Espanha através da Comunidade Autônoma da Catalunha para chegar a Barcelona, sem dúvida uma das
mais belas cidades espanholas e um dos principais
portos da Europa. Acomodação.
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SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, as Ramblas. Conheceremos Montjuic, famosa
por ser um lugar emblemático durante a celebração das Olimpíadas de 1992, o porto, o exterior da
Sagrada Família, obra expiatória e inacabada e um
dos símbolos da arte modernista assim representada em Barcelona, etc. Tarde livre ou se desejar,
faremos uma visita opcional na qual conheceremos o Bairro Gótico, visitando suas praças e suas
ruas labirínticas, repletas de histórias e lendas de
uma época passada. Também visitaremos o Parque Güell, declarado Patrimônio da Humanidade
e uma das obras-primas de Antonio Gaudí e para
terminar esta excursão muito completa iremos para
o “Pueblo Español”, museu ao ar livre construído
para a Exposição Universal de 1929, onde com
grande ﬁdelidade eles reproduzem os lugares mais
bonitos de vilas e cidades de Espanha, enquanto
contemplando casas imponentes, palácios, praças
e becos com numerosas e interessantes oﬁcinas de
artesãos, inclusive um copo de cava. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA
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 ST9145
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, padroeira de Hispanidad, onde
segundo a lenda a Virgem apareceu a Santiago
el Mayor e como testemunho de sua visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente conhecida
como «O pilar». Hoje é o maior templo barroco da
Espanha. Destacando em seu interior os afrescos
de Goya e Francisco Bayeu, entre outros; Abriga
também grandes obras de arte, como o Retábulo
do Altar Maior de Damián Forment, as bancas do
coro do século XVI e a Santa Capilla, obra do barroco espanhol do século XVIII. Continuação para a
capital da Espanha, Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. passeio panorâmico pela capital do
Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde
o nosso guia local vai saber as praças de Cibeles,
Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle
Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita opcional
muito completo para Toledo, cuja riqueza cultural é
marcado pela convivência exemplar que existia na
cidade entre as civilizações muçulmanas cristãos
e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus
ao redor do perímetro da cidade, a partir do qual

teremos uma esplêndida visão geral do seu património artístico e passear por suas ruas estreitas e
praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada uma das obras-primas trabalhar
de arte espanhola e como ﬁnal deste dia à noite,
você pode, opcionalmente, assistir a um tablao de
ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais
da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castela, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. sua passagem pela
Espanha. Além disso, a cidade tem um importante
centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o
Alcázar, entre outros lugares. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
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. ■

LINHA
CITY

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9143 · ST9145: 20 Mai; 24 Jun; 22 Jul; 19 Ago; 23 Set.

Preço base ST9143

2.330$
1.860$

16 dias
3 refeições

Preço base ST9145

13 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY
ITIN.

DIAS

17 JUN - 15 E 29 JUL - 12 AGO - 16 E 30 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City

16

3

3.220

4.240

Milão - Barcelona

ST9145

City

SINGLE

Milão - Madri

ST9143

13

3

2.520

3.325

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
15 ABR / 28 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção
Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
04 NOV / 23 MAR
DUPLO

SINGLE

Milão - Madri

ST9143

16

3

2.705

3.580

2.330

3.205

Milão - Barcelona

ST9145

FIM DO ITINERÁRIO ST9143

SPECIAL
SELEÇÃO

13

3

2.230

2.915

1.860

2.550

O PREÇO INCLUI
HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Milão

Nome

Situação

Cat.

Hilton Garden Inn (S)
Cidade
4*
Barceló / The HUB (S)
Periferia
4*
Nyx Hotel (C)
Centro
4*
4*
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera (S) Marguera
Four Points Padova (S)
Padova
4*
Titian Inn Treviso (S)
Treviso
4*
Novotel / Mercure (C)
Mestre
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
4*
Miró hotel (S)
Calenzano 4*
Palazzo Ricasoli (C)
Centro
4*
Roma
Occidental Aran park (S)
Periferia
4*
Caravel (S)
Cidade
4*
Shangrí-La (S)
Cidade
4*
Hotel Victoria (C)
Centro
4*
Venetia Palace (C)
Centro
4*
Nice
Novotel Nice Centre
Centro
4*
HiPark
Centro
4*
Barcelona Catalonia Atenas
Cidade
4*
Tryp Apolo
Cidade
4*
Madri
Weare Chamartin (S)
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center (S) Cidade
3*S
Ac Cuzco (C)
Centro
4*
Novotel Madrid Center (C) Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
Em Nice e Barcelona, os hotéis serão sempre em categoria Seleção.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Milão, Cruzeiro na Lagoa Veneziana, Panorâmica de Florença, Panorâmica de Roma,
Panorâmica de Nice, Panorâmica de Barcelona, Panorâmica de Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Lago de Garda, Pádua, Assis, Pisa, Montecarlo, Eze, Avignon, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.
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ST9147 >> Frankfurt > Zurique > Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: FRANKFURT
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
DOMINGO: FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado até o hotel. Tempo
livre para começar a conhecer esta cidade, capital
ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos,
lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império
Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída em direção a para Heidelberg,
localizado às margens do rio Neckar e dominado
pelo Castelo Palatino. tempo livre para explorar o seu
maravilhoso centro histórico, que foi reconstruída em
estilo barroco no século XVIII, após o ﬁnal do século
XVII, as tropas de Louis XIV esquerda reduzida a cidade cinzas, um Heidelberg, hoje ele é considerado
das cidades mais bonitas da Alemanha. Continuação
para. Alsácia, uma das regiões mais bonitas da Europa. Fazer uma parada na capital, Estrasburgo, que
tem sido palco de disputas entre a França ea Alemanha durante séculos e que, graças a que preserva
reminiscências das duas culturas. tempo livre pode
ser explorada para saborear o delicioso vinho Riesling produzido na região e descobrir sua catedral gótica e seu grande património artístico entre os quais
destaca a Calle Mayor, o Palácio Episcopal, a Plaza
de Gutenberg e Petit França, com as suas pontes ,
cobertos, canais e moinhos .. Continuar para Zurique, na foz do rio Limmat no lago Zurique, com seus
360.000 habitantes, é o centro mais populoso da Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital ﬁnanceira e
econômica da Confederação Helvética e onde estão
os maiores bancos do país. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Partida para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval, caracterizada por suas
pontes de madeira, incluindo a Capela 1333, muito
bem preservada, coberta e embelezada com pinturas de cenas do História suíça, alguns de três séculos atrás; a parede, etc. Se desejar, pode fazer uma
excursão opcional que combinará um passeio de
barco no Lago de Lucerna e a subida ao Monte Rigi,
desfrutando das vistas alpinas e uma degustação de
fondue de queijo. Continuação para a Itália. Antes de
mais nada, iremos ao cantão suíço de língua italiana:
o Ticino, passando por belas cidades, como Bellinzona, até entrarmos na Itália, cruzando seu continente,
até chegarmos a Milão. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica em que conheceremos os pontos altos da cidade: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio,
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Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza del
Duomo com a Catedral, etc. Em seguida, iremos para
a costa sul do Lago de Garda, Sirmione, uma cidade
muito apreciada pelas suas águas termais, desde os
tempos romanos e que destaca, além de sua beleza natural, a imagem espetacular do castelo Rocca
Scaligera, localizado em uma península que vai para
o lago e liga o centro histórico de Sirmione com o
continente. Continue até Pádua com tempo livre para
conhecer a Basílica de San Antonio, construída entre
os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa de arte
gótica italiana em cujo interior, além de suas excelentes obras escultóricas, estão os restos mortais do
santo. Continue até o hotel na região de Veneto. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. De manhã cedo faremos um passeio de barco pela Lagoa de Veneza, onde as ilhas
mais famosas do arquipélago, San Andrés, o Lido ou
Murano, entre outros, para chegar, navegando, para
o coração de Veneza, onde vamos admirar a cúpula
de Santa María de la Salud, o exterior majestoso do
Palácio dos Doges e a Piazzetta, acesso à Praça San
Marco. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica
do famoso vidro de Murano e o resto do dia livre.
Se desejar, você fará uma excursão opcional na qual
visitará a Basílica de San Marco e a “Veneza da Escondida” com orientação local, conhecendo os cantos mais pitorescos desta cidade e também poderá
fazer um passeio de gôndola opcional pelos canais
venezianos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para a cadeia de montanhas
dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita opcional
de dois dos mais importantes tesouros da cidade: o
“David” e as Capelas de Médici, obras de Michelangelo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, casa de São Francisco. Tempo livre para visitar as basílicas, com os
magníﬁcos afrescos feitos por Giotto e Cimabue e o
túmulo do santo. Continuação para Roma. Almoço e
visita panorâmica desta cidade monumental em que
com as explicações do nosso guia local nos apresentará a história e os principais edifícios da Cidade
Eterna. Passaremos pelas margens do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do Coliseu,
o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc. Visita opcional da Roma de Noche, na qual visitaremos alguns
dos lugares mais característicos desta cidade milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas
e as suas fontes mais representativas, como a Piazza
Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de
Trevi etc. Acomodação.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional para
conhecer Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana parou no tempo pela
erupção do Vesúvio em 79 dC. C; seguido por uma
breve visita panorâmcia de Nápoles, capital da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores.
(Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra-prima da
pintura universal e o local onde se realiza a eleição
do novo Papa, e a Basílica de São Pedro, onde se encontra a “Pietá”. Na parte da tarde, você pode fazer
uma excursão opcional para conhecer o interior do
Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo
seus cantos mais pitorescos pela mão de nosso guia
local. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NICE
Café da manhã. e partida pelas regiões de Lazio e
Toscana em direção a Liguria com uma parada em
Pisa. Continue ao longo da Riviera italiana com cidades tão bonitas como San Remo até chegar à Riviera
Francesa. Chegada em Nice. Tempo livre para conhecer a chamada Pérola da Costa Azul com o Paseo de
los Ingleses, Praça Massena, etc. Excursão opcional
incomparável ao Principado do Mónaco para descobrir Monte Carlo, onde teremos tempo livre para
visitar o seu famoso Casino ou tomar uma bebida no
Café de Paris, também visitaremos o Mónaco, onde
podemos admirar o palácio da família Grimaldi e
vistas esplêndidas sobre a baía. Retornar para Nice.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL: NICE - PRINCIPADO DE
MONACO - EZE - NICE
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos de Nice: Praça
Massena, Albert I Gardens, Avenida dos Ingleses, o
Hotel Negresco, a Catedral Russa de San Nicolás e
sua cidade velha com o mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. Em seguida, faremos um tour por
uma das estradas costeiras panorâmicas (corniches)
da Costa Azul. Vamos parar em Eze, uma das cidades
medievais mais bem preservadas do sul da França,
onde visitaremos a fábrica de perfumes Fragonard.
Nosso próximo destino será o Principado de Mônaco,
onde veremos Monte Carlo, com tempo livre para visitar o famoso Café de Paris e o Cassino. Também visitaremos Mônaco, onde podemos admirar o exterior
do palácio da família Grimaldi, com vistas fantásticas
da baía e da marina Condamina. Volte para o hotel.
Acomodação.
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QUINTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Avignon, onde teremos
tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa,
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, com a famosa Pont d’Avignon (conhecida pela
música), o Palácio da Papas Residence e seu centro
histórico. Vamos continuar a nossa jornada, cruzando as regiões da Provença e do Languedoc, para
chegar à Espanha através da Comunidade Autônoma da Catalunha para chegar a Barcelona, sem
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e
um dos principais portos da Europa. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, as Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da Sagrada Família, etc. Tarde livre ou visita opcional na
qual conheceremos o Bairro Gótico, etc. Também
visitaremos o Parque Güell, declarado Patrimônio
da Humanidade e uma das obras-primas de Antonio Gaudí e para terminar iremos para o “Pueblo
Español”, museu ao ar livre construído para a Exposição Universal de 1929, inclusive um copo de cava
como o toque ﬁnal desta caminhada. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA
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 ST9154
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, padroeira de Hispanidad, onde
segundo a lenda a Virgem apareceu a Santiago
el Mayor e como testemunho de sua visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente conhecida
como «O pilar». Hoje é o maior templo barroco da
Espanha. Destacando em seu interior os afrescos
de Goya e Francisco Bayeu, entre outros. Continuação para a capital da Espanha, Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as praças de
Cibeles, Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran
Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas,
Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana,
etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita
opcional muito completo para Toledo, cuja riqueza
cultural é marcado pela convivência exemplar que
existia na cidade entre as civilizações muçulmanas
cristãos e hebraico. Vamos tomar um passeio de
ônibus ao redor do perímetro da cidade, a partir
do qual teremos uma esplêndida visão geral do
seu património artístico e passear por suas ruas
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada uma das obras-primas

trabalhar de arte espanhola e como ﬁnal deste dia
à noite, você pode, opcionalmente, assistir a um
tablao de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes
musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castela, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. sua passagem pela
Espanha. Além disso, a cidade tem um importante
centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o
Alcázar, entre outros lugares. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
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. ■

LINHA
CITY

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9147 · ST9154: 18 Mai; 22 Jun; 20 Jul; 17 Ago; 21 Set.

Preço base ST9147

2.640$
2.235$

18 dias
3 refeições

Preço base ST9154

15 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY
ITIN.

DIAS

15 JUN - 13 E 27 JUL - 10 AGO - 14 E 28 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City

18

3

3.350

15

3

2.955

3.900

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
13 ABR / 26 OUT
ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS
Nome

4.515

Frankfurt - Barcelona

ST9154

City

SINGLE

Frankfurt - Madri

ST9147

FIM DO ITINERÁRIO ST9147

Cidade

SPECIAL
SELEÇÃO

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Situação

Cat.

Seleção

SINGLE

18

3

3.020 4.020 2.640 3.640

15

3

2.585

Frankfurt - Barcelona

ST9154

Seleção

DUPLO

Frankfurt - Madri

ST9147

Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
4*
Mercure Frankfurt Residenz (S) Cidade
4*
Scandic Museumsufer (C)
Centro
4*
Grand Empire (C)
Centro
4*
Zurique Harry´s Home (S)
Cidade
4*
Dorint Airport (S)
Cidade
4*
Park Inn Airport (S)
Cidade
4*
Meierhof (S)
Horgen
4*
The Züri (C)
Centro
4*
Milão
Hilton Garden Inn (S)
Cidade
4*
Barceló / The HUB (S)
Periferia
4*
Nyx Hotel (C)
Centro
4*
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera (S) Marguera 4*
Four Points Padova (S)
Padova
4*
Titian Inn Treviso (S)
Treviso
4*
Novotel / Mercure (C)
Mestre
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
4*
Miró hotel (S)
Calenzano 4*
Palazzo Ricasoli (C)
Centro
4*
Roma
Occidental Aran park (S)
Periferia
4*
Caravel (S)
Cidade
4*
Shangrí-La (S)
Cidade
4*
Hotel Victoria (C)
Centro
4*
Venetia Palace (C)
Centro
4*
Nice
Novotel Nice Centre
Centro
4*
HiPark
Centro
4*
Barcelona Catalonia Atenas
Cidade
4*
Tryp Apolo
Cidade
4*
Madri
Weare Chamartin (S)
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center (S) Cidade
3*S
Ac Cuzco (C)
Centro
4*
Novotel Madrid Center (C) Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
Em Nice e Barcelona, os hotéis serão sempre em categoria Seleção.

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
02 NOV / 21 MAR

3.395

2.235

3.045

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Milão, Cruzeiro na Lagoa Veneziana,
Panorâmica de Florença, Panorâmica de Roma, Panorâmica de Nice, Panorâmica de Barcelona, Panorâmica de
Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zurique,
Lucerna, Lago de Garda, Pádua, Assis, Montecarlo, Eze,
Avignon, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.
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Paris, Alemanha, Alpes e Itália Clássica
ST9156 >> Paris > Frankfurt > Zurique > Milão > Veneza > Florença > Roma

tica e seu grande património artístico entre os quais
destaca a Calle Mayor, o Palácio Episcopal, a Plaza
de Gutenberg e Petit França, com as suas pontes ,
cobertos, canais e moinhos .. Continuar para Zurique, na foz do rio Limmat no lago Zurique, com seus
360.000 habitantes, é o centro mais populoso da Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital ﬁnanceira e
econômica da Confederação Helvética e onde estão
os maiores bancos do país. Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9156
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Poderá fazer uma excursão opcional de Paris
Iluminado, onde poderemos descobrir uma cidade considerada por muitos a mais bela do mundo.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícos e
monumentos mais característicos: Torre Eiffel, La
Place de la Concorde, a Opera Garnier, um símbolo
da França de Napoleão III, Champs Elysees, Arc de
Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a
ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc.
Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre,
antiga residência real e hoje um dos maiores museus do mundo, juntamente com o Hermitage, em
São Petersburgo, o Metropolitan em Nova York ou o
Prado, em Madri, e onde um maravilhoso coleção de
arte, que vão desde as obras-primas da antiguidade,
como a Venus de Milo ea Vitória Alada ao Pyramid
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto Chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando o
cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível
visitar o Chateau de Versailles e seus jardins, embora
iniciada por Louis XIII, que queria criar um palácio
sem igual era Louis XIV, que embelezou e expandiu
o edifício original, o envio de construir, entre outras
salas, o Salão dos Espelhos , sem dúvida a sala mais
impressionante, e que serviu por exemplo para a
assinatura do Tratado de Versalhes. Também estão,
a capela, salões de Paz e Guerra e Câmara do Rei
e Rainha, que é preservado como Marie Antoinette
deixou-a sair do palácio em 1789. Era um símbolo
da monarquia Francês em seu esplendor e o modelo para residências reais em toda a Europa. Na parte
da tarde, em outra excursão opcional que você pode
encontrar com o nosso guia local o famoso Bairro
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de 68, em seguida, visita
interior da Catedral de Notre Dame, outro símbolo
Paris, obra-prima da arte gótica francesa, coroando
lugar de reis e imperadores, e serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “o Corcunda de
Notre Dame”, de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você
pode ver Paris a partir de outro ponto de vista dando
um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
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TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Partida para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval às margens do Lago de
Lucerna, caracterizada por suas pontes de madeira,
incluindo a Capela 1333, muito bem preservada, coberta e embelezada com pinturas de cenas do História suíça, alguns de três séculos atrás; a parede, etc.
Se desejar, pode fazer uma excursão opcional que
combinará um passeio de barco no Lago de Lucerna e a subida ao Monte Rigi, desfrutando das vistas
alpinas e uma degustação de fondue de queijo. Continuação para a Itália. Antes de mais nada, iremos ao
cantão suíço de língua italiana: o Ticino, passando
por belas cidades, como Bellinzona, até entrarmos
na Itália, cruzando seu continente, até chegarmos a
Milão. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9057

DOMINGO: PARIS - PASSEIO DE BARCO PELO RENO FRANKFURT
Café da manhã. Saída através da região de Champagne-Ardennes, em cuja capital Reims, os reis da
França foram coroados. Chegaremos à Alemanha e
teremos um agradável passeio ao longo do Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos
característicos da região da Renânia, onde estamos.
Desembarque e continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos, lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império
Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída em direção a para Heidelberg,
localizado às margens do rio Neckar e dominado
pelo Castelo Palatino. tempo livre para explorar o seu
maravilhoso centro histórico, que foi reconstruída em
estilo barroco no século XVIII, após o ﬁnal do século
XVII, as tropas de Louis XIV esquerda reduzida a cidade cinzas, um Heidelberg, hoje ele é considerado
das cidades mais bonitas da Alemanha. Continuação
para. Alsácia, uma das regiões mais bonitas da Europa. Fazer uma parada na capital, Estrasburgo, que
tem sido palco de disputas entre a França ea Alemanha durante séculos e que, graças a que preserva
reminiscências das duas culturas. tempo livre pode
ser explorada para saborear o delicioso vinho Riesling produzido na região e descobrir sua catedral gó-

SEGUNDA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem em direção à Europa.
TERÇA-FEIRA: MILÃO
Chegada e traslado até o hotel. Durante o seu tempo
livre sugerimos que descubra a beleza da capital da
Lombardia, admirando a grandiosidade e elegância
dos seus edifícios, percorrendo as ruas da moda ou
saboreando um delicioso cappuccino em algum dos
cafés mais tradicionais do ﬁnal do século XIX, principio do século XX, como o Zucca, o Travegia ou o
Cova. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica em que conheceremos os pontos altos da cidade: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio,
Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza del
Duomo com a Catedral, etc. Em seguida, iremos para
a costa sul do Lago de Garda, Sirmione, uma cidade
muito apreciada pelas suas águas termais, desde os
tempos romanos e que destaca, além de sua beleza natural, a imagem espetacular do castelo Rocca
Scaligera, localizado em uma península que vai para
o lago e liga o centro histórico de Sirmione com o
continente. Continue até Pádua com tempo livre para
conhecer a Basílica de San Antonio, construída entre
os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa de arte
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ST9057 >> Milão > Veneza > Florença > Roma

gótica italiana em cujo interior, além de suas excelentes obras escultóricas, estão os restos mortais
do santo. Continue até o hotel na região de Veneto.
Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. De manhã cedo faremos um passeio de barco pela Lagoa de Veneza, onde as ilhas
mais famosas do arquipélago, San Andrés, o Lido
ou Murano, entre outros, para chegar, navegando,
para o coração de Veneza, onde vamos admirar a
cúpula de Santa María de la Salud, o exterior majestoso do Palácio dos Doges e a Piazzetta, acesso à
Praça San Marco. Desembarcaremos e visitaremos
uma fábrica do famoso vidro de Murano e o resto do dia livre. Se desejar, você fará uma excursão
opcional na qual visitará a Basílica de San Marco
e a “Veneza da Escondida” com orientação local,
conhecendo os cantos mais pitorescos desta cidade e também poderá fazer um passeio de gôndola
opcional pelos canais venezianos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para a cadeia de montanhas dos Apeninos para chegar a Florença. Visita
panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita
opcional de dois dos mais importantes tesouros da
cidade: o “David” e as Capelas de Médici, obras de
Michelangelo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, casa de São Francisco. Tempo livre para visitar as basílicas, com os
magníﬁcos afrescos feitos por Giotto e Cimabue e
o túmulo do santo. Continuação para Roma. Almoço e visita panorâmica desta cidade monumental
em que com as explicações do nosso guia local nos
apresentará a história e os principais edifícios da
Cidade Eterna. Passaremos pelas margens do Tiber,
a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Visita opcional da Roma de Noche, na qual visitaremos alguns dos lugares mais característicos desta
cidade milenar, conhecendo as suas praças mais
emblemáticas e as suas fontes mais representativas, como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro
Rios, a Fontana de Trevi etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES
E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de, opcionalmente, fazer uma excursão em que iremos para
a região da Campânia, visitando Pompéia e os
magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade
romana parou no tempo pela erupção do Vesúvio
em 79 dC. C; seguido por uma breve visita panorâmcia de Nápoles, capital da região, e cujo centro
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade

pela UNESCO. Finalmente, visitaremos a ilha de
Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de
encontro da alta sociedade, com Marina Grande,
as falésias, as grutas, etc. (Inclui almoço em Capri).
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra-prima da
pintura universal e o local onde se realiza a eleição
do novo Papa, e a Basílica de São Pedro, onde se
encontra a “Pietá”. Na parte da tarde, você pode fazer uma excursão opcional em que você encontrará
os momentos mais importantes da história desta
cidade: o interior do edifício mais representativo da
Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o
Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo
seus cantos mais pitorescos pela mão de nosso
guia local, que nos permitirá entrar no cotidiano da
capital da Itália. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
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. ■

LINHA
CITY

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9156: 15 Mai; 19 Jun; 17 Jul; 14 Ago; 18 Set.
· ST9057: 20 Mai; 24 Jun; 22 Jul; 19 Ago; 23 Set.

Preço base ST9156

2.040$
1.225$

14 dias
3 refeições

Preço base ST9057

9 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY
ITIN.

DIAS

12 JUN - 10 E 24 JUL - 07 AGO - 11 E 25 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City

14

3

CITY
ITIN.

DIAS

2.820

REFEIÇÕES

DUPLO

Paris

Nome

9

3

1.710

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Situação Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

2.220

Seleção

SINGLE

14

3

2.280

3.025

TEMPORADA ALTA:
15 ABR / 28 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

DUPLO

SINGLE

SINGLE

2.040

2.785

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
04 NOV / 23 MAR
DUPLO

SINGLE

Milão - Roma

ST9057

Seleção

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
06 NOV / 18 MAR

Paris - Roma

ST9156

Novotel Paris Est (S)
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Novotel Les Halles (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz (S) Cidade
Scandic Museumsufer (C)
Centro
Grand Empire (C)
Centro
Zurique Harry´s Home (S)
Cidade
Dorint Airport (S)
Cidade
Park Inn Airport (S)
Cidade
Meierhof (S)
Horgen
The Züri (C)
Centro
Milão
Hilton Garden Inn (S)
Cidade
Barceló / The HUB (S)
Periferia
Nyx Hotel (C)
Centro
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera (S) Marguera
Four Points Padova (S)
Padova
Titian Inn Treviso (S)
Treviso
Novotel / Mercure (C)
Mestre
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S) Cidade
Miró hotel (S)
Calenzano
Palazzo Ricasoli (C)
Centro
Roma
Occidental Aran park (S)
Periferia
Caravel (S)
Cidade
Shangrí-La (S)
Cidade
Hotel Victoria (C)
Centro
Venetia Palace (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

SINGLE

Milão - Roma

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

Cidade

3.690

17 JUN - 15 E 29 JUL - 12 AGO - 16 E 30 SET

ST9057

City

SINGLE

Paris - Roma

ST9156

TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT

HOTÉIS PREVISTOS

SPECIAL
SELEÇÃO

9

3

1.395

1.830

1.225

1.665

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Paris, Passeio de Barco pelo Reno,
Panorâmica de Milão, Passeio em barco pela lagoa Veneziana, Panorâmica de Florença, Panorâmica de Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Região de Champagne-Ardennes, Vale do
Reno, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zurique, Lucerna, Lago de Garda, Pádua, Assis
- Seguro de viagem e IVA.
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Roma, Costa Azul, Barcelona e Madri

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9139 >> Roma > Nice > Barcelona > Madri

SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SÁBADO: ROMA
Chegada em Roma e traslado ao hotel. Tempo livre
para começar a conhecer alguns dos muitos tesouros da capital da Itália, que é realmente um museu
a céu aberto. Se desejar, pode fazer uma visita opcional à Roma de Noche. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES
E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana, seguido por uma breve visita panorâmcia de Nápoles. Finalmente, visitaremos a ilha
de Capri, ponto de encontro da alta sociedade, com
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos
Museus do Vaticano, a Capela Sistina, e a Basílica
de São Pedro. Na parte da tarde, você pode fazer
uma excursão opcional ao interior do Coliseu e ao
Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída pelas regiões de Lazio e Toscana em direção a Liguria com uma parada em Pisa.
Continue ao longo da Riviera italiana até Nice. Tempo livre para conhecer a chamada Pérola da Costa
Azul. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL: NICE - PRINCIPADO DE
MONACO - EZE - NICE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Massena,
Albert I Gardens, Avenida dos Ingleses, o Hotel Negresco, a Catedral Russa de San Nicolás e sua cidade velha, a Catedral de Santa Reparata, etc. Continuação para Eze, onde visitaremos a fábrica de
perfumes Fragonard. Nosso próximo destino será
o Principado de Mônaco, onde veremos Monte Carlo, com tempo livre para visitar o Cassino. Também
visitaremos Mônaco, onde podemos admirar o exterior do palácio da família Grimaldi. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Avignon. Tempo livre
para conhecer a Pont d’Avignon, o Palácio dos Papas e seu centro histórico. Vamos continuar a nossa jornada, cruzando as regiões da Provença e do
Languedoc, para chegar à Espanha através da Comunidade Autônoma da Catalunha para chegar a
Barcelona, sem dúvida uma das mais belas cidades
espanholas e um dos principais portos da Europa.
Acomodação.
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SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, as Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da
Sagrada Família, etc. Tarde livre ou se desejar, faremos uma visita opcional na qual conheceremos o
Bairro Gótico, o Parque Güell, e a “Pueblo Español”,
museu ao ar livre construído para a Exposição Universal de 1929, inclusive um copo de cava como o
toque ﬁnal desta caminhada. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, padroeira de Hispanidad, onde
segundo a lenda a Virgem apareceu a Santiago
el Mayor e como testemunho de sua visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente conhecida
como «O pilar». Hoje é o maior templo barroco da
Espanha. Destacando em seu interior os afrescos
de Goya e Francisco Bayeu, entre outros; Abriga
também grandes obras de arte, como o Retábulo
do Altar Maior de Damián Forment, as bancas do
coro do século XVI e a Santa Capilla, obra do barroco espanhol do século XVIII. Continuação para a
capital da Espanha, Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles, Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran Via,
Calle Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas,
Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana,
etc. Tarde livre ou excursão a Toledo, cuja riqueza
cultural é marcado pela convivência exemplar que
existia na cidade entre as civilizações muçulmanas
cristãos e hebraico. Vamos fazer um passeio de
ônibus ao redor do perímetro da cidade, a partir
do qual teremos uma esplêndida visão geral do seu
património artístico e passear por suas ruas estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entrada na
Catedral, e como ﬁnal deste dia à noite, você pode,
opcionalmente, assistir a um tablao de ﬂamenco.
Acomodação.

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9139: 24 Mai; 28 Jun; 26 Jul; 23 Ago; 27 Set.

Preço base ST9139

1.645$

12 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
19 ABR / 25 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
01 NOV / 27 MAR
DUPLO

SINGLE

Roma - Madri

ST9139

12

-

1.930

2.555

1.645

2.265

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Nice, Barcelona e Madri.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Pisa, Eze,
Mónaco, Montecarlo, Avignon, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Roma

Situação

Occidental Aran park
Periferia
Caravel
Cidade
Shangrí-La
Cidade
Nice
Novotel Nice Centre
Centro
HiPark
Centro
Barcelona Catalonia Atenas
Cidade
Tryp Apolo
Cidade
Madri
Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madri Center
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode fazer uma excursão opcional a Segóvia, considerada
uma das cidades mais bonitas de Castela, com mais
de 2000 anos de história, como evidenciado pelo
Aqueduto, uma obra-prima da engenharia na Roma
antiga. sua passagem pela Espanha. Além disso, a
cidade tem um importante centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos,
a Plaza Mayor, a catedral e o Alcázar, entre outros
lugares. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
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. ■

SPECIAL
SELEÇÃO
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FIM
ITIN. ST9129

Nápoles

2

COMEÇO
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+

2
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1

Catania
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Sicilia e Nápoles · Sicilia Clássica

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9129 · ST9124 >> Palermo > Catania > Siracusa > Agrigento > Palermo > Nápoles

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9129
COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - PALERMO
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SÁBADO: PALERMO
Chegada a Palermo e traslado até o hotel. Tempo
livre para começar a conhecer a capital de Sicília.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
DOMINGO: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA CATANIA
Café da manhã. Saída em direção a Cefalú. Tempo
livre para visitar a “Cattedrale Normanna”, o “Lavatoio Medievale” e passear entre as ruas estreitas
cheias de lojas. Continuamos até Piazza Armerina. Almoço em casa rural. Visita à Vila Romana
del Casale, onde se podem admirar mosaicos que
representam os costumes romanas. Seguimos até
Catania. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã. Saída para o Monte Etna: O vulcão
mais alto e ainda activo da Europa (3.345 metros).
O autocarro chega até o Regugio Sapienza a 1800
metros. Visita livre das crateras inactivas. Almoço
em casa rural , onde iremos ter uma degustação de
vinhos e productos típicos da região. Continuamos
até Taormina. Tempo livre para conhecer a cidade e
visitar o famoso teatro Grego. Regresso a Catania.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CATANIA - SIRACUSA
Café da manhã. Visita a Catania, jóia barroca com
construções feitas em pedra vulcânica e também
vamos conhecer o Mercado do Peixe com um guia
local. Continuamos até Siracusa, com breve paragem para visitar o Santuário da “Madonna delle
Lacrime”. Chegada ao hotel e almoço. Durante a
tarde visita com guia local da zona arqueológica e
da Ilha de Ortigia, a Fontana di Arethusa, o Templo
di Apollo, o Teatro Grego e o Anﬁteatro Romano
situado perto das Latomie, o Orecchio di Dionisio.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRICENTO
Café da manhã. Saída em direção a Noto, símbolo
do Barroco siciliano. Tempo livre. Seguimos até Ragusa, catalogada e declarada Património da Humanidade pela UNESCO, como também representa a
culminação do perído barroco na Europa. Almoço.
Tempo livre para visitar Ragusa Ibla, cheia de encanto e de história com as suas memórias medievais e os seus edifícios barrocos. Continuamos até
Agrigento: “A cidade mais bela dos mortais”, onde
hoje em dia se podem admirar ainda 10 templos dóricos que se elevam no vale. Visita do “la Valle dei
Templi”. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Café da manhã. Saída em direção a Segesta. Visita
livre ao Tempo Dórico. Continuamos até Erice: que
é um dos poucos povos tipicamente medievais de
Sicília. Degustação de um doce típico feito à base
de amêndoas. Tempo livre. Almoço. Saída para Palermo. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SEXTA-FEIRA: PALERMO (MONREALE)
Café da manhã. Visita panorâmica que incluí a Capela Palatina, com os seus mosaicos, a Catedral de
Palermo, na qual se aprecia a inﬂuência arquitectónica de diferentes culturas que passaram por Sicília,
etc. Saída em direção a Monreale para visitar a sua
Catedral, um dos melhores exemplos de arte normanda, com as suas 228 colunas e arcos. Regresso
a Palermo. Almoço e tarde livre. Poderá optar por
uma excursão opcional às catacumbas e os “Pupi”.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: PALERMO
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 ST9124
SÁBADO: PALERMO
NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre para conhecer a cidade, podendo aproveitar para envolver-se na vida
local, conhhecendo os seus mercados. À hora indicada traslado até o porto, onde vamos embarcar
em direção a Nápoles. Acomodação em camarote.
DOMINGO: NÁPOLES
Desembarque e traslado até o hotel. Café da manhã. Visita panorâmica: a colina de Posilipo desde
onde vamos poder admirar as baías de Pozzuoli e
de Nápoles, e uma visita a pé, na qual vamos percorrer a Praça de Plebiscito, onde está o Palácio
Real, a Galería Umberto I, a Ópera de Nápoles. Teatro de San Carlo e dar um passeio por Spaccanapoli, onde estava o antigo centro histórico greco-romano. Almoço. Tarde livre. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Pompeia para conhecer os restos arqueológicos de
esta cidade romana. À continuação vamos até à ilha
paradisíaca de Capri, que desde os tempos da antiguidade fosse um lugar desejado por imperadores,
reis e príncipes. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: NÁPOLES
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 ST9129

2.165
1.415$
$

12 dias
9 refeições

Preço base ST9124

9 dias
7 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 03 MAI / 27 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Palermo - Nápoles

ST9129

12

8

2.165

2.785

TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
01 NOV / 27 MAR
05 ABR / 25 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

SINGLE

DUPLO

SINGLE

Palermo - Palermo

ST9124

9

7

1.540

1.975

1.415

1.850

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Catania, Visita da zona arqueológica
de Siracusa e Catedral com entradas, Vale dos Templos
com entradas, Panorâmica de Palermo (com entradas),
Monreale com entradas, Panorâmica de Nápoles.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo
itinerário): Cefalú, Villa Casale com entradas em Piazza
Armerina, Etna, Taormina, Noto, Ragusa, Templo de Segesta com entradas, Erice.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 15 refeições (ST9129) e 13
refeições (ST9124):
Por um suplemento sobre o preço de: 180 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Palermo

Nome
Situação
Cat.
Mercure Centro
Centro
4*
NH Palermo
Cidade
4*
Cristal Palace
Cidade
4*
Catania
Katane
Centro
4*
Nettuno
Cidade
4*
Siracusa Jolly Aretusa
Cidade
4*
Panorama Hotel
Cidade
4*
Agrigento Kore Hotel
Cidade
4*
Dei Pini
Porto Empedocle 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Cidade
4*
Ramada Nápoli
Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Sicília não estão incluídas; o pagamento será realizado pelo cliente no hotel.
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Itália ao completo
ST9125 >> Palermo > Catania > Siracusa > Agrigento > Palermo > Roma > Florença > Veneza > Milão

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - PALERMO
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SÁBADO: PALERMO
Chegada a Palermo e traslado até o hotel. Tempo
livre para conhecer esta cidade que além de ser a
capital de Sicília é a nossa porta de entrada para conhecer uma terra que foi admirada desde os tempos
da Grécia Antiga. (Jantar Opção TI) e acomodação.
DOMINGO: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA CATANIA
Café da manhã. Saída em direção a Cefalú, um povo
marinheiro que apresenta aos viajantes uma amostra
artística maravilhosa de luzes e cores. Não se esqueça de visitar a fantástica “Cattedrale Normanna”, cuja
construção remonta a 1131 e o “Lavatoio Medievale”.
Tempo livre para passear entre as ruas estreitas
cheias de jóias e lojas elegantes que conservam toda
a sua fascinante veia medieval. Continuamos até Piazza Armerina. Almoço em casa rural. Visita à fantástica Vila Romana del Casale, morada luxuosa que se
encontra no coração de Sicília, importante exemplo
da época romana e onde se podem admirar mosaicos preciosos que representam os costumes daquela
época. Seguimos até Catania. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã. Saída em direção ao Monte Etna:
O vulcão mais alto e ainda activo da Europa (3.345
metros). O autocarro chega até o Regugio Sapienza
a 1800 metros. Visita livre das crateras inactivas, as
famosas (Crateri Silvestri). Uma variedade de ﬂora
esplêndida e paisagens lunares que se podem ver ao
longo do caminho. Durante os séculos, o vulcão criou
um lugar onde a natureza, cultura e história se uniram para dar lugar a um sítio único no mundo. Almoço em casa rural , onde iremos ter uma degustação
de vinhos e productos típicos da região. Continuamos até Taormina, localizada na cimeira da pitoresca
rocha do Monte Tauro (204 m de altura). Tempo livre
para compras, explorar as ruas românticas da cidade
e visitar o famoso teatro Grego desde onde poderemos gozar de um panorâma magníﬁco , tanto do
Monte Etna como do Mar Jônico. Regresso a Catania.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CATANIA - SIRACUSA
Café da manhã. Visita a Catania, jóia barroca com
construções feitas em pedra vulcânica e também
vamos conhecer o Mercado do Peixe com um guia
local. Continuamos até Siracusa: a maior cidade da
antiguidade fundada em 734-733 a.C. com o nome
de Syraka. Breve paragem para visitar o famoso Santuário da “Madonna delle Lacrime”. Chegada ao ho-
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tel e Almoço. Durante a tarde visita com guia local da
zona arqueológica e da Ilha de Ortigia, que esta unida a terra ﬁrme por uma ponte, e a que oferece aos
seus visitantes os restos do seu passado glorioso: O
Templo de Minerva, transformado em uma Catedral
Cristiana, a legendaria Fontana di Arethusa, o Templo di Apollo, o Teatro Grego e o Anﬁteatro Romano
situado perto das Latomie, o Orecchio di Dionisio.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Café da manhã. Saída em direção a Noto, símbolo
do Barroco siciliano. Tempo livre para passear pela
rua principal e admirar as suas igrejas e o convento
de Santa Clara, até chegar à catedral, destruída pelos terremotos e que ao ser reconstruída ﬁcou ainda
mais bela do que era antes. Seguimos até Ragusa,
catalogada e declarada Património da Humanidade
pela UNESCO, como também representa a culminação do perído barroco na Europa. Almoço. Tempo
livre para visitar Ragusa Ibla, cheia de encanto e de
história com as suas memórias medievais e os seus
edifícios barrocos. Continuamos até Agrigento: “A
cidade mais bela dos mortais”, onde hoje em dia se
podem admirar ainda 10 templos dóricos que se elevam no vale. Visita do “la Valle dei Templi”. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Café da manhã. Saída em direção a Segesta. Visita
livre ao Tempo Dórico. Continuamos até Erice: que é
um dos poucos povos tipicamente medievais de Sicília. Hoje em dia é um importante Centro Internacional
de Cultura Cientíﬁca e por essa razão denomina-se
como “Cidade da Ciência”. Degustação de um doce

típico feito à base de amêndoas. Tempo livre para
passear e visitar a maravilhosa Catedral ou “Chiesa
Madre”. Almoço. Saída em direção a Palermo. (Jantar
Opção TI) e acomodação.
SEXTA-FEIRA: PALERMO (MONREALE)
Café da manhã. Visita panorâmica que incluí a Capela Palatina, com os seus mosaicos maravilhosos que
fazem o relato de cenas bíblicas, a Catedral de Palermo, na qual se aprecia a inﬂuência arquitectónica
de diferentes culturas que passaram por Sicília, etc.
Saída em direção a Monreale para visitar a sua Catedral preciosa, um dos melhores exemplos de arte
normanda, com as suas 228 colunas e arcos. Regresso a Palermo. Almoço e tarde livre. Poderá optar por
uma excursão opcional às catacumbas e os “Pupi”.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
ROMA
SÁBADO: PALERMO
Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto, para embarcar no vôo com destino
a Roma. Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre
para começar a conhecer esta cidade milenária. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) em que
vamos ir até a zona de Campania, visitando Pompeia
e os magníﬁcos restos arqueológicos de esta cidade
romana parada no tempo pela erupção do Vesubio
no ano 79 d.C; seguida de uma breve panorâmica em
Nápoles, vamos navegar até à Ilha de Capri, refugio
da alta sociedade internacional. Com lugares maravilhosos como a Marina Grande, os Rochedos, as Grutas, etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.
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OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
TENTAÇÃO

Preço base ST9125
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Veneza, Colina do Capitólio, Foros Imperiais, Coliseu
(exterior), Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do dia livre. Poderá realizar uma visita/excursão
(Opção TI) dos Museus Vaticanos, a Capela Sistina,
obra maestra da pintura universal e a Basílica de
São Pedro, onde se encontra “La Pieta”. Durante a
tarde, se desejar pode realizar uma visita opcional
para conhecer o interior do Coliseu, e de seguida
um percurso por Roma Barroca, na qual conhecerás
as suas praças e fontes mais relevantes da cidade.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
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 ST9126
TERÇA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem
Etrusco, e pátria de são Francisco. Tempo livre para
conhecer as Basílicas, com os seus frescos magníﬁcos feitos em parte por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo. (Almoço Opção TI). Continuamos em
direção a Siena, que teve a banca mais ﬂorescente
de Itália no século XIII. Tempo livre para conhecer o
seu centro histórico medieval, no qual se destacam
a Piazza del Campo, a Catedral do século XII, etc.
Saída para Florença. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa Maria del Fiore, o Campanário, o Batistério, a
Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo
Vecchio, etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional dos museus ﬂorentinos, onde se
encontram alguns dos tesouros que esconde esta
cidade, como: o “David” obra maestra de Miguel
Ângelo. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Tempo livre para
conhecer a Praça dos Milagres, que contém um
grande património artístico, como a Catedral, que
começou a construir-se na segunda metade do século XI, tendo sido ﬁnalmente consagrada em 1118.
Devido à colonização que extendeu Pisa por várias
cidades do mediterrâneo, o desenho da catedral
tem uma mistura de vários estilos arquitectónicos;
tendo como base o românico pisano, mas também
há presença de elementos islâmicos, lombardos e
bizantinos. O Batistério, considerado como o maior
de Itália, e o local onde Galileo criou a teoria do
pêndulo, e por último e não menos importante o
lugar mais famoso da praça da Torre Inclinada, que
na realidade é o campanário da catedral que come-

çou a inclinar-se quando começou a sua construção
em 1173. Almoço. Chegada a Pádua com tempo livre para visitar a Basílica de Santo António, uma
obra maravilhosa da arte gótica italiana. Jantar e
acomodação na região de Veneto.
SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico de barco pela
Lagoa Veneziana, onde se encontram as ilhas mais
conhecidas do arquipélago, para chegar navegando
ao coração de Veneza, onde vamos poder admirar
a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Dogos e a Praçeta, lugar de
acesso à Praça São Marcos (Almoço Opção TI). Resto do dia livre para passear por esta cidade única
construída sobre 118 ilhotas. Se desejar pode realizar uma excursão opcional na que além de um passeio romântico de gôndola pelos canais de Veneza,
vai também fazer um passeio com o nosso guia local pela chamada “Veneza Escondida”, conhecendo
os recantos mais pitorescos de esta cidade. (Jantar
Opção TI) e acomodação na região de Veneto.
SÁBADO: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Saída em direção à Costa Sul do
Lago de Garda, a Sirmione, um povo muito procurado pelas suas águas termais, desde a época
romana e onde além da sua beleza natural se destaca também, a espectacular impressão do Castelo
Rocca Scaligera, localizado em uma península que
vai pelo lago adentro e faz a união entre o casco
histórico e terra ﬁrme. Continuamos até Lombardia. Chegada a Milão. Visita panorâmica da cidade:
Porta Nuova, Praça da República, Praça do Duomo,
Galería Vittorio Emmanuele II, Teatro della Scala,
Castelo Sforzesco, o bairro de Brera, etc. (Jantar
Opção TI) e acomodação.
DOMINGO: MILÃO
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 ST9125

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 26 refeições (ST9125) e 17
refeições (ST9126) e las siguientes visitas:
* Nápoles, Capri e Pompéia
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
Por um suplemento sobre o preço de:
740 $ (ST9125) e 575 $ (ST9126).

2.810
2.100$
$

17 dias
12 refeições

Preço base ST9126

12 dias
9 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
01 NOV / 27 MAR
05 ABR / 25 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Tentação

17

12

3.120

DUPLO

SINGLE

4.055

2.810

3.745

Palermo - Roma

ST9126

Tentação

SINGLE

Palermo - Milão

ST9125

12

9

2.290

2.910

2.100

2.725

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Catania, Visita da Zona Arqueológica
de Siracusa e Catedral com entradas, Vale dos Templos
com entradas, Panorâmica de Palermo com entradas,
Monreale com entradas, Panorâmicas de Roma, Florença
e Milão, Passeio em barco pela Lagoa de Veneza.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo itinerário): Cefalu, Vila Casale com entradas em Piazza Armerina,
Etna, Taormina, Noto, Ragusa, Templo de Segesta com entradas, Erice, Assis, Siena, Pisa, Padua, lago de Garda.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Palermo

Nome
Situação
Cat.
Mercure Palermo
Centro
4*
Cristal Palace
Cidade
4*
Garibaldi
Centro
4*
Astoria Palace
Cidade
4*
NH Palermo
Cidade
4*
Catania
Nettuno
Cidade
4*
Villa del Bosco
Cidade
4*
Catania International Cidade
4*
Katane
Centro
4*
Siracusa Panorama Hotel
Cidade
4*
Jolly Aretusa
Cidade
4*
Agrigento Dioscury Bay Palace San Leone
4*
Scala dei Turchi
Realmonte
4*
Kore Hotel
Cidade
4*
Dei Pini
Porto Empedocle 4*
Roma
Grand Hotel Fleming Cidade
4*
Hotel Colombo
Cidade
4*
Sesto Fiorentino
3*
Florença Ibis Firenze Nord
Sesto Fiorentino
4*
The Gate
Veneza
Alexander Palace
Abano Terme
4*
B & B Padova
Padova
3*
S. San Giovanni
3*
Milão
B&B Milano Sesto
Ibis Milano Centro
Centro
3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Sicília não estão incluídas; o pagamento será realizado pelo cliente no hotel.
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ST9180 >> Palermo > Catania > Siracusa > Agrigento > Palermo > Milão > Veneza > Florença > Roma > Nápoles

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - PALERMO
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SÁBADO: PALERMO
Chegada a Palermo e traslado até o hotel. Tempo livre para começar a conhecer esta cidade que além
de ser a capital de Sicília é a nossa porta de entrada para conhecer uma terra que foi admirada desde os tempos da Grécia Antiga. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
DOMINGO: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA CATANIA
Café da manhã. Saída em direção a Cefalú, um povo
marinheiro que apresenta aos viajantes uma obra artística maravilhosa de luzes e cores. Não se esqueça
de visitar a fantástica “Cattedrale Normanna”, cuja
construção remonta a 1131 e o “Lavatoio Medievale”. Tempo livre para passear entre as ruas estreitas
cheias de jóias e lojas elegantes que conservam toda
a sua fascinante veia medieval. Continuamos até Piazza Armerina. Almoço em casa rural. Visita à fantástica Vila Romana del Casale, morada que se encontra
no coração de Sicília, importante exemplo da época
romana e onde se podem admirar mosaicos que representam os costumes daquela época. Seguimos
até Catania. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã. Saída em direção ao Monte Etna:
O vulcão mais alto e ainda activo da Europa (3.345
metros). O autocarro chega até o Regugio Sapienza
a 1800 metros. Visita livre das crateras inactivas, as
famosas (Crateri Silvestri). Uma variedade de ﬂora
esplêndida e paisagens lunares que se podem ver ao
longo do caminho. Durante os séculos, o vulcão criou
um lugar onde a natureza, cultura e história se uniram para dar lugar a um sítio único no mundo. Almoço em casa rural , onde iremos ter uma degustação
de vinhos e productos típicos da região. Continuamos até Taormina, localizada na cimeira da pitoresca
rocha do Monte Tauro (204 m de altura). Tempo livre
para compras, explorar as ruas românticas da cidade
e visitar o famoso teatro Grego desde onde poderemos gozar de um panorâma magníﬁco , tanto do
Monte Etna como do Mar Jônico. Regresso a Catania.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CATANIA - SIRACUSA
Café da manhã. Visita a Catania, jóia barroca com
construções feitas em pedra vulcânica e também
vamos conhecer o Mercado do Peixe com um guia
local. Continuamos até Siracusa: a maior cidade da
antiguidade fundada em 734-733 a.C. com o nome
de Syraka. Breve paragem para visitar o famoso Santuário da “Madonna delle Lacrime”. Chegada ao ho-

170 ITÁLIA

tel e Almoço. Durante a tarde visita com guia local da
zona arqueológica e da Ilha de Ortigia, que esta unida a terra ﬁrme por uma ponte, e a que oferece aos
seus visitantes os restos do seu passado glorioso: O
Templo de Minerva, transformado em uma Catedral
Cristiana, a legendaria Fontana di Arethusa, o Templo di Apollo, o Teatro Grego e o Anﬁteatro Romano
situado perto das Latomie, o Orecchio di Dionisio.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Café da manhã. Saída em direção a Noto, símbolo
do Barroco siciliano. Tempo livre para passear pela
rua principal e admirar as suas igrejas e o convento
de Santa Clara, até chegar à catedral, destruída pelos terremotos e que ao ser reconstruída ﬁcou ainda
mais bela do que era antes. Seguimos até Ragusa,
catalogada e declarada Património da Humanidade
pela UNESCO, como também representa a culminação do perído barroco na Europa. Almoço. Tempo
livre para visitar Ragusa Ibla, cheia de encanto e de
história com as suas memórias medievais e os seus
edifícios barrocos. Continuamos até Agrigento: “A
cidade mais bela dos mortais”, onde hoje em dia se
podem admirar ainda 10 templos dóricos que se elevam no vale. Visita do “la Valle dei Templi”. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Café da manhã. Saída em direção a Segesta. Visita
livre ao Tempo Dórico. Continuamos até Erice: que é
um dos poucos povos tipicamente medievais de Sicília. Hoje em dia é um importante Centro Internacional
de Cultura Cientíﬁca e por essa razão denomina-se
como “Cidade da Ciência”. Degustação de um doce
típico feito à base de amêndoas. Tempo livre para
passear e visitar a maravilhosa Catedral ou “Chiesa
Madre”. Almoço. Saída em direção a Palermo. (Jantar
Opção TI) e acomodação.
SEXTA-FEIRA: PALERMO (MONREALE)
Café da manhã. Visita panorâmica que incluí a Capela Palatina, com os seus mosaicos maravilhosos que
fazem o relato de cenas bíblicas, a Catedral de Palermo, na qual se aprecia a inﬂuência arquitectónica
de diferentes culturas que passaram por Sicília, etc.
Saída em direção a Monreale para visitar a sua Catedral preciosa, um dos melhores exemplos de arte
normanda, com as suas 228 colunas e arcos. Regresso a Palermo. Almoço e tarde livre. Poderá optar por
uma excursão opcional às catacumbas e os “Pupi”.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: PALERMO
MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto, para embarcar no vôo com destino
a Milão. Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre,
no qual sugerimos que descubra beleza da capital de
Lombardia. Jantar e acomodação.

DOMINGO: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica na qual vamos
conhecer os locais de maior destaque da cidade:
Castelo Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante,
Praça Cordussio, Galeria de Vittorio Emmanuele,
Praça da Scala, Praça do Duomo com a Catedral,
etc. Saída em direção à Costa Sul do Lago de Garda, a Sirmione, um povo muito procurado pelas
suas águas termais, desde a época romana e onde
além da sua beleza natural se destaca também, a
espectacular impressão do Castelo Rocca Scaligera, localizado em uma península que vai pelo lago
adentro e faz a união entre o casco histórico e terra
ﬁrme. Continuamos até o hotel na região de Veneto.
Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela
Lagoa Veneziana onde se encontram as ilhas mais
conhecidas do arquipélago. Navegando até o coração de Veneza, onde vamos admirar a cúpula de
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Dogos e a Praçeta, local de acesso à praça
de São Marcos (Almoço Opção TI). Resto do dia livre
para passear por esta cidade única construída sobre
118 ilhotas. Se desejar pode realizar uma excursão
opcional na que além de um passeio romântico de
gôndola pelos canais de Veneza, vai também fazer
um passeio com o nosso guia local pela chamada
“Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais
pitorescos de esta cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação na região de Veneto.
TERÇA-FEIRA: VENEZA - PADUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a
Basílica de Santo António, Uma obra maravilhosa
da arte gótica italiana na qual no seu interior além
das excelentes esculturas, encontram-se os restos
do santo. De seguida saimos em direção à região de
Emilia-Romagna, com Almoço durante a rota, para
chega a Pisa. Tempo livre para conhecer a Praça dos
Milagres, que contém um grande património artístico, entre o quais se destaca a Catedral, que começou a construir-se na segunda metade do século XI,
tendo sido ﬁnalmente consagrada em 1118. Devido à
colonização que extendeu Pisa por várias cidades do
mediterrâneo, o desenho da catedral tem uma mistura de vários estilos arquitectónicos; tendo como base
o românico pisano, mas também há presença de elementos islâmicos, lombardos e bizantinos. O Batistério, considerado como o maior de Itália, e o local
onde Galileo criou a teoria do pêndulo, e por último e
não menos importante o lugar mais famoso da praça
da Torre Inclinada, que na realidade é o campanário
da catedral que começou a inclinar-se quando começou a sua construção em 1173. Seguimos em direção
a Florença, capital da Toscana e berço do Renascimento que hoje em día é um dos principais centros
artísticos do mundo. Jantar e acomodação.
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OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9180
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa Maria del Fiore, o Campanário, o Batistério a Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo
Vecchio e o seu conjunto de estátuas e fontes com
uma grande riqueza artística, etc. (Almoço Opção
TI). Resto do dia livre. Visita opcional dos museus
ﬂorentinos, onde se encontram alguns dos tesouros
da cidade, como: o “David” obra maestra de Miguel
Ângelo. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Assis, pátria
de são Francisco. Tempo livre para conhecer as
Basílicas, com os seus frescos magníﬁcos feitos em
parte por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo.
Continuação até Roma. Almoço e visita panorâmica
na qual o nosso guia local com as suas explicações
vai-nos fazer submergir na história da codade e nos
vais apresentar os principais edifícios da Cidade
Eterna: o Tiber, Avenida dos Foros, Praça de Veneza, exterior do Coliseo, Circo Maximo, etc. Jantar.
Tempo livre ou visita (Opção TI) “Roma de Noite”,
na qual vai conhecer as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, como a Praça do Panteão ou a
Praça Navona, centro intelectual e boêmio da cidade, a Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre. Visita (Opção TI) dos Museus do Vaticano e Basílica de São pedro, onde se
encontram “La Pietá”, a Capela Sistina, obra maestra da pintura universal e lugar onde se realiza o
conclave para elegir o novo Papa. (Almoço Opção
TI). Durante a tarde, poderá realizar uma excursão
opcional na qual irá juntar os momentos mais importantes da história de esta cidade: o interior do
edíﬁcio mais representativo da Roma Imperial e
autêntico simbolo da cidade, o Coliseu. De seguida visita ao Bairro do Trastevere, simbolo da Roma
Popular, conhecendo os seus recantos mais pitorescos com a ajuda do nosso guia local, e que nos vais
permitir envolver-nos com a vida diária da capital
italiana. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre para continuar a conhecer esta cidade das sete colinas históricas, que é tal
como se diz, um Museu ao ar livre, repleta de esculturas e fontes maravilhosas nas suas praças encantadoras, na qual se encontram alguns dos monumentos mais famosos do mundo. Acomodação.
DOMINGO: ROMA
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 ST9127

DOMINGO: ROMA - NÁPOLES
Café da manhã. Saída para Nápoles. À chegada vamos fazer uma visita panorâmica em autocarro na
qual vamos poder apreciar os grandes contrastes
da cidade, ao dirigir-nos à colina de Posilipo desde
onde vamos poder admirar a de Pozzuoli com os
Campos Flegreos e a Baía de Nápoles. Também se
vai realizar uma visita a pé, na qual vamos percorrer
a Praça de Plebiscito, onde está o Palácio Real, a
Galería Umberto I, a Ópera de Nápoles. Teatro de
San Carlo e obviamente vamos dar um passeio por
Spaccanapoli, onde estava o antigo centro histórico
greco-romano que deu origem à cidade. Almoço e
resto do dia livre. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional de
dia completo a lugares inesquecíveis. Em primeiro
lugar visitaremos Pompeia onde vamos conhecer o
nosso guia local e os restos arqueológicos de esta
cidade romana; À continuação vamos até à ilha
de Capri, que pela sua localização geográﬁca privilegiada, que domina o Golfo de Nápoles e a sua
fantástica beleza natural, com temperaturas suaves
em qualquer época do ano, fez com que desde os
tempos da antiguidade fosse um lugar desejado
por imperadores, reis e príncipes. Hoje em dia é um
ponto de encontro da Alta Sociedade Internacional.
Regresso a Nápoles. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: NÁPOLES
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 ST9180

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Palermo Mercure Centro
Centro
4*
NH Palermo / Cristal Palace Cidade
4*
Catania Katane
Centro
4*
Nettuno
Cidade
4*
Siracusa Jolly Aretusa
Cidade
4*
Panorama Hotel
Cidade
4*
Agrigento Kore Hotel
Cidade
4*
Porto Empedocle 4*
Dei Pini
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
4*
Ramada Plaza
Cidade
4*
4*
Veneza H. Inn Venice-Mestre Marguera Marguera
Sesto Fiorentino 4*
Florença Novotel Firenze Nord
The Gate
Sesto Fiorentino 4*
Roma
Américan Palace
Cidade
4*
Shangrí-La
Cidade
4*
Nápoles Holiday inn Nápoles
Cidade
4*
Ramada Nápoli
Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Sicília não estão incluídas; o pagamento será realizado pelo cliente no hotel.

3.785
3.120$
$

19 dias
15 refeições

Preço base ST9127

17 dias
13 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 26 ABR / 20 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Palermo - Nápoles

ST9180

19

15

3.785

4.845

TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
01 NOV / 27 MAR
05 ABR / 25 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

SINGLE

DUPLO

SINGLE

Palermo - Roma

ST9127

17

13

3.410

4.345

3.120

4.055

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Catania, Visita da Zona Arqueológica de Siracusa e Catedral com entradas, Vale dos
Templos com entradas, Panorâmica de Palermo com
entradas, Monreale com entradas, Panorâmica de Milão,
Cruzeiro pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma e Nápoles.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Cefalu, Vila Casale com entradas em Piazza
Armerina, Etna, Taormina, Noto, Ragusa, Templo de Segesta com entradas, Erice, Lago de Garda, Pádua, Pisa,
Assis.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 27 refeições (ST9180) e 25
refeições (ST9127) e las siguientes visitas:
* Roma de Noite
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
Por um suplemento sobre o preço de: 480 $.
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Sicilia Clássica, Sul da Itália e Roma
ST9069 >> Palermo > Catania > Siracusa > Agrigento > Palermo > Nápoles > Salerno > Roma

la Palatina, com os seus mosaicos maravilhosos que
fazem o relato de cenas bíblicas, a Catedral de Palermo, na qual se aprecia a inﬂuência arquitectónica
de diferentes culturas que passaram por Sicília, etc.
Saída em direção a Monreale para visitar a sua Catedral preciosa, um dos melhores exemplos de arte
normanda, com as suas 228 colunas e arcos. Regresso a Palermo. Almoço e tarde livre. Poderá optar por
uma excursão opcional às catacumbas e os “Pupi”.
(Jantar Opção TI) e acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - PALERMO
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SÁBADO: PALERMO
Chegada a Palermo e traslado até o hotel. Tempo livre para começar a conhecer esta cidade que além
de ser a capital de Sicília é a nossa porta de entrada para conhecer uma terra que foi admirada desde os tempos da Grécia Antiga. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
Vista
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DOMINGO: PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA CATANIA
Café da manhã. Saída em direção a Cefalú, um povo
marinheiro que apresenta aos viajantes uma amostra
artística maravilhosa de luzes e cores. Não se esqueça de visitar a fantástica “Cattedrale Normanna”, cuja
construção remonta a 1131 e o “Lavatoio Medievale”.
Tempo livre para passear entre as ruas estreitas
cheias de jóias e lojas elegantes que conservam toda
a sua fascinante veia medieval. Continuamos até Piazza Armerina. Almoço em casa rural. Visita à fantástica Vila Romana del Casale, morada luxuosa que se
encontra no coração de Sicília, importante exemplo
da época romana e onde se podem admirar mosaicos preciosos que representam os costumes daquela
época. Seguimos até Catania. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã. Saída em direção ao Monte Etna:
O vulcão mais alto e ainda activo da Europa (3.345
metros). O autocarro chega até o Regugio Sapienza
a 1800 metros. Visita livre das crateras inactivas, as
famosas (Crateri Silvestri). Uma variedade de ﬂora
esplêndida e paisagens lunares que se podem ver ao
longo do caminho. Durante os séculos, o vulcão criou
um lugar onde a natureza, cultura e história se uniram para dar lugar a um sítio único no mundo. Almoço em casa rural , onde iremos ter uma degustação
de vinhos e productos típicos da região. Continuamos até Taormina, localizada na cimeira da pitoresca
rocha do Monte Tauro (204 m de altura). Tempo livre
para compras, explorar as ruas românticas da cidade
e visitar o famoso teatro Grego desde onde poderemos gozar de um panorâma magníﬁco , tanto do
Monte Etna como do Mar Jônico. Regresso a Catania.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CATANIA - SIRACUSA
Café da manhã. Visita a Catania, jóia barroca com
construções feitas em pedra vulcânica e também
vamos conhecer o Mercado do Peixe com um guia
local. Continuamos até Siracusa: a maior cidade da
antiguidade fundada em 734-733 a.C. com o nome
de Syraka. Breve paragem para visitar o famoso San-
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tuário da “Madonna delle Lacrime”. Chegada ao hotel e Almoço. Durante a tarde visita com guia local da
zona arqueológica e da Ilha de Ortigia, que esta unida a terra ﬁrme por uma ponte, e a que oferece aos
seus visitantes os restos do seu passado glorioso: O
Templo de Minerva, transformado em uma Catedral
Cristiana, a legendaria Fontana di Arethusa, o Templo di Apollo, o Teatro Grego e o Anﬁteatro Romano
situado perto das Latomie, o Orecchio di Dionisio.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Café da manhã. Saída em direção a Noto, símbolo
do Barroco siciliano. Tempo livre para passear pela
rua principal e admirar as suas igrejas e o convento
de Santa Clara, até chegar à catedral, destruída pelos terremotos e que ao ser reconstruída ﬁcou ainda
mais bela do que era antes. Seguimos até Ragusa,
catalogada e declarada Património da Humanidade
pela UNESCO, como também representa a culminação do perído barroco na Europa. Almoço. Tempo
livre para visitar Ragusa Ibla, cheia de encanto e de
história com as suas memórias medievais e os seus
edifícios barrocos. Continuamos até Agrigento: “A
cidade mais bela dos mortais”, onde hoje em dia se
podem admirar ainda 10 templos dóricos que se elevam no vale. Visita do “la Valle dei Templi”. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Café da manhã. Saída em direção a Segesta. Visita
livre ao Tempo Dórico. Continuamos até Erice: que é
um dos poucos povos tipicamente medievais de Sicília. Hoje em dia é um importante Centro Internacional
de Cultura Cientíﬁca e por essa razão denomina-se
como “Cidade da Ciência”. Degustação de um doce
típico feito à base de amêndoas. Tempo livre para
passear e visitar a maravilhosa Catedral ou “Chiesa
Madre”. Almoço. Saída em direção a Palermo. (Jantar
Opção TI) e acomodação.
SEXTA-FEIRA: PALERMO (MONREALE)
Café da manhã. Visita panorâmica que incluí a Cape-

SÁBADO: PALERMO
NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre para continuar a conhecer a cidade, podendo aproveitar para envolver-se na vida local, conhhecendo os seus mercados ou poderá visitar o Teatro Massimo, cenário de
alguma das cenas mais importantes de “O Padrinho”. À hora indicada traslado até o porto, onde vamos embarcar em direção a Nápoles. Acomodação
em camarote.
DOMINGO: NÁPOLES
Após o desembarque, traslado até o hotel. Café da
manhã e após reunião com os nossos companheiros
de viagem, vamos fazer uma visita panorâmica em
autocarro na qual vamos poder apreciar os grandes
contrastes da cidade, ao dirigir-nos à colina de Posilipo desde onde vamos poder admirar as duas baías,
a de Pozzuoli com os Campos Flegreos e a Baía de
Nápoles, o ponto panorâmico mais impressionante
da cidade. Também se vai realizar uma visita a pé,
na qual vamos percorrer a Praça de Plebiscito, onde
está o Palácio Real, a Galería Umberto I, a Ópera de
Nápoles. Teatro de San Carlo e obviamente vamos
dar um passeio por Spaccanapoli, onde estava o antigo centro histórico greco-romano que deu origem à
cidade e o lugar onde hoje em dia palpita o coração
napolitano com as suas pitorescas ruelas nas quais,
juntamente com as animadas vozes das pessoas, encontraremos os ateliers dos artesãos. Almoço e resto
do dia livre para disfrutar das zonas comerciais ou
descansar saboreando um chocolate delicioso no
histórico Gran Café Gambrinus, simbolo e lugar de
encontro de intelectuais e artistas desde o século
XIX. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou se desejar pode optar
por uma excursão opcional de dia completo a lugares inesquecíveis. Em primeiro lugar visitaremos
Pompeia onde vamos conhecer o nosso guia local
e os magníﬁcos restos arqueológicos de esta cidade
romana parada no tempo pela erupção do Vesubio
no ano 79 d.C; À continuação vamos até à ilha paradisíaca de Capri, que pela sua localização geográﬁca
privilegiada, que domina o Golfo de Nápoles e a sua
fantástica beleza natural, com temperaturas suaves
em qualquer época do ano, fez com que desde os
tempos da antiguidade fosse um lugar desejado por
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SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9069
imperadores, reis e príncipes. Hoje em dia é um
ponto de encontro da Alta Sociedade Internacional.
Regresso a Nápoles. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída em direção até Sorrento para
fazer uma visita panorâmica da cidade. Continuamos pela Costa Amalﬁtana até Positano, um dos locais mais característicos da Peninsula de Sorrento,
empoleirado entre as falésias e a montanha. Vamos
percorrer as suas pequenas ruas, às vezes formadas
por pequenas escadas que lhe dá um encanto especial; desde ali embarcamos até Amalﬁ, principal
povoação da Costa Amalﬁtana, famoso, além da
sua beleza, pela sua Catedral, pela produção de
Limoncello (licor típico da região). Seguimos até
Salerno, segunda cidade mais importante de Campania. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA PAESTUM - SALERNO
Café da manhã. Saída em direção a Pertosa para
visitar as famosas Grutas do Anjo, criadas naturalmente desde à 35 milhões de anos. São os mais
importantes do Sul de Itália e as únicas que têm
um rio subterrâneo; o percurso consiste em uma
pequena travessia de barco e outra a pé (recomenda-se um casaco e calçado confortável) onde poderemos ver todas as formações de estalactites e
estalagmitas que tornam o lugar, um mundo de ilusão. Continuamos em direção a Paestum. Almoço.
Visita da zona arqueológica com 3 templos dóricos
do século V a.C. melhor conservados do mundo.
Vamos também conhecer o Museu onde se encontram importantes restos da antiga cidade Grega de
Poseidón, entre os quais se destacam os célebres
murais do túmulo do Nadador. Regresso a Salerno.
Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: SALERNO - PALÁCIO DE CASERTA - ROMA
Café da manhã. Saída em direção a Caserta para visitar o Palácio Real, que foi mandado construir pelo
Rei Carlos III de Espanha. É um dos mais importantes de Itália com 1200 estadias e os belos jardins
desenhados por Vanvitelli. Continuação até Roma.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: ROMA
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 ST9130
SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Piazza Venezia;
a Colina do Capitólio, os Foruns Imperiais, o Coliseu
(exterior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do dia livre. Poderá fazer uma visita opcional de

Roma Imperial no qual se vai visitar tres locais emblemáticos de Roma: o interior do Coliseu, o edifício mais importante da Roma Imperial, simbolo por
excelência da cidade, onde as lutas de gladiadores
mostram o poder na antiguidade daquela que foi
a “Capital do Mundo”. Continuamos na excursão
opcional com outra das mais espectaculares obras
do renascimento italiano, Michelangelo: o Moises,
e para terminar vamos conhecer a mais bela das
basílicas romanas patriarcas romanas: Santa Maria
a Maior, que esconde um interior magniﬁco com
magníﬁcos tesouros. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou se desejar poderá fazer
uma interessante excursão opcional para conhecer
os Museus Vaticanos, um dos mais importantes
museus do mundo pelos tesouros artísticos que
contém, e entre os quais se destaca o fresco de Miguel Ângelo: a Capela Sistina. Depois de fazermos
um percurso cuidadosamente escolhido pelo nosso
guia local nos museus, vamos prosseguir com a visita à maior igreja do Cristianismo: São Pedro do
Vaticano. Também se desejar em otura excursão
opcional poderá conhecer a Roma Barroca, na qual
vamos percorrer as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, como a Praça do Panteão ou a Praça Navona, centro intelectual e boemio da cidade, a
Fontana di Trevi, etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA
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 ST9069

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Palermo

Nome

Situação

Cat.

Mercure Palermo
Centro
4*
Cristal Palace / Astoria Palace Cidade
4*
Garibaldi
Centro
4*
Catania
Nettuno
Cidade
4*
Villa del Bosco
Cidade
4*
Catania International
Cidade
4*
Siracusa Panorama Hotel
Cidade
4*
Jolly Aretusa
Cidade
4*
Agrigento Dioscury Bay Palace
San Leone 4*
Scala dei Turchi
Realmonte 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles
Cidade
4*
Ramada Nápoli
Centro
4*
Salerno
Grand Hotel Salerno
Centro
4*
Novotel Salerno
Cidade
4*
Roma
Warmthotel / Caravell
Cidade
4*
Américan Palace
Cidade
4*
Shangrí-La
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Sicília não estão incluídas; o pagamento será realizado pelo cliente no hotel.

3.230
2.860$
$

17 dias
15 refeições

Preço base ST9130

15 dias
13 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 14 JUN / 06 SET

REFEIÇÕES

SINGLE

Palermo - Roma

ST9069

Seleção

DUPLO

17

15

3.230

4.165

TEMPORADA: 07 JUN / 13 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Palermo - Roma

ST9130

15

13

2.860

3.670

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Catania, Visita da Zona Arqueológica de Siracusa e Catedral com entradas, Vale dos
Templos com entradas, Panorâmica de Palermo com entradas, Monreale com entradas, Panorâmica de Nápoles,
Visita panorâmica de Sorrento, Costa Amalﬁtana, Grutas
do Anjo em Pertosa, Paestum, Palácio Real de Caserta,
Panorâmica de Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Cefalu, Vila Casale com entradas em Piazza
Armerina, Etna, Taormina, Noto, Ragusa, Templo de Segesta com entradas, Erice, Salerno.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 21 refeições (ST9069) e 19
refeições (ST9130):
Por um suplemento sobre o preço de: 180 $.
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ST9140 >> Zagreb > Zadar > Split > Dubrovnik

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9140
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ZAGREB
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
SÁBADO: ZAGREB
Chegada a Zagreb. Traslado até o hotel e tempo
livre para conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ZAGREB
Café da manhã. Visita panorâmica: a Cidade Alta,
com os restos da muralha, palácios góticos e barrocos, e as igreja mais belas, destacando-se a Torre
Lotrščak, a Catedral de São Sebastião, a igreja de
São Marcos, a rua Tkalciceva, e também vamos ver
a Cidade Baixa, com edifcios da época do império
Austro-Húngaro. Almoço. Tarde livre, ou excursão
opcional a Varazdin, antiga capital da Croácia. Realizaremos uma visita panorâmica com guia local, na
qual vamos conhecer o seu centro histórico repleto
de encanto, onde se destaca o antigo Castelo Feudal e o seu centro urbano. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR
Café da manhã. Saída em direção a Plitvice. Visita
ao Parque Nacional, onde os dezasseis lagos estão
interligados por 92 cataratas e cascatas. Realizaremos um passeio fantástico pelos trilhos rodeados
de lagos e cataratas e uma inesquécivel travessia
de barco pelo Lago de Kozjak. À continuação seguimos até Zadar. Visita com guia local: o porto, a zona
histórica, a igreja de San Donato, a mais importante
construção pre-românica de Dalmacia, a catedral
de Santa Anastasia, a Porta de Zara, etc. Jantar e
acomodação na região de Zadar.
TERÇA-FEIRA: ZADAR - SIBENIK - TROGIR - REGIÓN DE
SPLIT / SIBENIK
Café da manhã. Saída até Sibenik. Tempo livre nesta cidade, que teve um papel militar e estratégico
muito importante na luta que os croatas mantiveram no mar contra Bizancio, o Imperador Otomano
e a República Veneziana. O seu edifício mais importante é a Catedral de São Jacobo, com o seu estilo
artístico que é consequência dos importantes intercambios na área da arte monumental entre a Itália
do Norte, Dalmacia e Toscana nos séculos XV e XVI.
Seguimos até Trogir, onde vamos disfrutar de tempo livre para conhecer esta “Cidade Museu” situada
em uma ilhota, com as suas ruas acidentadas, pequenas praças, igrejas e palácios soltam um grande
encanto e são testemunhos do seu passado medieval. Finalmente dirigimo-nos para Split, a capital
de Dalmacia, Património da Humanidade. Almoço.
Visita panorâmica : a cidade antiga, completamente
construida entre os muros de um palácio romano,
mandado construir pelo Imperador Diocleciano no
século IV. O mausuleu do imperador é hoje catedral
e o Templo de Júpiter alberga o Batistério de São
João. Ainda se conservam as caves do Palácio, as
quais visitaremos. Jantar e acomodação.
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QUARTA-FEIRA: REGIÃO DE SPLIT / SIBENIK - MOSTAR DUBROVNIK
Café da manhã. Saída em direção a Bosnia-Herzegovina. Paragem em Medjugorje, importante centro
de peregrinação mariana, ao qual acudem milhares
de peregrinos, desde que em 1981 duas meninas
comunicaram que tinham assistido a uma aparição
da Virgem Maria. Tempo livre. Seguimos até Mostar,
cenário de excepção da Guerra da Bósnia e Herzegovina. Almoço. Visita guiada, na qual vamos percorrer as suas ruas estreitas, e descobrir edifícios e
simbolos das diferentes culturas que vivem na cidade, os seus mercados e sem esquecer a Ponte Velha
(Stari Most), a qual foi destruída durante a guerra
em 1993 e reconstruida pela UNESCO. Continuação
até Dubrovnik, a “Pérola do Adriático”, antigamente conhecida como Ragusa, uma cidade na qual as
suas muralhas imponentes de 1940 metros de comprimento surgem diretamente do mar “abraçando”
a cidade antiga, repleta de igrejas e palácios, reﬂexo do seu passado glorioso. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: DUBROVNIK
Café da manhã. Visita panorâmica: a igreja e o Convento Franciscano, o Palácio de Sponza do século
XVI, no qual se destaca o seu conjunto de colunas
no seu átrio e as esculturas de pedra preciosas, a
Igreja de São Blás, no estilo barroco, construída em
homenagem ao patrono da cidade, o Palácio dos
Reitores, que foi a sede do governo e do reitor nos
tempos em que Dubrovnik foi uma república independente, a impressionante Catedral da Assunção e
Placa (Stradun), rua principal que atravessa a zona
antiga desde a famosa Porta de Pile até à Praça
Luza, onde podemos contemplar a Torre do Relógio e a Coluna de Orlando. Almoço. Durante a tarde
se desejar e o clima permitir, poderá fazer de forma
opcional um passeio de barco até às Ilhas Elaﬁti, de
uma enorme beleza natural. Aperitivo e degustação
de uma especialidade da região a bordo, acompanhada por música ao vivo. Jantar e acomodação.

1.750

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 17 MAI / 27 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Zagreb - Dubrovnik

ST9140

9

10

1.750

2.190

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Zagreb, Parque Nacional de Plitvice, Panorâmica de Zadar, Panorâmica de Split, Panorâmica de Mostar, Panorâmica de Dubrovnik.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Trogir, Sibenik, Medjugorje.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Zagreb

Panorama
International
Admiral
Antunovic

Cidade
Cidade
Cidade
Cidade

4*
4*
4*
4*

Zadar

Kolovare
Zadar
Pinija
Ptrcane
Park
Otocac
Split
Katarina
Dugopolje
Sveti Kriz / Rotondo
Trogir
Dubrovnik Albatros
Cavtat
Valamar Argosy
Babin Kuk
Valamar Lacroma
Babin Kuk
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

SEXTA-FEIRA: DUBROVNIK (EXCURSÃO OPCIONAL A
MONTENEGRO)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Montenegro na qual vamos cruzar a povoação de
Herzeg Novi e de seguida entraremos na Baía de
Kotor, um ﬁordo de de uma beleza natural enorme.
Durante o percurso vamos passar por Perast, um
povo de pescadores, e contemplaremos a ilha de
“Gospa od Krpta”. Continuamos até à cidade de Kotor, onde vamos ter tempo livre para passear pelo
seu centro histórico (Almoço incluido na excursão).
Regresso a Dubrovnik. Acomodação em Dubrovnik.
SÁBADO: DUBROVNIK
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. ■

9 dias
10 refeições
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Croácia e Eslovênia

SPECIAL
PLUS

ST9041 >> Dubrovnik > Split > Zadar > Ljubljana > Zagreb

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9041
SEXTA-FEIRA: BRASIL - DUBROVNIK
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SÁBADO: DUBROVNIK
Chegada a Dubrovnik e traslado até o hotel. Templo
livre para conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
DOMINGO: DUBROVNIK
Café da manhã. Visita guiada a pé, ao centro histórico da cidade, catalogado e declarado Património da Humanidade pela UNESCO, na qual vamos
passar pelos locais mais representativos da cidade,
iremosver o Palácio dos Reitores, o Mosteiro dos
Dominicanos, assim como outros lugares de grande interesse, como é o caso da Torre do Relógio, a
Coluna de Orlando, o Palácio Sponza, etc. Almoço.
Resto do dia livre para subir às muralhas que rodeiam a cidade (entrada não incluída) e passear por
esta cidade mágica. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: DUBROVNIK - SPLIT
Café da manhã. Saída até à capital de Dalmacia.
Split, cidade catalogada e declarada Património
da Humanidade pela UNESCO, atravessando o
delta do rio Neretva e os pitorescos povos da bela
costa adriática. À chegada, visita à parte antiga
da cidade, construida na sua totalidade entre os
muros de um Palácio Romano (entrada) - Palácio
Dicleciano, ediﬁcado pelo Imperador Diocleciano
no século IV. A praça principal da cidade velha
conhecida como Praça do Peristilo, rodeada por
colunas em 3 dos seus lados, coincide com o pátio principal do palácio. O mausuleu do imperador
é hoje catedral (entrada) e o Templo de Júpiter
alberga o Batistério de São João. Jantar e acomodação na zona de Split.
TERÇA-FEIRA: SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR
Café da manhã. Saída em direção a Trogir, onde
vamos disfrutar de tempo livre para conhecer esta
“Cidade Museu” situada em uma ilhota, com suas
ruas acidentadas, pequenas praças, igrejas e palácios soltam um grande encanto e são testemunhos
do seu passado medieval. Continuamos até Sibenik.
Almoço. Tempo livre nesta cidade, que teve um papel militar e estratégico muito importante na luta
que os croatas mantiveram no mar contra Bizancio,
o Imperador Otomano e a República Veneziana. O
seu edifício mais importante é a Catedral de São
Jacobo, com o seu estilo artístico que é consequência dos importantes intercambios na área da
arte monumental entre a Itália do Norte, Dalmacia
e Toscana nos séculos XV e XVI e tanto pela sua
beleza como pela soluções arquitéctonicas utilizadas durante a sua construção, foi catalogada e declarada Património da Humanidade pela UNESCO
no ano 2001. À continuação seguimos até Zadar,
centro admnistrativo, turístico e cultural da região

de Dalmacia. Visita com guia local, na qual vamos
conhecer o porto, a zona histórica de ruas de calçada, decoradas por edifícios monumentais, a igreja
de San Donato, a mais importante construção pre-românica de Dalmacia, de princípios do século IX,
e um dos simbolos da cidade, a catedral de Santa
Anastasia, construída emtre os séculos XII e XV, sobre uma antiga basílica paleocristã, a Porta de Zara,
também conhecida como Porta de Terraferma, na
qual podemos ver o Leão de São Marcos, simbolo
que nos relembra o passado veneziano da cidade.
Jantar e acomodação na região de Zadar.
QUARTA-FEIRA: ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - LJUBLJANA
Café da manhã. Saída em direção a Plitvice. Visita
ao Parque Nacional, onde os dezasseis lagos estão
interligados por 92 cataratas e cascatas. Realizaremos um passeio fantástico pelos trilhos rodeados
de lagos e cataratas. Seguimos em direção à Eslovénia, onde vamos conhecer a sua capital, Ljubljana. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LJUBLJANA - POSTOJNA - LJUBLJANA
Café da manhã. Durante a manhã visita a Ljubljana
com guia local na qual destacamos a zona antiga,
a Prefeitura, a Fonte de Robba, as Três Pontes, a
Universidade, o Centro Cultural, etc. De seguida dirigimo-nos até Postojna, onde, depois do Almoço,
vamos visitar a bordo de um pequeno comboio,
as grutas de Postojna com maravilhosas estalagtites e estalagmites. Regresso a Ljubljana. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: LJUBLJANA - MARIBOR - ZAGREB
Café da manhã. Saída em direção a Maribor, a segunda maior povoação da Eslovénia, onde vamos
fazer uma visita com guia local na zona antiga.
Tempo livre para passear junto ao rio Drava. Continuação até Croácia, onde vamos conhecer a sua capital, Zagreb. Visita panorâmica com guia local, na
qual vamos conhecer a Cidade Alta (Gornji Grad),
com os restos da muralha, palácios góticos e barrocos e as igreja mais belas, Destacando-se a Torre
Lotrščak, que forma parte das muralhas da cidde
do século XIII, a Catedral de São Sebastião que com
os seus 105 metros de altura é o maior edifício sacro
da Croácia, a igreja de São Marcos, a rua Tkalciceva,
que é a mais animada de esta parte da cidade onde
se concentram os bares e cafés ao ar livre, lojas de
antiguidades e galerias de arte e também vamos
ver a Cidade Baixa (Donji Grad) que é a parte mais
moderna onde vamos encontrar edifcios da época
do império Austro-Húngaro, centros comerciais e
numerosos museus. Jantar e acomodação.

1.710

$

9 dias
10 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 07 JUN / 13 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Dubrovnik - Zagreb

ST9041

9

10

1.710

2.150

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Dubrovnik, Panorâmica de Split, Panorâmica de Zadar,
Parque Nacional de Plitvice, Panorâmica de Maribor, Panorâmica de Zagreb.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Trogir, Sibenik, Grutas de Postojna.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Dubrovnik

Albatros
Valamar Tirena
Valamar Club

Cavtat
Babin Kuk
Babin Kuk

4*
3*S
3*S

Split

Katarina
Dugopolje
Sveti Kriz
Trogir
Rotondo
Trogir
Zadar
Kolovare
Zadar
Pinija
Ptrcane
Park Otocac
Otocac
Ljubljana
Four Points by Sheraton Cidade
Austria Trend hotel
Cidade
Park Hotel
Centro
MH Hotel
Cidade
City Ljubljana
Centro
Zagreb
Panorama
Cidade
International
Cidade
Admiral
Cidade
Antunovic
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

SÁBADO: ZAGREB
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nosso serviços. ■
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Croácia e Bosnia

SPECIAL
PLUS

ST9054 >> Dubrovnik > Sarajevo > Split > Zadar > Zagreb

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9054
SEXTA-FEIRA: BRASIL - DUBROVNIK
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SÁBADO: DUBROVNIK
Chegada em Dubrovnik e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Jantar e acomodação.
DOMINGO: DUBROVNIK
Café da manhã. Visita panorâmica: a igreja e o
convento franciscano com a sua farmácia, o Palácio Sponza, do século XVI, a Igreja de San Blas, o
Palácio dos Reitores, a Catedral da Assunção e Placa (Stradun), rua principal que atravessa a cidade
velha desde o famoso Portão da Pilha até o Plaza
Luza, onde podemos ver a Torre do Relógio e a Coluna de Orlando. Almoço Tarde livre para continuar
a passear pela cidade ou pelas muralhas (entrada
não incluída) ou se desejar e se o tempo permitir,
você pode opcionalmente fazer um passeio de barco para as Ilhas Elaﬁti. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: DUBROVNIK - SARAJEVO
Café da manhã. Saída para a Bósnia-Herzegovina,
com destino a sua capital: Sarajevo. Uma cidade
com grande importância na história da Europa, já
que nos anos 90 do século passado tornou-se o
símbolo da Guerra dos Bálcãs, sofrendo um cerco
que durou quase três anos. Cidade que também foi
cenário da origem da Primeira Guerra Mundial, já
que nesta cidade ocorreu o assassinato da Arquiduque Francisca Fernando. Passeio panorâmico com
guia local, no qual você descobrirá o coração turco
da cidade, o famoso Bascarsija, e vontade, ao mesmo tempo que cerca de durante o passeio também
desfrutar das suas ruas animadas com seus animados cafés, bares de alcançar a fumaça aromática
Shisha, a agitação da grande mesquita Gasi Husrev
- Gegova com sua madrasa e a grande torre do relógio e, claro, o Bazar de Stari Grad, com inúmeras
lojas que oferecem produtos locais para o viajante.
Seus passos também os levarão ao adjacente bairro
Austro-Húngaro, bem como aos passos de judeus
e católicos, representados por seus locais de culto
com monumentos originais, como a grande biblioteca nacional. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: SARAJEVO - MOSTAR - MEDJUGORJE REGIÃO DE SPLIT
Café da manhã. Vamos continuar a nossa Bósnia-Herzegovina. Primeiro, iremos a Mostar, o cenário
de exceção da Guerra da Bósnia e Herzegovina, e
hoje um dos destinos turísticos mais importantes
da antiga Iugoslávia. Visita guiada à cidade, na qual
visitaremos suas ruas estreitas, onde descobriremos edifícios e símbolos das diferentes culturas
que habitam a cidade, seus mercados e, claro, a
Ponte Velha (Stari Most), que foi destruída durante a guerra em 1993 e reconstruída pela UNESCO.
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1.740

Continuação para Medjugorje, importante centro
de peregrinação mariana, ao qual chegam milhares
de peregrinos, já que em 1981 duas meninas relataram que a Virgem Maria havia aparecido para elas.
Tempo livre e continuação para a região de Split.
Jantar e acomodação.

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 05 JUL / 23 AGO
ITIN.

QUARTA-FEIRA: SPLIT - TROGIR - SIBENIK - REGIÃO DE
ZADAR
Café da manhã. Visita à capital da Dalmácia, Split,
uma cidade declarada Património Mundial pela
UNESCO, que é inteiramente construído dentro das
paredes de um palácio romano (entrada) - . Palácio
de Diocleciano, construído pelo imperador Diocleciano no século IV. O mausoléu do imperador agora
é a catedral e o templo de Júpiter. Partida para Trogir. Chegada, almoço e tempo livre para visitar este
“Museu da Cidade”, localizado em uma ilha, onde
suas sinuosas ruas, praças, igrejas e palácios fora
grande encanto e testemunhar seu passado medieval. Continue para Sibenik. Tempo livre para conhecer a Catedral de São Tiago e o centro histórico da
cidade. Continue para Zadar. Jantar e acomodação
na região de Zadar.
QUINTA-FEIRA: REGIÃO ZADAR - LAGOS DE PLITVICE ZAGREB
Café da manhã. Visita panorâmica: o porto, a cidade velha, a igreja de San Donato, a Catedral de
Santa Anastasia, a Porta de Zara, etc. Então continuamos turnê Croácia e ver que é uma terra rica
em natureza, não só pela beleza do mar Adriático,
mas também pela presença de numerosos parques
nacionais, que transformaram este país em um destino ecológico de primeira ordem. Por isso, hoje vamos para Plitvice visita ao Parque Nacional, um dos
mais importantes da Croácia e onde há dezesseis
lagos estão ligados por 92 cachoeiras e cascatas.
Vamos dar um passeio pelos belos caminhos cercados por lagos e cachoeiras e uma inesquecível
viagem de barco no Lago Kazaka. Continue para
Zagreb, capital da Croácia. Jantar e acomodação.

9 dias
10 refeições

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Dubrovnik - Zagreb

ST9054

9

10

1.740

2.180

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Visitas Panorâmicas de Dubrovnik, Sarajevo, Mostar Split, Zadar e Zagreb, visita ao Parque Nacional de Plitvice,
- Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia:
Medjugorje, Trogir, Sibenik.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Dubrovnik

Albatros
Valamar Argosy
Valamar Lacroma

Cavtat
Babin Kuk
Babin Kuk

4*
4*
4*

Terme
Cidade
BM International
Cidade
Split
Katarina
Dugopolje
Sveti Kriz / Rotondo
Trogir
Zadar
Kolovare
Zadar
Pinija
Ptrcane
Park
Otocac
Zagreb
Panorama
Cidade
International
Cidade
Admiral / Antunovic
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Sarajevo

SEXTA-FEIRA: ZAGREB
Café da manhã. Visita panorâmica: a Cidade Alta,
com os restos das paredes, palácios góticos e barrocos e as mais belas igrejas e também veremos
a Cidade Baixa que é a parte mais moderna onde
encontramos edifícios da época dos centros comerciais do Império Austro-Húngaro. Almoço Tarde livre ou excursão opcional a Varazdin. Visita panorâmica com guia local, onde conheceremos seu
centro histórico, onde se destacam o antigo castelo
feudal e seu centro urbano. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ZAGREB
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. ■
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Grécia Clássica e Cruzeiro

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9422 · ST9423 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Atenas
Preço base ST9422
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9423
SÁBADO: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
DOMINGO: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado ao hotel. Restante do
dia livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ATENAS - CRUZEIRO PARA HYDRA,
POROS E EGINA - ATENAS*
Café da manhã. Cruzeiro com almoço das ilhas gregas de Egina, onde terá tempo livre ou fazer uma
excursão opcional ao Templo de Afea. Continuação
de barco para Poros, ilha vulcânica que tem um pequeno porto. Finalmente conheceremos a ilha de
Hydra, uma das mais bonitas do Egeo. Durante o
percurso de barco, por megafonia se oferecerá explicações multilíngues (a excursão inclui almoço a
bordo). Retorno a Atenas. Acomodação.
* A ordem do percurso pode ser modiﬁcada conforme as condições marinhas, mas em todos os
casos serão visitadas as três ilhas.

com o Mar Egeu, permitindo o tráﬁco marítimo e
separando o Peloponeso do resto da Grécia. Breve
parada e continuação da viagem para Epidauro: visita do famoso Teatro, obra única de século IV, onde
poderemos apreciar sua magníﬁca acústica. Continuação para Micenas, onde poderemos visitar as
Muralhas, a Porta dos Leões, o recinto das Tumbas
Reais e a Tumba de Agamêmnon. Continuação até
a Mítica Olímpia. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: OLÍMPIA - DELFOS
Café da manhã. Olímpia, foi o local onde os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados na antiguidade. Visita do estádio, o templo de Zeus e outras
instalações olímpicas. Depois visitaremos o Museu,
onde poderá ver, entre outras coisas, o modelo do
Santuário de Zeus, os frontões do Templo e a famosa estátua de Hermes de Praxiteles. Continuação
para Delfos, passando por Patras e atravessando o
estreito de Rion, pela ponte suspensa Jarilus Tricupis (a mais longa do mundo) sobre o Mar Jônico.
Jantar e acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEXTA-FEIRA: DELFOS - KALAMBAKA
Café da manhã. Visita do museu onde veremos o
Auriga de Delfos, em bronze e as Agias de Lisipo.
Visita às zonas arqueológicas de Delfos. Saída para
o norte para chegar em Kalambaka. Nesta cidade
Destaca-se a catedral do século XII, onde é possível
admirar inúmeras pinturas e afrescos do século XVI
de grande qualidade. A cor cinzenta e a solidão de
suas forças sãoé a entrada para um lugar que, de
longe, chama os visitantes mais ávidos para experimentar a beleza através do mistério de uma religião. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional,
a Universidade e a Academia, o antigo Palácio
Real, guardado pelos pitorescos Evzones. Seguindo nosso itinerário na direção da Acrópolis,
veremos o famoso Estádio Olímpico, o Arco de
Adriano e muitos outros vestígios arqueológicos.
Na Acrópolis, iniciamos o passeio pelo portão
“Propylaea” e visitamos o Templo de Atena Nike, o
Templo Grego de Erection, com seu famoso pórtico das carótides e o Parthenon, um templo dórico
de mármore branco. Tarde livre, você pode visitar
livremente o novo Museu da Acrópolis ou passear
pelo animado bairro de Plaka, onde podemos encontrar em suas ruas estreitas e coloridas, tabernas e restaurantes. Acomodação.

SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA - ATENAS
Café da manhã. Saída para realizar uma das visitas mais impressionantes do roteiro, os Mosteiros
de Meteora (Rochas suspensas). Visitaremos dois
dos mosteiros, onde poderemos apreciar um dos
lugares mais extraordinários da Europa. Neste lugar
de ﬂorestas, desﬁladeiros e aldeias pitorescas, no
meio da região da Tessália existem, há mais de 600
anos, 24 mosteiros bizantinos. Numa grande planície, a da Tessália, elevam-se numerosas montanhas
de rocha escura, estreitas e altas, perpendiculares
à terra, onde em alguns deles os mosteiros, ali
construídos por razões defensivas, são inacessíveis.
Após esta visita, começaremos nossa jornada para
Atenas, passando pelas Termópilas, vendo no caminho o Oráculo do Rei Espartano Leônidas. Chegada
em Atenas e acomodação.

QUARTA-FEIRA: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO
- MICENAS - OLÍMPIA
Café da manhã. Saída para o Canal de Corinto, com
6,3 km de comprimento, que une o Golfo de Corinto

DOMINGO: ATENAS
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. ■

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9422
DOMINGO: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado até o hotel. Restante
do dia livre para um primeiro contato com esta cidade. Acomodação.

8 dias
3 refeições

1.240
1.475$
$

Preço base ST9423

9 dias
4 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
03 NOV / 29 MAR
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

8

3

SAÍDAS
QUINZENAIS
ITIN.

DUPLO

SINGLE

DIAS

1.375

1.905

1.240

1.610

TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
02 NOV / 28 MAR
06 ABR / 26 OUT
REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

Atenas - Atenas

ST9423

Seleção

SINGLE

Atenas - Atenas

ST9422

9

4

1.630

2.245

1.475

1.915

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Cruzeiro até Poros, Hydra e Egina, Panorâmica de
Atenas, Acrópolis com entradas, Epidauro, Micenas com
entradas, Olympia e Delfos com entradas, Kalambaka,
Mosteiros de Meteora.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Atenas

Titania
Zafolia
Athens Avenue hotel

Centro
Centro
Centro

4*
4*
4*

Olympia

Europa
Cidade
Arty Grand
Cidade
Delfos
Anemolia
Arachova
Amalia
Cidade
Kalambaka Amalia
Cidade
Grand Meteora
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o
pagamento será realizado pelo cliente no hotel.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
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Cruzeiros
pela Grécia
Conheça as cabines:
Todos os itinerarios, a partir desta página, que incluem um cruzeiro pela Ilhas Gregas,
terão as seguintes cabines em função do tipo de produto eleito:

Tentação

Seleção

Interior, 2 camas baixas, 3 liteiras,
banho com ducha.

Exterior, 2 camas baixas, 3 liteiras,
banho com ducha.

CABINE IA / IB

CABINE XA / XB

Reservas

Vistos

Todos os cruzeiros são operados pela Companhia Celestyal Crusies. A cabine
pode ser conﬁrmada pela Companhia Naviera em qualquer uma das cobertas
onde exista a categoria solicitada. É obrigatório indicar a nacionalidade dos
passageiros, no momento que faça a sua reserva.

Kusadasi é um porto franco, mas realmente é território turco. Todos os cidadãos espanhois só precisam o DNI ou o Passaporte em vigor, sem necessidade de visto para a Turquia. Em caso que embarque ou desembarque em
Istambul ou outro porto turco, vai previsar de um visto conforme vem na
página 13. Para outras nacionalidades favor consultar.

Dados práticos
Ao embarcar: A nossa equipa em Atenas vai-lhe pretaar assistência no traslado até o porto, e facilitar-lhe os bilhetes do cruzeiro, que juntamente com
o passaporte (levar à mão), devem ser entregues no momento do embarque.
A vida a bordo: Diariamente vai-lhe ser entregue no seu camarote um programa com a informação de interesse para o dia seguinte.
Despesas pessoais: Ao embarcar vai dispôr de uma conta a seu nome onde
será carregados extras e excursões opcionais que deseje realizar, que vão ser
cobradas ao ﬁnalizar o cruzeiro, mediante cartão de crédito ou dinheiro. Não
se aceitam cheques/talões bancários.
Gorjetas: Incluidas nos preços de cada programa.
Reservas para a sala de jantar: Depois de embarcar, deverá reservar o turno
que pretende para jantar: 1º turno às 18h30 e 2º turno às 20h30. No momento
do embarque vai-lhe ser atribuída uma mesa. Para o Café da manhã e Almoço não é necessário reservar.
Que roupa levar: Excursões: roupa e calçado confortável. Visitas a lugares sagrados: não é permitido calções, nem vestidos decotados ou sem mangas.
Sala de Refeições: Para o Café da manhã e Almoço, roupa confortável e informal (não é permitida a entrada em calção de banho ou biquini). Para o jantar:
use roupa ligeiramente formal (não é obrigatório fato ou gravata).

180 EUROPA MEDITERRÁNEA

Condições
De acordo com as condições gerais, a Companhia Naviera reserva-se o direito a mudar os barcos previstos, alterar a ordem como será feito o itinerário,
mudança de horários, cancelar (com ou sem aviso prévio) qualquer cruzeiro
ou saída publicada. Em caso de cancelamento, só será reembolsado a quantidade que foi paga no pagamento do itinerário.
> Há barcos nos quais não existem cabines triplas. Será conﬁrmado o tipo de
cabine disponível com as características mais similares ao que foi pedido.
O preço pode variar.
> Em alguns casos o desembarque será em botes se o clima permitir ou directamente no Porto, neste último caso existe um valor extra (pago directamente pelo passageiro) pelo Shuttle-Autocarro pelo traslado até à capital.
> Vai estar à sua disposição as condições gerais da Companhia Naviera.

Nota
O nosso pessoal a bordo vai-lhe informar sobre o conteúdo e preço das excursões que poderá realizar durante o itinerário.

GRÉCIA
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Atenas e Cruzeiro 4 dias pelas ilhas

SPECIAL
TENTAÇÃO

ST9425 >> Atenas

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9425

$

SÁBADO: ATENAS
Chegada em Atenas e traslado ao hotel. Resto do
dia livre. Acomodação.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 05 ABR / 25 OUT
ITIN.

DOMINGO: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional,
a Universidade e a Academia, o antigo Palácio Real,
guardado pelos Evzones. Após a Acrópolis, você
pode ver o Estádio Olímpico, o Arco de Adriano e
muitos outros vestígios arqueológicos. Na Acrópolis, o passeio começa no portão “Propylaea” e visitaremos o Templo de Atena Nike que comemora a
vitória contra os persas na batalha de Salamina; o
templo grego da Erection, com seu famoso pórtico
das cariátides, que foi erguido em homenagem aos
deuses Atena e Poseidon, e ao Parthenon, templo
dórico de mármore branco. Tarde livre, você pode
visitar livremente o novo Museu da Acrópolis ou
passear pelo animado bairro de Plaka, onde podemos encontrar em suas ruas estreitas e coloridas,
tabernas e restaurantes. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
MYKONOS
Café da manhã. De manhã, traslado ao porto para
realizar a documentação do embarque e depois sair
em cruzeiro onde o almoço é oferecido a bordo.
Chegada em Mykonos na parte da tarde, onde você
terá tempo à sua disposição para visitar esta ilha do
arquipélago das Cíclades, no Mar Egeu. Suas praias,
lojas e lojas elegantes, bem como as centenas de
pequenas capelas que são encontradas em toda a
ilha e, especialmente, as casas e igrejas medievais
do Kastro (castelo) que são construídas no topo do
mar formando uma parede, bem como seus moinhos de vento característicos. Embarque, jantar e
acomodação no navio. Noite em navegação.
TERÇA-FEIRA: KUSADASI
PATMOS
Café da manhã. De manhã, chegada ao porto de
Kusadasi, na Turquia e excursão à antiga Éfeso, um
dos maiores sítios arqueológicos ao ar livre. Através
de ruas de mármore pavimentadas, você pode admirar as obras-primas da arquitetura antiga, como
o Portão de Magnésia e a Biblioteca Celso, o Teatro
que Foi o maior de seu tempo, sendo o Templo de
Ártemis uma das sete maravilhas do mundo antigo.
Embarque e saída para Patmos. Chegada e tempo
livre nesta ilha do arquipélago do Dodecaneso em
que São João Evangelista foi banido e em que, segundo a tradição, ele teve o seu encontro com Jesus na Caverna do Apocalipse. Você também pode
fazer algumas excursões opcionais organizadas por
nossos representantes no barco. Embarque Pensão completa e acomodação no barco. Noite em
navegação.

8 dias
8 refeições

1.965

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

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Atenas - Atenas

ST9425

Tentação

8

8

1.965

2.510

Seleção

8

8

2.215

2.835

O PREÇO INCLUI
Cas
asas
ass tra
t diccion
i ais
a em
mP
Pllaka
aka
a · Ate
enas

QUARTA-FEIRA: PATMOS
RODAS
Café da manhã. Chegada ao porto de Rodes. Visite para ver a espetacular cidade medieval murada,
desde o tempo dos cruzados, como o Palácio do
Grão - Mestre dos Cavaleiros de Rodes, construído no século XIV e que já foi uma cidadela bizantina que exerceu diferentes funções como sede e
como fortaleza; o hospital, etc. Embarque Pensão completa e acomodação no barco. Noite em
navegação.
SANTORINI
QUINTA-FEIRA: CRETA
Café da manhã. Chegada em Creta. Tempo livre ou
se você quiser, pode fazer uma excursão opcional a
Knossos, uma região habitada desde o Neolítico e
berço da primeira civilização européia, com uma visita às ruínas do Palácio de Knossos, a Sala do Trono de Alabastro, a escadaria e o Megaron de a rainha. Embarque e partida para Santorini. Chegada a
esta ilha das Cíclades, desembarque e tempo livre.
É conhecida mundialmente por suas casas brancas
com cúpulas com cruzes azuis. Em uma excursão
opcional, você pode descobrir Oia, com vestígios
de arquitetura cicládica, e Fira, a capital, localizada
no topo de uma falésia e olhando para a caldeira do
antigo vulcão cuja erupção há mais de 3.500 anos
deu à ilha sua forma atual. Volte pelo funicular. Embarque Pensão completa e acomodação no barco.
Noite em navegação.
SEXTA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Chegada e Tempo livre até a hora
do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu
país de origem. Se o seu voo estiver programado
para este dia, é importante lembrar que você não
deve reservar voos antes das 12h30. Caso não consiga um voo posterior no horário indicado, você
deverá reservar seu voo para o próximo dia a qualquer momento e deverá solicitar uma noite extra
em Atenas para esse dia e nós o transferiremos no
dia seguinte para o aeroporto no horário indicado.
Fim dos nossos serviços. ■

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Atenas, Acrópolis com entradas, Cruzeiro pelo Egeo,
Éfeso, Visita à cidade medieval amuralhada em Rodas.
- Seguro de viagem e IVA.
Notas: Barco da companhia Celestyal Cruises
Cabine interior estándar em categoría Tentação e cabine exterior standart em categoría Seleção.
O idioma oﬁcial do barco é o inglês, mas será colocado
em todas as cabines um programa diário em espanhol/
português.
Em cada navio, a Special Tours tem um assistente para
atender as necessidades de todos os seus passageiros.
Será feita uma reunião no navio para dar todas as informações de bordo e será o responsável por organizar as
excursões opcionais nas ilhas.
Taxas de embarque incluídas.
O regime no barco é de pensão completa.
Pacote de bebidas incluído.
As Gorjetas estão incluídas no cruzeiro.
Importante: Kusadasi é porto franco, mas realmente é
território turco. Os viajantes latino-americanos necessitam os mesmos requisitos que tenham para viajar a
Turquia em função da sua nacionalidade, mais o visto
múltiplo de entrada Schengen.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Atenas

Stanley (T)
President (T)
Titania (S)
Zafolia (S)

Centro
Cidade
Centro
Centro

3*
4*
4*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o
pagamento será realizado pelo cliente no hotel.
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Grécia Milenaria e Cruzeiro 4 dias pelas ilhas

SPECIAL
TENTAÇÃO

ST9426 >> Atenas > Kalambaka

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9426
TERÇA-FEIRA: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUARTA-FEIRA: ATENAS
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre para
fazer contato com a capital da Grécia. Acomodação.

pequenas capelas que são encontradas em toda a
ilha e, especialmente, as casas e igrejas medievais
do Kastro (castelo) que são construídas no topo do
mar formando uma parede, bem como seus moinhos de vento característicos. Embarque, Jantar e
acomodação no navio. Noite em navegação.

2.430

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 07 MAI / 24 SET
ITIN.

QUINTA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional,
a Universidade e a Academia, o antigo Palácio Real.
Após a Acrópolis, você pode ver o Estádio Olímpico,
o Arco de Adriano e outros vestígios arqueológicos.
Na Acrópolis, visitaremos o Templo de Atena Nike,
o templo grego da Erection, com seu pórtico das
cariátides e ao Partenon. Tarde livre. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Café da manhã. Saída em direção a Delfos, onde se
encontra o Santuário de Apolo. Visitaremos o museu onde veremos o Auriga de Delfos, em bronze e
as Agias de Lisipo. Visita às zonas arqueológicas de
Delfos. Saída para o norte para chegar em Kalambaka. Nesta cidade Destaca-se a catedral do século
XII, onde é possível admirar inúmeras pinturas e
afrescos do século XVI de grande qualidade. A cor
cinzenta e a solidão de suas forças sãoé a entrada
para um lugar que, de longe, chama os visitantes
mais ávidos para experimentar a beleza através do
mistério de uma religião. Jantar e acomodação.
SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA ATENAS
Café da manhã. Visita dos Mosteiros de Meteora
(Rochas suspensas). Visitaremos dois dos mosteiros, onde poderemos apreciar um dos lugares mais
extraordinários da Europa. Neste lugar de ﬂorestas,
desﬁladeiros e aldeias pitorescas, no meio da região
da Tessália existem, há mais de 600 anos, 24 mosteiros bizantinos. Após esta visita, começaremos
nossa jornada para Atenas, passando pelas Termópilas, vendo no caminho o Oráculo do Rei Espartano Leônidas. Chegada em Atenas e acomodação.
DOMINGO: ATENAS
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar
para passear pelo animado bairro de Plaka, onde
vai encontrar ruas estreitas e coloridas, tabernas
e restaurantes. Possibilidade de realizar excursões
opcionais. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao porto para realizar a
documentação do embarque e depois sair em cruzeiro onde o almoço é oferecido a bordo. Chegada em Mykonos na parte da tarde, onde você terá
tempo à sua disposição para visitar esta ilha do arquipélago das Cíclades, no Mar Egeu. Suas praias,
lojas e lojas elegantes, bem como as centenas de
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TERÇA-FEIRA: KUSADASI
PATMOS
Café da manhã. Chegada ao porto de Kusadasi, na
Turquia e excursão à antiga Éfeso, um dos maiores sítios arqueológicos ao ar livre. Através de ruas
de mármore pavimentadas, você pode admirar as
obras-primas da arquitetura antiga, como o Portão
de Magnésia e a Biblioteca Celso, o Teatro que Foi o
maior de seu tempo, com capacidade para 24.500
espectadores, sendo o Templo de Ártemis uma das
sete maravilhas do mundo antigo. Embarque e saída para Patmos. Chegada e tempo livre nesta ilha
do arquipélago do Dodecaneso em que São João
Evangelista foi banido e em que, segundo a tradição, ele teve o seu encontro com Jesus na Caverna
do Apocalipse. Você também pode fazer algumas
excursões opcionais organizadas por nossos representantes no barco. Embarque Pensão completa e
acomodação no barco. Noite em navegação.
QUARTA-FEIRA: PATMOS
RODAS
Café da manhã. Chegada ao porto de Rodes. Visite
para ver a cidade medieval murada, desde o tempo dos cruzados, como o Palácio do Grão - Mestre
dos Cavaleiros de Rodes, construído no século XIV
e que já foi uma cidadela bizantina que exerceu
diferentes funções como sede e como fortaleza; o
hospital, etc. Embarque Pensão completa e acomodação no barco. Noite em navegação.
QUINTA-FEIRA: CRETA
SANTORINI
Café da manhã. Chegada em Creta. Tempo livre
ou excursão opcional a Knossos, com uma visita
às ruínas do Palácio de Knossos, a Sala do Trono
de Alabastro, a escadaria e o Megaron de a rainha.
Embarque e partida para Santorini. Chegada, desembarque e tempo livre. Excursão opcional para
conhecer Oia, ce Fira, a capital. Volte pelo funicular.
Embarque Pensão completa e acomodação no barco. Noite em navegação.
SEXTA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Chegada e tempo livre até o horário indicado de traslado ao aeroporto para pegar o
voo para a cidade de destino. Se o seu voo estiver
programado para este dia, é importante lembrar
que você não deve reservar voos antes das 12h30.
Caso não consiga um voo posterior no horário indicado, você deverá reservar seu voo para o próximo
dia a qualquer momento e deverá solicitar uma noite extra em Atenas para esse dia e nós o transferiremos no dia seguinte para o aeroporto no horário
indicado. Fim dos nossos serviços. ■

11 dias
9 refeições

$

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Atenas - Atenas

ST9426

Tentação

11

9

2.430

3.130

Seleção

11

9

2.800

3.595

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Atenas, Acrópolis com entradas, Delfos, Kalambaka,
Mosteiros de Meteora, Cruzeiro pelo Egeu, Éfeso, Visita
da cidade medieval amuralhada em Rodas.
- Seguro de viagem e IVA.
Notas: Barco da companhia Celestyal Cruises
Cabine interior estándar em categoría Tentação e cabine exterior standart em categoría Seleção.
O idioma oﬁcial do barco é o inglês, mas será colocado
em todas as cabines um programa diário em espanhol/
português.
Em cada navio, a Special Tours tem um assistente para
atender as necessidades de todos os seus passageiros.
Será feita uma reunião no navio para dar todas as informações de bordo e será o responsável por organizar as
excursões opcionais nas ilhas.
Taxas de embarque incluídas.
O regime no barco é de pensão completa.
Pacote de bebidas incluído.
As Gorjetas estão incluídas no cruzeiro.
Importante: Kusadasi é porto franco, mas realmente é
território turco. Os viajantes latino-americanos necessitam os mesmos requisitos que tenham para viajar a
Turquia em função da sua nacionalidade, mais o visto
múltiplo de entrada Schengen.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Atenas

Stanley hotel (T)
President (T)
Titania (S)
Zafolia (S)

Centro
Cidade
Centro
Centro

3*
4*
4*
4*

Kalambaka Amalia
Cidade
4*
Grand Meteora
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o
pagamento será realizado pelo cliente no hotel.
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Grécia Clássica e Cruzeiro 4 dias pelas ilhas

SPECIAL
TENTAÇÃO

ST9427 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9427
DOMINGO: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado até o hotel. Tempo livre para conhecer a cidade. Acomodação.

DOMINGO: ATENAS
Café da manhã. Dia livre para seguir conhecendo
a monumental capital de Grécia, podendo aproveitar para passear pelo animado bairro de Plaka, em
onde poderemos encontrar em suas estreitas e coloridas ruas, tabernas e restaurantes. Acomodação.

2.975

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 31 MAR / 20 OUT
ITIN.

TERÇA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional,
a Universidade e a Academia, o antigo Palácio
Real. Após a Acrópolis, você pode ver o Estádio
Olímpico, o Arco de Adriano e outros vestígios arqueológicos. Na Acrópolis, visitaremos o Templo
de Atena Nike, o templo grego da Erection, com
seu pórtico das cariátides e ao Partenon. Tarde livre. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: ATENAS - CANAL DO CORINTO - EPIDAURO
- MICENAS - OLÍMPIA
Café da manhã. Saída para o Canal de Corinto, com
6,3 km de comprimento e que une o Golfo do Corinto com o Mar Egeu. Breve parada e continuação da
viagem para Epidauro: visita do seu Teatro do século IV. Saída para Micenas, uma das Acropolís mais
famosas da pré-história, onde poderemos visitar as
Muralhas, a Porta dos Leões, o recinto dos Túmulos
Reais e o Tumulo de Agamenon. Continuação até a
mítica Olímpia. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: OLÍMPIA - DELPHI
Café da manhã. Visita do estádio, do Templo de
Zeus e demais instalações olímpicas. Em seguida,
visita do museu, onde se poderá apreciar, entre
outras coisas, a maquete do Santuário de Zeus,
os frontões do Templo e a famosa estátua do
Hermes de Praxiteles e continuação para Delfos,
passando por Patras e atravessando o Estreito de
Rion, pela ponte suspensa Jarilus Tricupis (o mais
longo do mundo) sobre o Mar Jónico. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: DELPHI - KALAMBAKA
Café da manhã. Visita do museu onde veremos o Cocheiro da Delfos, e O Agias de Lysippus, entre outras
obras-primas da época. Visita da zona arqueológica
de Delfos. Saida para Kalambaka, atravessando no
caminho pequenas aldeias tradicionais. Nesta cidade
encontra-se a catedral do século XII, onde se pode
admirar inúmeras pinturas e afrescos do século XVI
de grande qualidade. Jantar e acomodação.
SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA - ATENAS
Café da manhã. Saída para os Mosteiros de Meteora. Visitaremos dois, onde poderemos desfrutar
de um dos lugares mais extraordinários da Europa.
Continuação para Atenas, passando pela Termopilas, vendo no caminho o Oraculo do Rei Espartano
Leônidas. Chegada em Atenas e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao porto para realizar a
documentação do embarque e depois sair em cruzeiro onde o almoço é oferecido a bordo. Chegada
em Mykonos na parte da tarde, onde você terá tempo à sua disposição para visitar esta ilha do arquipélago das Cíclades, no Mar Egeu. Embarque, jantar e acomodação no navio. Noite em navegação.
TERÇA-FEIRA: KUSADASI
PATMOS
Café da manhã. Chegada ao porto de Kusadasi, na
Turquia e excursão à antiga Éfeso, um dos maiores
sítios arqueológicos ao ar livre, com o Portão de
Magnésia e a Biblioteca Celso, o Teatro, o Templo
de Ártemis, etc. Embarque e saída para Patmos.
Chegada e tempo livre nesta ilha na que São João
Evangelista foi banido e em que, segundo a tradição, ele teve o seu encontro com Jesus na Caverna
do Apocalipse. Embarque Pensão completa e acomodação no barco. Noite em navegação.
QUARTA-FEIRA: PATMOS
RODAS
Café da manhã. Chegada ao porto de Rodes. Visite
para ver a cidade medieval murada, desde o tempo dos cruzados, como o Palácio do Grão - Mestre
dos Cavaleiros de Rodes, construído no século XIV
e que já foi uma cidadela bizantina que exerceu
diferentes funções como sede e como fortaleza; o
hospital, etc. Embarque Pensão completa e acomodação no barco. Noite em navegação.
QUINTA-FEIRA: CRETA
SANTORINI
Café da manhã. Chegada em Creta. Tempo livre
ou excursão opcional a Knossos, com uma visita às
ruínas do Palácio de Knossos, a Sala do Trono de
Alabastro, a escadaria e o Megaron de a rainha. Embarque e partida para Santorini. Chegada a esta ilha
das Cíclades, desembarque e tempo livre. Excursão
opcional a Oia, e Fira. Embarque Pensão completa
e acomodação no barco. Noite em navegação.
SEXTA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Chegada e tempo livre até a hora do
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país
de origem. Se o seu voo estiver programado para este
dia, é importante lembrar que você não deve reservar
voos antes das 12h30. Caso não consiga um voo posterior no horário indicado, você deverá reservar seu
voo para o próximo dia a qualquer momento e deverá
solicitar uma noite extra em Atenas para esse dia e
nós o transferiremos no dia seguinte para o aeroporto
no horário indicado. Fim dos nossos serviços. ■

13 dias
11 refeições

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Atenas - Atenas

ST9427

Tentação

13

11

2.975

3.830

Seleção

13

11

3.325

4.295

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Atenas, Acrópolis com entradas, Epidauro, Micenas com
entradas, Olympia e Delfos com entradas, Kalambaka,
Mosteiros de Meteora, Cruzeiro pelo Egeu, Éfeso, Visita
da cidade medieval amuralhada em Rodas.
- Seguro de viagem e IVA.
Notas: Barco da companhia Celestyal Cruises
Cabine interior estándar em categoría Tentação e cabine exterior standart em categoría Seleção.
O idioma oﬁcial do barco é o inglês, mas será colocado
em todas as cabines um programa diário em espanhol/
português.
Em cada navio, a Special Tours tem um assistente para
atender as necessidades de todos os seus passageiros.
Será feita uma reunião no navio para dar todas as informações de bordo e será o responsável por organizar as
excursões opcionais nas ilhas.
Taxas de embarque incluídas.
O regime no barco é de pensão completa.
Pacote de bebidas incluído.
As Gorjetas estão incluídas no cruzeiro.
Importante: Kusadasi é porto franco, mas realmente é
território turco. Os viajantes latino-americanos necessitam os mesmos requisitos que tenham para viajar a
Turquia em função da sua nacionalidade, mais o visto
múltiplo de entrada Schengen.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Atenas

Stanley (T)
President (T)
Titania (S) / Zafolia (S)
Athens Avenue hotel (S)

Centro
Cidade
Centro
Centro

3*
4*
4*
4*

Olympia
Delfos

Europa / Arty Grand
Cidade
Anemolia
Arachova
Amalia
Cidade
Kalambaka Amalia / Grand Meteora Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o
pagamento será realizado pelo cliente no hotel.

4*
4*
4*
4*
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Cruzeiro 3 dias pelas ilhas e Atenas

Cruzeiro

ST9436 >> Atenas

ST9438 >> Atenas >

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado até o hotel. Resto do dia
livre para conhecer a cidade. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ATENA
MYKONOS
Café da manhã. Traslado para o porto para realizar os
procedimentos de embarque e depois cruzeiro, onde
o almoço é oferecido a bordo. Chegar a tempo à tarde Mykonos para visitar esta ilha, suas praias, lojas
e instalações elegantes. De especial interesse são as
casas medievais do Kastro (castelo) que se elevam
acima do mar formando uma parede. Embarque,
jantar e acomodação no navio. Noite em navegação.
PATMOS
SÁBADO: KUSADASI
Café da manhã. De manhã, chegada ao porto de Kusadasi, na Turquia. Após o desembarque, excursão
para a antiga Éfeso, onde se pode admirar o Portão
de magnésia ea Biblioteca de Celso, o teatro, o Templo de Artemis, uma das sete maravilhas do mundo
antigo. Embarque e saída para Patmos. Chegada e
tempo livre nesta ilha no arquipélago Dodecaneso
em que San Juan Evangelista foi banido e no qual,
segundo a tradição, teve seu encontro com Jesus na
Gruta do Apocalipse. Você também pode fazer excursões opcionais organizadas por nossos representantes no barco. Embarque em Pensão completa e
acomodação no barco. Noite em navegação.
SANTORINI
DOMINGO: HERAKLION
Café da manhã. Após a chegada ao porto de Heraklion, em Creta, faremos uma excursão para visitar
os vestígios arqueológicos do Palácio de Knossos,
com a Sala do Trono de Alabastro, a escadaria e o
Megaron de la Reina. Embarque e partida para Santorini. Chegada a esta ilha, desembarque e tempo livre. Em uma excursão opcional, você pode descobrir
Oia e Fira, a capital. Embarque Pensão completa e
acomodação no barco. Noite em navegação.
SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado até o hotel. Restante do
dia livre. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça da Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Universidade e a Academia, o antigo Palácio Real. Seguindo
nosso itinerário na direção da Acrópolis, veremos o
famoso Estádio Olímpico, o Arco de Adriano e muitos
outros vestígios arqueológicos. Na Acrópolis, iniciamos o passeio pelo portão “Propylaea” e visitamos o
Templo de Atena Nike, o Templo Grego de Erection,
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com seu famoso pórtico das carótides e o Parthenon,
um templo dórico de mármore branco. Tarde livre,
você pode visitar livremente o novo Museu da Acrópolis ou passear pelo animado bairro de Plaka, onde
podemos encontrar em suas ruas estreitas e coloridas, tabernas e restaurantes. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: ATENAS
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 ST9436

QUARTA-FEIRA: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLÍMPIA
Café da manhã. Saída para o Canal de Corinto, com
6,3 km de comprimento, que une o Golfo de Corinto com o Mar Egeu, permitindo o tráﬁco marítimo e
separando o Peloponeso do resto da Grécia. Breve
parada e continuação da viagem para Epidauro: visita do famoso Teatro, obra única de século IV, onde
poderemos apreciar sua magníﬁca acústica. Continuação para Micenas, onde poderemos visitar as Muralhas, a Porta dos Leões, o recinto das Tumbas Reais
e a Tumba de Agamêmnon. Continuação até a Mítica
Olímpia. Jantar e acomodação.

Kalambaka

1

GRÉCIA
Delfos
Olympia

1
1

1

Atenas
+ 2 +

1
3

COMEÇO E FIM
AMBOS ITIN.

3 dias pelas ilhas e Grécia Clássica

SPECIAL
TENTAÇÃO

Olympia > Delfos > Kalambaka

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9436
SEXTA-FEIRA: DELFOS - KALAMBAKA
Café da manhã. Em Delfos, onde se encontra o Santuário de Apolo, deus da beleza e da música, visitaremos o museu onde veremos o Auriga de Delfos,
em bronze e as Agias de Lisipo. Visita às zonas
arqueológicas de Delfos. Saída para o norte para
chegar em Kalambaka. Nesta cidade Destaca-se a
catedral do século XII, onde é possível admirar inúmeras pinturas e afrescos do século XVI de grande
qualidade. A cor cinzenta e a solidão de suas forças
sãoé a entrada para um lugar que, de longe, chama
os visitantes mais ávidos para experimentar a beleza através do mistério de uma religião. Jantar e
acomodação.
SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA ATENAS
Café da manhã. Saída para realizar uma das visitas mais impressionantes do roteiro, os Mosteiros
de Meteora (Rochas suspensas). Visitaremos dois
dos mosteiros, onde poderemos apreciar um dos
lugares mais extraordinários da Europa. Neste lugar
de ﬂorestas, desﬁladeiros e aldeias pitorescas, no
meio da região da Tessália existem, há mais de 600
anos, 24 mosteiros bizantinos. Numa grande planície, a da Tessália, elevam-se numerosas montanhas
de rocha escura, estreitas e altas, perpendiculares
à terra, onde em alguns deles os mosteiros, ali
construídos por razões defensivas, são inacessíveis.
Após esta visita, começaremos nossa jornada para
Atenas, passando pelas Termópilas, vendo no caminho o Oráculo do Rei Espartano Leônidas. Chegada
em Atenas e acomodação.
DOMINGO: ATENAS
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 ST9438

QUINTA-FEIRA: OLÍMPIA - DELFOS
Café da manhã. Olímpia, foi o local onde os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados na antiguidade. Visita do espetacular estádio, o templo de
Zeus e muitas outras instalações olímpicas. Depois
visitaremos o Museu, onde poderá ver, entre outras
obras de arte, o modelo do Santuário de Zeus, os
frontões do Templo e a famosa estátua de Hermes
de Praxiteles. Continuação de nosso recorrido para
Delfos, passando por Patras e atravessando o estreito de Rion, pela ponte suspensa Jarilus Tricupis
(a mais longa do mundo) sobre o Mar Jônico. Jantar e acomodação.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Atenas

Stanley hotel (T)
Centro
Titania (S)
Centro
Athens Avenue hotel (S) Centro

Olympia

Situação

Europa
Cidade
Arty Grand
Cidade
Delfos
Anemolia
Arachova
Amalia
Cidade
Kalambaka Amalia
Cidade
Grand Meteora
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o
pagamento será realizado pelo cliente no hotel.

Cat.
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

8 dias
6 refeições

1.795
2.745$
$

Preço base ST9438

12 dias
9 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 08 MAI / 25 SET
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Atenas - Atenas

ST9436

Tentação

8

6

1.795

2.260

Seleção

8

6

2.030

2.560

Tentação

12

9

2.745

3.525

Seleção

12

9

2.975

3.860

Atenas - Atenas

ST9438

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Atenas, Acrópolis com entradas,
Cruzeiro pelo Egeu, Éfeso, Palácio de Knossos, Epidauro,
Micenas com entradas, Olympia e Delfos com entradas,
Kalambaka, Mosteiros de Meteora.
- Seguro de viagem e IVA.
Notas: Barco da companhia Celestyal Cruises
Cabine interior estándar em categoría Tentação e cabine exterior standart em categoría Seleção.
O idioma oﬁcial do barco é o inglês, mas será colocado
em todas as cabines um programa diário em espanhol/
português.
Em cada navio, a Special Tours tem um assistente para
atender as necessidades de todos os seus passageiros.
Será feita uma reunião no navio para dar todas as informações de bordo e será o responsável por organizar as
excursões opcionais nas ilhas.
Taxas de embarque incluídas.
O regime no barco é de pensão completa.
Pacote de bebidas incluído.
As Gorjetas estão incluídas no cruzeiro.
Importante: Kusadasi é porto franco, mas realmente é
território turco. Os viajantes latino-americanos necessitam os mesmos requisitos que tenham para viajar a
Turquia em função da sua nacionalidade, mais o visto
múltiplo de entrada Schengen.

EUROPA MEDITERRÁNEA185

GRÉCIA

2

Atenas
+ 1
3

Biblio
Bib
ib
blio
lio
ote
tec
e a Naci
Na onal · Ate
ena
ena
en
n s

Atenas e cruzeiro 3 dias pelas ilhas

SPECIAL
TENTAÇÃO

ST9439 >> Atenas

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9439
TERÇA-FEIRA: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
QUARTA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para conhecer a cidade. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional,
a Universidade e a Academia, o antigo Palácio Real.
Após a Acrópolis, você pode ver o Estádio Olímpico, o Arco de Adriano e muitos outros vestígios
arqueológicos. Na Acrópolis, visitaremos o Templo
de Atena Nike, o templo grego da Erection, com seu
pórtico das cariátides, que foi erguido em homenagem aos deuses Atena e Poseidon e ao Partenon.
Tarde livre. Acomodação.
MYKONOS
SEXTA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Traslado para o porto para realizar
os procedimentos de embarque e depois cruzeiro, onde o almoço é oferecido a bordo. Chegar a
tempo à tarde Mykonos para visitar esta ilha, suas
praias, lojas e instalações elegantes, além das centenas de pequenas capelas que são encontrados
em toda a ilha. De especial interesse são as casas
medievais do Kastro (castelo) que se elevam acima
do mar formando uma parede. Embarque, jantar e
acomodação no navio. Noite em navegação.
PATMOS
SÁBADO: KUSADASI
Café da manhã. De manhã, chegada ao porto de
Kusadasi, na Turquia. Após o desembarque, faremos uma excursão para a antiga Éfeso, onde se

pode admirar o Portão de magnésia ea Biblioteca de Celso, o teatro, o Templo de Artemis, uma
das sete maravilhas do mundo antigo. Embarque
e saída para Patmos. Chegada e tempo livre nesta ilha no arquipélago Dodecaneso em que San
Juan Evangelista foi banido e no qual, segundo a
tradição, teve seu encontro com Jesus na Gruta do
Apocalipse. Você também pode fazer excursões
opcionais organizadas por nossos representantes
no barco. Embarque em Pensão completa e acomodação no barco. Noite em navegação.
SANTORINI
DOMINGO: HERAKLION
Café da manhã. Após a chegada ao porto de Heraklion, em Creta, faremos uma interessante excursão para visitar os vestígios arqueológicos. Do
Palácio de Knossos, com a Sala do Trono de Alabastro, a escadaria e o Megaron de la Reina. Embarque
e partida para Santorini. Chegada a esta ilha das
Cíclades, desembarque e tempo livre. Em uma excursão opcional, você pode descobrir Oia e Fira, a
capital. Embarque Pensão completa e acomodação
no barco. Noite em navegação.
SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Chegada e Tempo livre até a hora
do traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu
país de origem. Se o seu voo estiver programado
para este dia, é importante lembrar que você não
deve reservar voos antes das 12h30. Caso não consiga um voo posterior no horário indicado, você
deverá reservar seu voo para o próximo dia a qualquer momento e deverá solicitar uma noite extra
em Atenas para esse dia e nós o transferiremos no
dia seguinte para o aeroporto no horário indicado.
Fim dos nossos serviços. ■

7 dias
6 refeições

1.585

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 07 MAI / 24 SET
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Atenas - Atenas

ST9439

Tentação

7

6

1.585

1.975

Seleção

7

6

1.865

2.310

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Atenas, Acrópolis com entradas, Cruzeiro pelo Egeu,
Éfeso, Palácio de Knossos.
- Seguro de viagem e IVA.
Notas: Barco da companhia Celestyal Cruises
Cabine interior estándar em categoría Tentação e cabine exterior standart em categoría Seleção.
O idioma oﬁcial do barco é o inglês, mas será colocado
em todas as cabines um programa diário em espanhol/
português.
Em cada navio, a Special Tours tem um assistente para
atender as necessidades de todos os seus passageiros.
Será feita uma reunião no navio para dar todas as informações de bordo e será o responsável por organizar as
excursões opcionais nas ilhas.
Taxas de embarque incluídas.
O regime no barco é de pensão completa.
Pacote de bebidas incluído.
As Gorjetas estão incluídas no cruzeiro.
Importante: Kusadasi é porto franco, mas realmente é
território turco. Os viajantes latino-americanos necessitam os mesmos requisitos que tenham para viajar a
Turquia em função da sua nacionalidade, mais o visto
múltiplo de entrada Schengen.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Atenas

Stanley hotel (T)
Titania (S)

Centro
Centro

3*
4*

Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o
pagamento será realizado pelo cliente no hotel.
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Santorini, Mykonos e Atenas

SPECIAL
TENTAÇÃO

ST9448 >> Santorini > Mykonos > Atenas

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9448

2.090

SÁBADO: BRASIL - SANTORINI
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA

DOMINGO: SANTORINI
Chegada a Santorini e traslado até o hotel. Tempo
livre para conhecer esta ilha bela de origem vulcânica em forma de meia lua, devido ao afundamento
da do vulcão. Na zona interior, onde antigamente
estava o vulcão, agora podemos encontrar várias
ilhas mais pequenas. Pensa-se que este desastre foi
a origem, ou uma das origens do mito da Atlântida,
do qual Platão fala nos seus diálogos.
SEGUNDA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para percorrer a ilha, um
recanto onde os viajantes vão regularmente para
poder visitar as ilhas do interior, ir às compras,
passear ou descansar em uma das suas praias vulcânicas, que quiça não são as mais conhecidas da
Grécia, mas destacam-se pela sua diversidade, o
seu encanto particular e a cor da areia ou pedras
que as cobrem. Ao chegar, a noite transforma-se
em um dos lugares com mais ambiente, festa e agitação da Grécia. Não tanto como em Mykonos, mas
essas mesmas praias transformam-se quando o sol
se põe, em lugares onde a música soa até o amanhecer. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SANTORINI - MYKONOS
Café da manhã. Traslado até ao porto para embarcar em direção à ilha de Mykonos, que pertene
ao arquipélago das Cicladas. Chegada e traslado
até o hotel. Tempo livre no qual vai disfrutar das
pequenas ruas brancas, cheias de encanto e com
um ambiente cosmopolita, saplicadas com lojas de
marcas internacionais. Destacam-se ainda assim, os
moinhos de vento, simbolos da ilha e ao passear
pela ilha poderá encontrar-se com Petros o pelicano, a mascote de Mykonos. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MYKONOS
Café da manhã. Dia livre. Mykonos é uma das ilhas
mais cosmopolita do Egeu. Aproveite para realizar
um percurso opcional pela ilha onde poderá mergulhar na vida e características da ilha, conhecendo
locais tão interessantes como: o Mosteiro de Tourliani em Ano Mera ou pontos panorâmicos de uma
beleza incrível. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MYKONOS
Café da manhã. Dia livre. Poderá visitar o pitoresco porto de Mykonos, onde vai encontrar armonia
entre os barcos de pescadores e iates de luxo, ou
pode visitar de forma opcional a ilha vizinha, Delos,
conta a lenda que aqui nasceram os deuses Apolo
e Artemis. Delos foi um importante centro religioso,
económico, cultural, políticos e do tráﬁco marítimos
na Antiga Grécia. Hoje em dia, Delos é considerada

9 dias

TEMPORADA: 18 MAI / 14 SET
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Santorini - Atenas

ST9448

Tentação

9

-

2.090

2.635

Seleção

9

-

2.265

2.885

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Atenas, Acrópolis com entradas.
- Seguro de viagem e IVA.
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um dos sitios arqueológicos mais importantes da
Grécia. É uma verdadeira ilha museu. Destacam-se
entre outros lugares o Forúm, o Templo de Apolo,
de Diana, a Rua dos leões, os Mosaicos, as casas antigas, o mercado, etc. Ao chegar à noite mergulhe
na festa e na marcha que está preente por todos os
recantos da ilha. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MYKONOS - ATENAS
Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado para o porto para embarcar no ferry até Atenas. Chegada e traslado até o hotel. Tempo livre
para continuar a desfrutar de esta cidade animada.
Acomodação.
SÁBADO: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da
constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional,
a Universidade e a Academia. Ao passar pela rua
Herodou Atticus vamos poder ver o ex Palácio
Real. Seguimos até Acrópolis, poderão ver o Estadio Olímpico, o Arco de Adriano e outros restos
arqueológicos. Em Acrópolis, visitaremos o Templo
de Atenea Nike, o Templo grego de Erection, com o
seu pórtico das Cariatides, que foi criado em honra
dos deuses Atenea e Poseidon, e o Partenon. Tarde
livre. Acomodação.

Nota: As excursões opcionais são orientativas, informando-lhes em destino das características e a ordem de realização das mesmas.
Durante a estância nas ilhas, não há guia acompanhante.
Contamos com assistência de nosso pessoal em espanhol.

HOTÉIS PREVISTOS
Ciudad

Nombre

Situación

Santorini Santorini Palace (S)
Fira
El Greco (S)
Fira Town
Costa Grand Restort & Spa (S ó T) Kamari Beach
Kalisperis Hotel (T)
Mesaria
Astrir Thira (T)
Fira
Agios Stefanos
Mikonos Alkistis (T)
Aphrodita Beach (T)
Kalafati
Houlakia Bay
San Marco (S)
Platis Gialos
Petinos (S)
Royal Mykonian (S)
Elia Beach
Atenas Stanley (T)
Centro
President (T)
Cidade
Titania (S)
Centro
Zafolia (S)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o
pagamento será realizado pelo cliente no hotel.

Cat.
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
4
3*
4*
4*
4*

DOMINGO: ATENAS
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. ■
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Grécia Clássica e Santorini
ST9449 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Santorini

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado até o hotel. Restante do
dia livre para um primeiro contato com esta cidade.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, passando pela Praça da Constituição, o Parlamento, a
Biblioteca Nacional, a Universidade e a Academia, o
antigo Palácio Real, guardado pelos pitorescos Evzones. Seguindo nosso itinerário na direção da Acrópolis, veremos o famoso Estádio Olímpico, o Arco de
Adriano e muitos outros vestígios arqueológicos. Na
Acrópolis, iniciamos o passeio pelo portão “Propylaea” e visitamos o Templo de Atena Nike, o Templo
Grego de Erection, com seu famoso pórtico das carótides e o Parthenon, um templo dórico de mármore branco. Tarde livre, você pode visitar livremente o
novo Museu da Acrópolis ou passear pelo animado
bairro de Plaka, onde podemos encontrar em suas
ruas estreitas e coloridas, tabernas e restaurantes.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO MICENAS - OLÍMPIA
Café da manhã. Saída para o Canal de Corinto, com
6,3 km de comprimento, que une o Golfo de Corinto com o Mar Egeu, permitindo o tráﬁco marítimo e
separando o Peloponeso do resto da Grécia. Breve
parada e continuação da viagem para Epidauro: visita do famoso Teatro, obra única de século IV, onde
poderemos apreciar sua magníﬁca acústica. Continuação para Micenas, onde poderemos visitar as Muralhas, a Porta dos Leões, o recinto das Tumbas Reais
e a Tumba de Agamêmnon. Continuação até a Mítica
Olímpia. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: OLÍMPIA - DELFOS
Café da manhã. Olímpia, foi o local onde os primeiros
Jogos Olímpicos foram realizados na antiguidade. Visita do estádio, o templo de Zeus e outras instalações
olímpicas. Depois visitaremos o Museu, onde poderá
ver, entre outras coisas, o modelo do Santuário de
Zeus, os frontões do Templo e a famosa estátua de
Hermes de Praxiteles. Continuação para Delfos, passando por Patras e atravessando o estreito de Rion,
pela ponte suspensa Jarilus Tricupis (a mais longa do
mundo) sobre o Mar Jônico. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: DELFOS - KALAMBAKA
Café da manhã. Em Delfos, onde se encontra o Santuário de Apolo, deus da beleza e da música, visitaremos o museu onde veremos o Auriga de Delfos, em
bronze e as Agias de Lisipo. Visita às zonas arqueo-
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lógicas de Delfos. Saída para o norte para chegar em
Kalambaka. Nesta cidade Destaca-se a catedral do
século XII, onde é possível admirar inúmeras pinturas
e afrescos do século XVI de grande qualidade. A cor
cinzenta e a solidão de suas forças sãoé a entrada
para um lugar que, de longe, chama os visitantes
mais ávidos para experimentar a beleza através do
mistério de uma religião. Jantar e acomodação.
SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA - ATENAS
Café da manhã. Saída para realizar a visita dos Mosteiros de Meteora (Rochas suspensas). Visitaremos
dois dos mosteiros, onde poderemos apreciar um
dos lugares mais extraordinários da Europa. Neste
lugar de ﬂorestas, desﬁladeiros e aldeias pitorescas,
no meio da região da Tessália existem, há mais de
600 anos, 24 mosteiros bizantinos. Numa grande
planície, a da Tessália, elevam-se numerosas montanhas de rocha escura, estreitas e altas, perpendiculares à terra, onde em alguns deles os mosteiros, ali
construídos por razões defensivas, são inacessíveis.
Após esta visita, começaremos nossa jornada para
Atenas, passando pelas Termópilas, vendo no caminho o Oráculo do Rei Espartano Leônidas. Chegada
em Atenas e acomodação.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Café da manhã. À hora indicada traslado até o porto
para embarcar com destino a Santorini. Chegada à
ilha e traslado até o hotel. Tempo livre para conhecer
esta ilha bela de origem vulcânica em forma de meia
lua, devido ao afundamento da do vulcão. Na zona
interior, onde antigamente estava o vulcão, agora podemos encontrar várias ilhas mais pequenas.
Pensa-se que este desastre foi a origem, ou uma das
origens do mito da Atlântida, do qual Platão fala nos
seus diálogos.
SEGUNDA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para percorrer a ilha, um
recanto onde os viajantes vão regularmente para poder visitar as ilhas do interior, ir às compras, passear
ou descansar em uma das suas praias vulcânicas,
que quiça não são as mais conhecidas da Grécia, mas
destacam-se pela sua diversidade, o seu encanto
particular e a cor da areia ou pedras que as cobrem.
Ao chegar, a noite transforma-se em um dos lugares
com mais ambiente, festa e agitação da Grécia. Não
tanto como em Mykonos, mas essas mesmas praias
transformam-se quando o sol se põe, em lugares
onde a música soa até o amanhecer. Acomodação.

Kalambaka

1

GRÉCIA
Delfos
Olympia

1
2

1

FIM
ITIN. ST9450

Atenas
+ 1

COMEÇO
AMBOS ITIN.

Mykonos

3
2

Santorini

FIM
ITIN. ST9449

Grécia Clássica, Santorini e Mykonos

SPECIAL
TENTAÇÃO

ST9450 >> Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka > Santorini > Mykonos

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9449

2.080
3.125$
$

10 dias
3 refeições

Preço base ST9450

13 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 12 MAI / 08 SET
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Atenas - Santorini

ST9449

Tentação

10

3

2.080

2.705

Seleção

10

3

2.165

2.870

Tentação

13

3

3.125

3.985

Seleção

13

3

3.300

4.275

Atenas - Mykonos

ST9450

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Atenas, Acrópolis com entradas.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Egeo, Epidauro, Micenas, Olimpia, Delfos, Meteora, Santorini,
Mykonos.
- Seguro de viagem e IVA.

TERÇA-FEIRA: SANTORINI
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 ST9449
TERÇA-FEIRA: SANTORINI - MYKONOS
Café da manhã. Traslado até ao porto para embarcar em direção à ilha de Mykonos, que pertene
ao arquipélago das Cicladas. Chegada e traslado
até o hotel. Tempo livre no qual vai disfrutar das
pequenas ruas brancas, cheias de encanto e com
um ambiente cosmopolita, saplicadas com lojas de
marcas internacionais. Destacam-se ainda assim, os
moinhos de vento, simbolos da ilha e ao passear
pela ilha poderá encontrar-se com Petros o pelicano, a mascote de Mykonos. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MYKONOS
Café da manhã. Dia livre. Mykonos é uma das ilhas
mais cosmopolita do Egeu. Aproveite para realizar
um percurso opcional pela ilha onde poderá mergulhar na vida e características da ilha, conhecendo
locais tão interessantes como: o Mosteiro de Tour-

liani em Ano Mera ou pontos panorâmicos de uma
beleza incrível. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MYKONOS
Café da manhã. Dia livre. Poderá visitar o pitoresco
porto de Mykonos, ou pode visitar de forma opcional a ilha vizinha, Delos, conta a lenda que aqui
nasceram os deuses Apolo e Artemis. Delos foi um
importante centro religioso, económico, cultural,
políticos e do tráﬁco marítimos na Antiga Grécia.
Hoje em dia, Delos é considerada um dos sitios
arqueológicos mais importantes da Grécia. É uma
verdadeira ilha museu. Destacam-se entre outros
lugares o Forúm, o Templo de Apolo, de Diana, a
Rua dos leões, os Mosaicos, as casas antigas, o mercado, etc. Ao chegar à noite mergulhe na festa e na
marcha que está preente por todos os recantos da
ilha. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MYKONOS
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 ST9450

Nota: As excursões opcionais são orientativas, informando-lhes em destino das características e a ordem de realização das mesmas.
Durante a estância nas ilhas, não há guia acompanhante.
Contamos com assistência de nosso pessoal em espanhol.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Atenas

Titania / Zafolia
Athens Avenue hotel

Centro
Centro

4*
4*

Olympia
Delfos

Europa / Arty Grand
Cidade
Anemolia
Arachova
Amalia
Cidade
Kalambaka Amalia / Grand Meteora Cidade
Santorini Santorini Palace (S)
Fira
El Greco (S)
Fira Town
Costa Grand Restort & Spa (S ó T) Kamari Beach
Kalisperis Hotel (T)
Mesaria
Astrir Thira (T)
Fira
Mikonos Alkistis (T)
Agios Stefanos
Aphrodita Beach (T)
Kalafati
San Marco (S)
Houlakia Bay
Petinos (S)
Platis Gialos
Royal Mykonian (S)
Elia Beach
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o
pagamento será realizado pelo cliente no hotel.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
4*
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Grécia Milenaria, Santorini e Mykonos
ST9451 >> Atenas > Kalambaka > Santorini > Mykonos

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUARTA-FEIRA: ATENAS
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre para
fazer contato com a capital monumental da Grécia.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a Universidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou
Atticus podemos ver o antigo Palácio Real. Após a
Acrópolis, você pode ver o Estádio Olímpico, o Arco
de Adriano e muitos outros vestígios arqueológicos. Na Acrópolis, visitaremos o Templo de Atena
Nike, o templo grego da Erection, com seu pórtico
das cariátides, que foi erguido em homenagem aos
deuses Atena e Poseidon e ao Partenon. Tarde livre.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ATENAS - DELFOS - KALAMBAKA
Café da manhã. Em Delfos, onde se encontra o Santuário de Apolo, deus da beleza e da música, visitaremos o museu onde veremos o Auriga de Delfos, em
bronze e as Agias de Lisipo. Visita às zonas arqueológicas de Delfos. Saída para o norte para chegar em
Kalambaka. Nesta cidade Destaca-se a catedral do
século XII, onde é possível admirar inúmeras pinturas
e afrescos do século XVI de grande qualidade. A cor
cinzenta e a solidão de suas forças sãoé a entrada
para um lugar que, de longe, chama os visitantes
mais ávidos para experimentar a beleza através do
mistério de uma religião. Jantar e acomodação.
SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA - ATENAS
Café da manhã. Saída para realizar a visita dos Mosteiros de Meteora (Rochas suspensas). Visitaremos
dois dos mosteiros, onde poderemos apreciar um
dos lugares mais extraordinários da Europa. Neste
lugar de ﬂorestas, desﬁladeiros e aldeias pitorescas,
no meio da região da Tessália existem, há mais de
600 anos, 24 mosteiros bizantinos. Numa grande
planície, a da Tessália, elevam-se numerosas montanhas de rocha escura, estreitas e altas, perpendiculares à terra, onde em alguns deles os mosteiros, ali
construídos por razões defensivas, são inacessíveis.
Após esta visita, começaremos nossa jornada para
Atenas, passando pelas Termópilas, vendo no caminho o Oráculo do Rei Espartano Leônidas. Chegada
em Atenas e acomodação.
DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Café da manhã. À hora indicada traslado até o porto
para embarcar com destino a Santorini. Chegada à
ilha e traslado até o hotel. Tempo livre para conhecer
esta ilha bela de origem vulcânica em forma de meia
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lua, devido ao afundamento da do vulcão. Na zona
interior, onde antigamente estava o vulcão, agora podemos encontrar várias ilhas mais pequenas.
Pensa-se que este desastre foi a origem, ou uma das
origens do mito da Atlântida, do qual Platão fala nos
seus diálogos.
SEGUNDA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para percorrer a ilha, um
recanto onde os viajantes vão regularmente para poder visitar as ilhas do interior, ir às compras, passear
ou descansar em uma das suas praias vulcânicas,
que quiça não são as mais conhecidas da Grécia, mas
destacam-se pela sua diversidade, o seu encanto
particular e a cor da areia ou pedras que as cobrem.
Ao chegar, a noite transforma-se em um dos lugares
com mais ambiente, festa e agitação da Grécia. Não
tanto como em Mykonos, mas essas mesmas praias

transformam-se quando o sol se põe, em lugares
onde a música soa até o amanhecer. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SANTORINI
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 ST9452
TERÇA-FEIRA: SANTORINI - MYKONOS
Café da manhã. Traslado até ao porto para embarcar em direção à ilha de Mykonos, que pertene ao
arquipélago das Cicladas. Chegada e traslado até o
hotel. Tempo livre no qual vai disfrutar das pequenas
ruas brancas, cheias de encanto e com um ambiente
cosmopolita, saplicadas com lojas de marcas internacionais. Destacam-se ainda assim, os moinhos de

Kalambaka

1

GRÉCIA

2

FIM
ITIN. ST9451

Atenas
+ 1

COMEÇO
AMBOS ITIN.

Mykonos

3
2

Santorini

FIM
ITIN. ST9452

Grécia Milenaria e Santorini

SPECIAL
TENTAÇÃO

ST9452 >> Atenas > Kalambaka > Santorini

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9451

2.565
1.500$
$

11 dias
1 refeições

Preço base ST9452

8 dias
1 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 14 MAI / 10 SET
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Atenas - Mykonos

ST9451

Tentação

11

1

2.565

3.265

Seleção

11

1

2.785

3.585

Atenas - Santorini

ST9452

Tentação

8

1

1.500

1.965

Seleção

8

1

1.640

2.170

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Atenas, Acrópolis com entradas.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Delfos, Kalambaka, Meteora, Santorini, Mykonos.
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: As excursões opcionais são orientativas, informando-lhes em destino das características e a ordem de realização das mesmas.
Durante a estância nas ilhas, não há guia acompanhante.
Contamos com assistência de nosso pessoal em espanhol.

HOTÉIS PREVISTOS
vento, simbolos da ilha e ao passear pela ilha poderá encontrar-se com Petros o pelicano, a mascote
de Mykonos. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MYKONOS
Café da manhã. Dia livre. Mykonos é uma das ilhas
mais cosmopolita do Egeu. Aproveite para realizar
um percurso opcional pela ilha onde poderá mergulhar na vida e características da ilha, conhecendo
locais tão interessantes como: o Mosteiro de Tourliani em Ano Mera ou pontos panorâmicos de uma
beleza incrível. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MYKONOS
Café da manhã. Dia livre. Poderá visitar o pitoresco porto de Mykonos, onde vai encontrar armonia
entre os barcos de pescadores e iates de luxo, ou
pode visitar de forma opcional a ilha vizinha, Delos,

conta a lenda que aqui nasceram os deuses Apolo
e Artemis. Delos foi um importante centro religioso,
económico, cultural, políticos e do tráﬁco marítimos
na Antiga Grécia. Hoje em dia, Delos é considerada
um dos sitios arqueológicos mais importantes da
Grécia. É uma verdadeira ilha museu. Destacam-se
entre outros lugares o Forúm, o Templo de Apolo,
de Diana, a Rua dos leões, os Mosaicos, as casas antigas, o mercado, etc. Ao chegar à noite mergulhe
na festa e na marcha que está preente por todos os
recantos da ilha. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MYKONOS
CCafé 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 ST9451

Cidade

Nome

Situação

Cat.

Atenas

Stanley hotel (T)
Titania (S)
Athens Avenue hotel (S)

Centro
Centro
Centro

3*
4*
4*

Kalambaka Amalia
Cidade
4*
Grand Meteora
Cidade
4*
Santorini Santorini Palace (S)
Fira
4*
El Greco (S)
Fira Town 4*
Costa Grand Restort & Spa (S ó T) Kamari Beach 4*
Kalisperis Hotel (T)
Mesaria
3*
Astrir Thira (T)
Fira
3*
Agios Stefanos 3*
Mikonos
Alkistis (T)
Aphrodita Beach (T)
Kalafati
3*
Houlakia Bay 4*
San Marco (S)
Petinos (S)
Platis Gialos 4*
Royal Mykonian (S)
Elia Beach 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o
pagamento será realizado pelo cliente no hotel.
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Istambul e Capadocia

VÔO
INTER-EUROPEU

ST9509 >> Istambul > Capadocia

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9509

800

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

$

SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada em Istambul e traslado ao hotel. Resto do
dia livre para conhecer a cidade. Acomodação.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 03 MAI / 27 SET
ITIN.

DOMINGO: ISTAMBUL
Café da manhã. Passeio turístico em que vamos
conhecer alguns dos pontos mais importantes da
cidade, visitando o famoso Bazar das Especiarias,
cuja origem vem do século XVII, num momento em
Istambul marcou o ﬁm da Rota da Seda e comercializava com a República de Veneza, as especiarias
que vieram da Índia e do Sudeste Asiático. Também
visitaremos Santa Soﬁa, considerada a maior e mais
importante obra da era bizantina. Originalmente ele
foi usado como uma igreja durante 916 anos desde
que foi construído em 537 por ordem do Imperador Justiniano, até o dia da conquista de Istambul
pelo Império Otomano em 1453. Desde então e até
1934, para 481 anos foi usado como uma mesquita.
Depois de passar por uma restauração completa
por ordem de Mustafa Kemal Ataturk, fundador da
República Turca, em fevereiro de 1935, quando se
tornou um museu. A seguir faremos um agradável
passeio em barco através do Bósforo, a partir do
qual podemos contemplar os dois bancos: o lado
asiático eo lado europeu e os Yales famosos (casas
de madeira). Almoço. Tarde livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ISTAMBUL
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos visitar o
Palácio de Topkapi, sede administrativa do Império
Otomano e hoje é o palácio mais visitado da Turquia e um dos mais visitados da Europa, por ter
uma das mais ricas coleções artísticas do mundo.
Foi o local de residência dos sultões entre 1478 e
1856; também conheceremos o Hipódromo, local
onde foram celebrados os grandes eventos da época bizantina, e onde hoje se encontram alguns dos
lugares mais visitados em Istambul e ﬁnalmente conheceremos o Grande Bazar, fundado durante a era
otomana, é o centro comercial da cidade com mais
de 4.000 lojas. Almoço e tarde livre. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ISTAMBUL
CAPADOCIA
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao
aeroporto de Ataturk para pegar o avião para Capadócia, região onde encontraremos lugares que
formam em seu conjunto a mais incrível decoração
que parecem chaminés encantadas, igrejas rupestres, moradias subterrâneas, etc. Após o almoço,
visitaremos ao Povoado de Avanos, a feira da cerâmica e conheceremos o Vale de Uchisar, onde
visitaremos a Fortaleza de mesmo nome, que realmente se trata de um promontório escavado artesanalmente para criar habitáculos e labirínticas
galerias que comunicavam o interior com o exterior.
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7 dias
6 refeições

DIAS REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Istambul - Capadocia

ST9509

7

6

800

1.115

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Istambul com visita ao Bazar das Especiarias e Santa
Soﬁa, Percurso em barco pelo Bósforo, Palácio Topkai,
Hipódromo e Grande Bazar, cidade subterrânea de Özonak, Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Uchisar,
Vale de Caça.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Istambul

Antik Hotel
Black Bird Hotel

Centro
Centro

4*
4*

Lareiras das Hadas · Capadócia
a
Capadocia

Traslado ao hotel. Se desejar, assistencia opcional
a um show de danças folclóricas com consumação
em uma caverna. Jantar e acomodação.

By Kapadokya
Urgup
Mustafa Hotel
Urgup
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

QUARTA-FEIRA: CAPADOCIA
Café da manhã. Durante este dia continuaremos
com nosso percurso pela Capadócia, conhecendo
outros lugares que, graças à sua riqueza histórico-cultural, estão considerados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, conhecendo o Museu aberto
de Goreme, listado pela UNESCO como Patrimônio
da Humanidade em 1985. Durante este dia visitaremos algumas das suas igrejas rupestres que guardam afrescos maravilhosos. Também visitaremos
a cidade subterrânea de Özkonak, escavada pelas
primeiras comunidades cristãs, e o Vale de Caça.
Após o almoço, resto do dia livre. Ao longo do dia,
se desejar, poderá fazer uma excursão opcional de
um passeio de balão para desfrutar da paisagem da
Capadócia. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: CAPADOCIA
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. ■
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Istambul, Ankara e Capadocia

SPECIAL
PLUS

ST9513 >> Istambul > Ankara > Capadocia

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9513

605

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

$

SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada em Istambul e traslado ao hotel. Resto do
dia livre para conhecer a cidade. Acomodação.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 03 MAI / 27 SET
ITIN.

DOMINGO: ISTAMBUL
Café da manhã. Passeio turístico em que vamos
conhecer alguns dos pontos mais importantes da
cidade, visitando o famoso Bazar das Especiarias,
cuja origem vem do século XVII, num momento
em Istambul marcou o ﬁm da Rota da Seda e comercializava com a República de Veneza, as especiarias que vieram da Índia e do Sudeste Asiático.
Também visitaremos Santa Soﬁa, considerada a
maior e mais importante obra da era bizantina.
Originalmente ele foi usado como uma igreja durante 916 anos desde que foi construído em 537
por ordem do Imperador Justiniano, até o dia da
conquista de Istambul pelo Império Otomano em
1453. Desde então e até 1934, para 481 anos foi
usado como uma mesquita. Depois de passar por
uma restauração completa por ordem de Mustafa
Kemal Ataturk, fundador da República Turca, em
fevereiro de 1935, quando se tornou um museu.
A seguir faremos um agradável passeio em barco através do Bósforo, a partir do qual podemos
contemplar os dois bancos: o lado asiático eo lado
europeu e os Yales famosos (casas de madeira).
Almoço. Tarde livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Café da manhã. Saída para Ankara, onde visitaremos o Mausoléu de Ataturk, fundador da moderna
Turquia. Concluído em 1953, é uma impressionante
fusão de estilos arquitetônicos antigos e modernos. Almoço Visita do Museu da Independência,
onde estão, escritos, cartas e objetos pessoais, bem
como uma exposição de fotograﬁas de Ataturk, que
inclui os momentos mais importantes da sua vida.
Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: ANKARA - CAPADOCIA
Café da manhã. Começaremos a nossa rota até
a Capadócia, região onde encontraremos lugares
que formam em seu conjunto a mais incrível decoração que parecem chaminés encantadas, igrejas
rupestres, moradias subterrâneas, etc. Após o almoço, visitaremos ao Povoado de Avanos, a feira
da cerâmica e conheceremos o Vale de Uchisar,
onde visitaremos a Fortaleza de mesmo nome,
que realmente se trata de um promontório escavado artesanalmente para criar habitáculos e labirínticas galerias que comunicavam o interior com
o exterior. Traslado ao hotel. Se desejar, poderá
assistir, opcionalmente, a um show de danças folclóricas com consumação em uma caverna. Jantar
e acomodação.

7 dias
7 refeições

DIAS REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Istambul - Capadocia

ST9513

7

7

605

915

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Istambul com visita ao Bazar das Especiarias e Santa
Soﬁa, Percurso em barco pelo Bósforo, Mausoleu de
Ataturk, Museu da Independência, Cidade subterrânea
de Özonak, Capadocia, Parque Nacional de Goreme,
Uchisar, Vale de Caça.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Istambul

Antik Hotel
Black Bird Hotel

Centro
Centro

4*
4*

Turist Hotel
Centro
Atalay Hotel
Centro
Capadocia By Kapadokya
Urgup
Mustafa Hotel
Urgup
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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4*
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QUARTA-FEIRA: CAPADÓCIA
Café da manhã. Durante este dia continuaremos
com nosso percurso pela Capadócia, conhecendo
outros lugares que, graças à sua riqueza histórico-cultural, estão considerados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, conhecendo o Museu aberto
de Goreme, listado pela UNESCO como Patrimônio
da Humanidade em 1985. Durante este dia visitaremos algumas das suas igrejas rupestres que guardam afrescos maravilhosos. Também visitaremos
a cidade subterrânea de Özkonak, escavada pelas
primeiras comunidades cristãs, e o Vale de Caça.
Após o almoço, resto do dia livre. Ao longo do dia,
se desejar, poderá fazer uma excursão opcional de
um passeio de balão para desfrutar da paisagem da
Capadócia. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: CAPADOCIA
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. ■
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VÔO
INTER-EUROPEU

ST9514 >> Istambul > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9514
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ISTAMBUL
Saída da cidade de origem para a Europa
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada em Istambul e traslado ao hotel. Resto do
dia livre para conhecer a cidade. Acomodação.

1.210

a cidade subterrânea de Özkonak, escavada pelas
primeiras comunidades cristãs, e o Vale de Caça.
Após o almoço, resto do dia livre. Ao longo do dia,
se desejar, poderá fazer uma excursão opcional de
um passeio de balão para desfrutar da paisagem da
Capadócia. Jantar e acomodação.

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 03 MAI / 27 SET
ITIN.

DOMINGO: ISTAMBUL
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bazar das Especiarias, que tem origem no século XVII, em um
momento em que Istambul marcava o ﬁnal da rota
da seda e comercializava com a República Veneziana as especiarias que chegavam da Índia e do
Sudeste Asiático; Santa Soﬁa, etc. Em seguida faremos um passeio de barco pelo Bósforo, de onde
poderemos contemplar as duas margens: a parte
asiática e a parte europeia e as famosas casas de
madeira. Almoço. Tarde livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ISTAMBUL
Café da manhã. Visita do Palácio de Topkapi, o palácio mais visitado da Turquia e um dos mais visitados da Europa. Visitaremos também o Hipódromo,
lugar onde foram realizados os grandes eventos
da época bizantina e hoje se encontra hoje alguns
dos lugares mais visitados de Istambul e ﬁnalmente
conheceremos o Grande Bazar, fundado durante a
época Otomana, é o centro de compras da cidade com mais de 4000 lojas. Almoço. Tarde livre.
Acomodação.
CAPADOCIA
TERÇA-FEIRA: ISTAMBUL
Café da manhã. No horário indicado, traslado até
o aeroporto de Ataturk para pegar o avião para
Capadócia, região onde encontraremos lugares
que formam em seu conjunto a mais incrível decoração que parecem chaminés encantadas, igrejas rupestres, moradias subterrâneas, etc. Após
o almoço, visitaremos ao Povoado de Avanos,
a feira da cerâmica e conheceremos o Vale de
Uchisar, onde visitaremos a Fortaleza de mesmo
nome, que realmente se trata de um promontório
escavado artesanalmente para criar habitáculos e
labirínticas galerias que comunicavam o interior
com o exterior. Traslado ao hotel. Se desejar, poderá assistir, opcionalmente, a um show de danças folclóricas com consumação em uma caverna.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: CAPADOCIA
Café da manhã. Durante este dia continuaremos
com nosso percurso pela Capadócia, conhecendo
outros lugares que, graças à sua riqueza histórico-cultural, estão considerados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, conhecendo o Museu aberto
de Goreme, listado pela UNESCO como Patrimônio
da Humanidade em 1985. Durante este dia visitaremos algumas das suas igrejas rupestres que guardam afrescos maravilhosos. Também visitaremos
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QUINTA-FEIRA: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Café da manhã. Saída cedinho para Konya, a famosa capital do Império Selyucida. Visita no caminho
de um antigo caravançarai Selyucida “Sultanhani”.
Visitaremos o Mosteiro dos Derviches Dançantes
(Museu de Mevlana), fundado por Mevlana. Almoço.
Continuação até Pamukkale. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: PAMUKKALE - KUSADASI
Café da manhã. Visita de Pamukkale, “O Castelo de
Algodão”, maravilha natural de cascatas formadas
ao longo dos séculos por fontes de aguas mornas
carregadas com sais calcários. Visitaremos a cidade
antiga de Hierapolis com sua imensa Necrópoles,
uma das mais interessantes e ricas da Ásia Menor.
Almoço e saída para Kusadasi. Visita do Éfeso, uma
das cidades mais grandiosas e melhor conservadas
da Antiguidade. Visitaremos o Templo de Adriano,
os Banheiros Romanos, a Biblioteca de Celso, o famoso Teatro, etc. Chegada em Kusadasi e traslado
ao hotel. Jantar e acomodação.
SÁBADO: KUSADASI - ÇANAKKALE
Café da manhã. Visita da Casa da Virgem Maria e
continuaremos visitando o lugar onde se encontrava a cidade antiga de Pérgamo. E entre outros
lugares com espaços arqueológicos, o que ﬁca
aos pés da Acrópolis de Pérgamo é o que tem os
restos do que foi o Santuário Curativo mais inﬂuente do mundo antigo, as ruínas de Asclepion.
Esse recinto medicinal está dedicado ao deus
grego Asclepio (Esculapio para os romanos). Era
o deus da medicina e da cura e, segundo a mitologia, tinha tanta habilidade com a medicina que
conseguia que os mortos voltassem à vida. Zeus,
o pai dos deuses e dos homens, perturbado pela
possibilidade de que a vida após a morte terminaria vazia, matou o Asclepio com um raio. Almoço.
Continuação para Troia, onde se desenvolveu a famosa Guerra relatada por Homero na Ilíada. Continuação à cidade portuária de Canakkale. Jantar
e acomodação.

DIAS REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Istambul - Istambul

ST9514

11

13

1.210

1.775

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Istambul com visita ao Bazar das Especiarias e Santa
Soﬁa, Percurso em barco pelo Bósforo, Palácio Topkai,
o Hipodromo e o Grande Bazar, Capadocia, Parque Nacional de Goreme, Uchisar, Vale de Caça, Konya, Caravanserai Selyucida “Sultanhani”, Mosteiro dos Derviches
Dançantes (Museu Mevlana), Visita ao Pamukkale, Hierapolis e a sua Necrópolis, Casa da Virgem Maria, Visita do
Éfeso, as Ruinas de Asclepion, Visita dos restos de Troia,
Ciudad subterránea de Özkonak.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Istambul

Antik Hotel
Black Bird Hotel

Centro
Centro

4*
4*

Capadocia By Kapadokya
Urgup
Mustafa Hotel
Urgup
Pamukkale Tripolis
Pamukkale
Kusadasi Marina Hotel
Cuidad
Ayma Beach Hotel Ladies Beach Kusadasi
Canakkale Iris Hotel
Reg. Canakkale
Tusan Hotel
Reg. Canakkale
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

DOMINGO: ÇANAKKALE - ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para Istambul. Almoço e resto do dia livre para continuar desfrutando da capital da Turquia. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ISTAMBUL
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. ■

11 dias
13 refeições
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SPECIAL
PLUS

ST9515 >> Istambul > Ankara > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Canakkale

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9515
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ISTAMBUL
Saída da cidade de origem para a Europa
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada em Istambul e traslado ao hotel. Resto do
dia livre para conhecer a cidade. Acomodação.
DOMINGO: ISTAMBUL
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bazar das Especiarias, que tem origem no século XVII, em um
momento em que Istambul marcava o ﬁnal da rota
da seda e comercializava com a República Veneziana as especiarias que chegavam da Índia e do
Sudeste Asiático; Santa Soﬁa, etc. Em seguida faremos um passeio de barco pelo Bósforo, de onde
poderemos contemplar as duas margens: a parte
asiática e a parte europeia e as famosas casas de
madeira. Almoço. Tarde livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Café da manhã. Saída para Ankara, onde visitaremos o Mausoléu de Ataturk, fundador da moderna
Turquia. Concluído em 1953, é uma impressionante
fusão de estilos arquitetônicos antigos e modernos. Almoço Visita do Museu da Independência,
onde estão, escritos, cartas e objetos pessoais, bem
como uma exposição de fotograﬁas de Ataturk, que
inclui os momentos mais importantes da sua vida.
Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: ANKARA - CAPADOCIA
Café da manhã. Começaremos a nossa rota até a
Capadócia, onde encontraremos lugares que formam em seu conjunto a mais incrível decoração que
parecem chaminés encantadas, igrejas rupestres,
moradias subterrâneas, etc. Após o almoço, visitaremos ao Povoado de Avanos, a feira da cerâmica
e conheceremos o Vale de Uchisar, onde visitaremos a Fortaleza de mesmo nome, que realmente se
trata de um promontório escavado artesanalmente
para criar habitáculos e labirínticas galerias que comunicavam o interior com o exterior. Traslado ao
hotel. Se desejar, poderá assistir, opcionalmente, a
um show de danças folclóricas com consumação
em uma caverna. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: CAPADOCIA
Café da manhã. Durante este dia continuaremos
com nosso percurso pela Capadócia, conhecendo
outros lugares que, graças à sua riqueza histórico-cultural, estão considerados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, conhecendo o Museu aberto
de Goreme, listado pela UNESCO como Patrimônio
da Humanidade em 1985. Durante este dia visitaremos algumas das suas igrejas rupestres que guardam afrescos maravilhosos. Também visitaremos
a cidade subterrânea de Özkonak, escavada pelas
primeiras comunidades cristãs, e o Vale de Caça.
Após o almoço, resto do dia livre. Ao longo do dia,

1.015

se desejar, poderá fazer uma excursão opcional de
um passeio de balão para desfrutar da paisagem da
Capadócia. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Café da manhã. Saída para Konya, a famosa capital
do Império Selyucida. Visita em rota de um antigo
caravanserai Selyucida “Sultanhani”. Visitaremos o
Mosteiro dos dervixes rodopiantes (Museu Mevlana), fundado por Mevlana. Almoço e saída para
Pamukkale “. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: PAMUKKALE - KUSADASI
Café da manhã. Visita de Pamukkale, “o Castelo de
Algodão”, maravilha natural das cachoeiras formadas ao longo dos séculos por fontes de água quente carregada de sais calcários. Visitaremos a antiga
cidade de Hierápolis com sua imensa Necrópole,
uma das mais interessantes e ricas da Ásia Menor.
Almoço e saída para Kusadasi. Visita de Éfeso, uma
das maiores e mais bem preservadas cidades da
Antiguidade. Visitaremos o Templo de Adriano, os
Banhos Romanos, a Biblioteca Celso, o famoso Teatro, etc. Chegada a Kusadasi, tranfer para o hotel.
Jantar e acomodação.
SÁBADO: KUŞADASI - ÇANAKKALE
Café da manhã. Visita da Casa da Virgem Maria
e, em seguida visitaremos o local onde se encontrava a antiga cidade de Pargamo, e entre esses
lugares com sítios arqueológicos, situados ao pé
da Acrópolis de Pérgamo, é a única com os restos
do que foi o santuário de cura mais inﬂuente do
mundo antigo, as ruínas de Asclepion. Esta exposição medicinal é dedicada a Asclépio (Esculápio
para os romanos) deus grego. Ele era o deus da
medicina e da cura, e conta a mitologia que tinha
tanta habilidade com a medicina que conseguia
que os mortos de voltassem à vida. Zeus, o pai dos
deuses e dos homens, preocupado com a possibilidade de que a o mais além ﬁcasse vazio, matou
Asclepius com um raio. E foi assim que ele subiu
ao céu e se tornou Deus. Almoço e continuamos
para Troia, onde aconteceu a guerra lendária com
o mesmo nome, que foi narrada por Homero na
famosa Ilíada. Vamos nos lembrar desse momento, fazendo uma visita às suas ruínas. Continuamos até a cidade portuária de Canakkale. Jantar
e acomodação.

$

11 dias
14 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 03 MAI / 27 SET
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Istambul - Istambul

ST9515

11

14

1.015

1.575

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Istambul com visita ao Bazar das Especiarias e Santa
Soﬁa, Percurso em barco pelo Bósforo, Mausoleu de
Ataturk, Museu da Independencia, Capadocia, Parque
Nacional de Goreme, Uchisar, Vale de Caça, Konya, Caravanserai Selyucida “Sultanhani”, Palácio de Knossos,
Mosteiro dos Derviches Dançantes (Museu Mevlana),
Visita ao Pamukkale, Hierapolis e a sua Necropolis, Casa
da Virgem Maria, Visita do Éfeso, as Ruinas de Asclepion, Visita dos restos de Troia, Ciudad subterránea de
Özkonak.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Istambul

Antik Hotel
Black Bird Hotel

Centro
Centro

4*
4*

Ankara

Turist Hotel
Centro
Atalay Hotel
Centro
Capadocia By Kapadokya
Urgup
Mustafa Hotel
Urgup
Pamukkale Tripolis
Pamukkale
Kusadasi Marina Hotel
Cuidad
Ayma Beach Hotel Ladies Beach Kusadasi
Canakkale Iris Htl. / Tusan Htl. Reg. Canakkale
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

DOMINGO: ÇANAKKALE - ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para Istambul. Almoço e
restante do dia livre para continuar a desfrutar da
capital da Turquia. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ISTAMBUL
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos sserviços. ■
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O melhor de Turquía, crucero pelo Egeu e Atenas
ST9518 >> Istambul > Ankara > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Atenas

SEXTA-FEIRA: BRASIL - ISTAMBUL
Saída da cidade de origem para a Europa
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada em Istambul e traslado ao hotel. Resto do
dia livre para conhecer a cidade. Acomodação.
DOMINGO: ISTAMBUL
Café da manhã. Passeio turístico em que vamos
conhecer alguns dos pontos mais importantes da
cidade, visitando o Bazar das Especiarias, cuja origem vem do século XVII, num momento em Istambul
marcou o ﬁm da Rota da Seda e comercializava com
a República de Veneza, as especiarias que vieram
da Índia e do Sudeste Asiático. Também visitaremos
Santa Soﬁa, considerada a maior e mais importante
obra da era bizantina. Originalmente ele foi usado
como uma igreja durante 916 anos desde que foi
construído em 537 por ordem do Imperador Justiniano, até o dia da conquista de Istambul pelo Império Otomano em 1453. Desde então e até 1934, para
481 anos foi usado como uma mesquita. Depois de
passar por uma restauração completa por ordem de
Mustafa Kemal Ataturk, fundador da República Turca,
em fevereiro de 1935, quando se tornou um museu. A
seguir faremos um agradável passeio em barco através do Bósforo, a partir do qual podemos contemplar
os dois bancos: o lado asiático e o lado europeu e
os Yales famosos (casas de madeira). Almoço. Tarde
livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Café da manhã. Saída para Ankara e visita do Mausoléu de Ataturk, fundador da moderna Turquia. Concluído em 1953, é uma impressionante fusão de estilos arquitetônicos antigos e modernos. Almoço Visita
do Museu da Independência, onde estão, escritos,
cartas e objetos pessoais, bem como uma exposição
de fotograﬁas de Ataturk, que inclui os momentos
mais importantes da sua vida. Jantar e acomodação.

Mes
Me
Mes
esqui
qu
u tta
aA
Azu
zzu
ul · Isstam
am
mbu
bul
bul

TERÇA-FEIRA: ANKARA - CAPADOCIA
Café da manhã. Começaremos a nossa rota até a
Capadócia, região onde encontraremos lugares que
formam em seu conjunto a mais incrível decoração
que parecem chaminés encantadas, igrejas rupestres, moradias subterrâneas, etc. Após o almoço, visitaremos ao Povoado de Avanos, a feira da cerâmica
e conheceremos o Vale de Uchisar, onde visitaremos
a Fortaleza de mesmo nome, que realmente se trata
de um promontório escavado artesanalmente para
criar habitáculos e labirínticas galerias que comunicavam o interior com o exterior. Traslado ao hotel. Se
desejar, poderá assistir, opcionalmente, a um show
de danças folclóricas com consumação em uma caverna. Jantar e acomodação.

curso pela Capadócia, conhecendo outros lugares
que, graças à sua riqueza histórico-cultural, estão
considerados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, conhecendo o Museu aberto de Goreme, listado
pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade em
1985. Durante este dia visitaremos algumas das suas
igrejas rupestres que guardam afrescos maravilhosos. Também visitaremos a cidade subterrânea de
Özkonak, escavada pelas primeiras comunidades
cristãs, e o Vale de Caça. Após o almoço. Tarde livre.
Ao longo do dia, se desejar, poderá fazer uma excursão opcional de um passeio de balão para desfrutar
da paisagem da Capadócia. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: CAPADOCIA
Café da manhã. Hoje continuaremos com nosso per-

QUINTA-FEIRA: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Café da manhã. Saída para Konya, a famosa capital
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do Império Selyucida. Visita em rota de um antigo
caravanserai Selyucida “Sultanhani”. Visitaremos
o Mosteiro dos dervixes rodopiantes (Museu Mevlana), fundado por Mevlana. Almoço e saída para
Pamukkale “. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: PAMUKKALE - KUSADASI
Café da manhã. Visita de Pamukkale, “o Castelo de
Algodão”, maravilha natural das cachoeiras formadas ao longo dos séculos por fontes de água quente
carregada de sais calcários. Visitaremos a antiga cidade de Hierápolis com sua imensa Necrópole, uma
das mais interessantes e ricas da Ásia Menor. Almoço e saída para Kusadasi. Visita de Éfeso, uma das
maiores e mais bem preservadas cidades da Antiguidade. Visitaremos o Templo de Adriano, os Banhos
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SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9518
opcionais organizadas por nossos representantes
no barco. Embarque em Pensão completa e acomodação no barco. Noite em navegação.
SANTORINI
DOMINGO: HERAKLION
Café da manhã. Após a chegada ao porto de Heraklion, em Creta, faremos uma interessante excursão para visitar os vestígios arqueológicos. Do
Palácio de Knossos, com a Sala do Trono de Alabastro, a escadaria e o Megaron de la Reina. Embarque
e partida para Santorini. Chegada a esta ilha das
Cíclades, desembarque e tempo livre. Em uma excursão opcional, você pode descobrir Oia e Fira, a
capital. Embarque Pensão completa e acomodação
no barco. Noite em navegação.
SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Chegada em Atenas. Traslado para
o hotel. Dia livre para continuar aproveitando o passado artístico desta cidade. Possibilidade de fazer
uma excursão opcional. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a
Universidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou Atticus podemos ver o antigo Palácio Real.
Após a Acrópolis, você pode ver o Estádio Olímpico, o Arco de Adriano e muitos outros vestígios
arqueológicos. Na Acrópolis, visitaremos o Templo
de Atena Nike, o templo grego da Erection, com seu
pórtico das cariátides, que foi erguido em homenagem aos deuses Atena e Poseidon e ao Partenon.
Tarde livre. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: ATENAS
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. ■

Romanos, a Biblioteca Celso, o famoso Teatro, etc.
Chegada a Kusadasi, tranfer para o hotel. Jantar e
acomodação.
SÁBADO: KUSADASI
PATMOS
Café da manhã. De manhã, chegada ao porto de
Kusadasi, na Turquia. Após o desembarque, faremos uma excursão para a antiga Éfeso, onde se
pode admirar o Portão de magnésia ea Biblioteca de Celso, o teatro, o Templo de Artemis, uma
das sete maravilhas do mundo antigo. Embarque
e saída para Patmos. Chegada e tempo livre nesta ilha no arquipélago Dodecaneso em que San
Juan Evangelista foi banido e no qual, segundo a
tradição, teve seu encontro com Jesus na Gruta do
Apocalipse. Você também pode fazer excursões

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Istambul

Antik Hotel
Black Bird Hotel

Centro
Centro

4*
4*

Ankara

Turist Hotel
Centro
4*
Atalay Hotel
Centro
4*
Capadocia By Kapadokya
Urgup
4*
Mustafa Hotel
Urgup
4*
Pamukkale Tripolis
Pamukkale
4*
Kusadasi Marina Hotel
Cuidad
4*
Ayma Beach Hotel Ladies Beach Kusadasi 4*
Atenas
Titania
Centro
4*
Zafolia
Centro
4*
Athens Avenue hotel Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o
pagamento será realizado pelo cliente no hotel.

2.640

$

13 dias
15 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 03 MAI / 20 SET
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Istambul - Atenas

ST9518

13

15

2.640

3.330

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Istambul com visita ao Bazar das Especiarias e Santa
Soﬁa, Percurso em barco pelo Bósforo, Mausoleu de
Ataturk, Museu da Independência, Cidade Subterrânea
de Özonak, Capadocia, Parque Nacional de Goreme,
Uchisar, Vale de Caça, Konya, Caravanserai Selyucida
“Sultanhani”, Mosteiro dos Derviches Dançantes (Museu
Mevlana), Visita ao Pamukkale, Hierapolis e a sua Necropolis, Visita do Éfeso, aCruzeiro pelo Egeu, Palácio de
Knossos, Visita panorâmica de Atenas.
- Seguro de viagem e IVA.
Notas: Barco da companhia Celestyal Cruises
Cabine interior estándar em categoría Tentação e cabine exterior standart em categoría Seleção.
O idioma oﬁcial do barco é o inglês, mas será colocado
em todas as cabines um programa diário em espanhol/
português.
Em cada navio, a Special Tours tem um assistente para
atender as necessidades de todos os seus passageiros.
Será feita uma reunião no navio para dar todas as informações de bordo e será o responsável por organizar as
excursões opcionais nas ilhas.
Taxas de embarque incluídas.
O regime no barco é de pensão completa.
Pacote de bebidas incluído.
As Gorjetas estão incluídas no cruzeiro.
Importante: Kusadasi é porto franco, mas realmente é
território turco. Os viajantes latino-americanos necessitam os mesmos requisitos que tenham para viajar a
Turquia em função da sua nacionalidade, mais o visto
múltiplo de entrada Schengen.
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O melhor de Turquía, crucero pelo Egeu e Grécia
ST9519 >> Istambul > Ankara > Capadocia > Pamukkale > Kusadasi > Atenas > Olympia > Delfos > Kalambaka

SEXTA-FEIRA: BRASIL - ISTAMBUL
Saída da cidade de origem para a Europa
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada em Istambul e traslado ao hotel. Resto do
dia livre para conhecer a cidade. Acomodação.
DOMINGO: ISTAMBUL
Café da manhã. Passeio turístico em que vamos
conhecer alguns dos pontos mais importantes da
cidade, visitando o Bazar das Especiarias, cuja origem vem do século XVII, num momento em Istambul
marcou o ﬁm da Rota da Seda e comercializava com
a República de Veneza, as especiarias que vieram
da Índia e do Sudeste Asiático. Também visitaremos
Santa Soﬁa, considerada a maior e mais importante
obra da era bizantina. Originalmente ele foi usado
como uma igreja durante 916 anos desde que foi
construído em 537 por ordem do Imperador Justiniano, até o dia da conquista de Istambul pelo Império Otomano em 1453. Desde então e até 1934, para
481 anos foi usado como uma mesquita. Depois de
passar por uma restauração completa por ordem de
Mustafa Kemal Ataturk, fundador da República Turca,
em fevereiro de 1935, quando se tornou um museu. A
seguir faremos um agradável passeio em barco através do Bósforo, a partir do qual podemos contemplar
os dois bancos: o lado asiático e o lado europeu e
os Yales famosos (casas de madeira). Almoço. Tarde
livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Café da manhã. Saída para Ankara, e visita do Mausoléu de Ataturk, fundador da moderna Turquia. Concluído em 1953, é uma impressionante fusão de estilos arquitetônicos antigos e modernos. Almoço Visita
do Museu da Independência, onde estão, escritos,
cartas e objetos pessoais, bem como uma exposição
de fotograﬁas de Ataturk. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: ANKARA - CAPADOCIA
Café da manhã. Começaremos a nossa rota até a
Capadócia, região onde encontraremos lugares que
formam em seu conjunto a mais incrível decoração
que parecem chaminés encantadas, igrejas rupestres, moradias subterrâneas, etc. Após o almoço, visitaremos ao Povoado de Avanos, a feira da cerâmica
e conheceremos o Vale de Uchisar, onde visitaremos
a Fortaleza de mesmo nome, que realmente se trata
de um promontório escavado artesanalmente para
criar habitáculos e labirínticas galerias que comunicavam o interior com o exterior. Traslado ao hotel. Se
desejar, poderá assistir, opcionalmente, a um show
de danças folclóricas com consumação em uma caverna. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: CAPADOCIA
Café da manhã. Hoje continuaremos com nosso
percurso pela Capadócia, conhecendo outros luga-
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res que, graças à sua riqueza histórico-cultural, estão considerados Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, conhecendo o Museu aberto de Goreme,
listado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade em 1985. Durante este dia visitaremos algumas
das suas igrejas rupestres que guardam afrescos
maravilhosos. Também visitaremos a cidade subterrânea de Özkonak, escavada pelas primeiras comunidades cristãs, e o Vale de Caça. Após o almoço,
resto do dia livre. Ao longo do dia, se desejar, poderá
fazer uma excursão opcional de um passeio de balão
para desfrutar da paisagem da Capadócia. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Café da manhã. Saída para Konya, a famosa capital
do Império Selyucida. Visita em rota de um antigo
caravanserai Selyucida “Sultanhani”. Visitaremos
o Mosteiro dos dervixes rodopiantes (Museu Mevlana), fundado por Mevlana. Almoço e saída para
Pamukkale “. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: PAMUKKALE - KUSADASI
Café da manhã. Visita de Pamukkale, “o Castelo de
Algodão”, maravilha natural das cachoeiras formadas ao longo dos séculos por fontes de água quente
carregada de sais calcários. Visitaremos a antiga ci-

dade de Hierápolis com sua imensa Necrópole, uma
das mais interessantes e ricas da Ásia Menor. Almoço e saída para Kusadasi. Visita de Éfeso, uma das
maiores e mais bem preservadas cidades da Antiguidade. Visitaremos o Templo de Adriano, os Banhos
Romanos, a Biblioteca Celso, o famoso Teatro, etc.
Chegada a Kusadasi, tranfer para o hotel. Jantar e
acomodação.
PATMOS
SÁBADO: KUSADASI
Café da manhã. De manhã, chegada ao porto de
Kusadasi, na Turquia. Após o desembarque, faremos
uma excursão para a antiga Éfeso, onde se pode admirar o Portão de magnésia e a Biblioteca de Celso, o
teatro, o Templo de Artemis, uma das sete maravilhas
do mundo antigo. Embarque e saída para Patmos.
Chegada e tempo livre nesta ilha no arquipélago Dodecaneso em que San Juan Evangelista foi banido e
no qual, segundo a tradição, teve seu encontro com
Jesus na Gruta do Apocalipse. Você pode fazer excursões opcionais organizadas por nossos representantes no barco. Embarque em Pensão completa e
acomodação no barco. Noite em navegação.
SANTORINI
DOMINGO: HERAKLION
Café da manhã. Após a chegada ao porto de Heraklion, em Creta, faremos uma interessante excursão
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Preço base ST9519
para visitar os vestígios arqueológicos. Do Palácio
de Knossos, com a Sala do Trono de Alabastro,
a escadaria e o Megaron de la Reina. Embarque
e partida para Santorini. Chegada a esta ilha das
Cíclades, desembarque e tempo livre. Em uma excursão opcional, você pode descobrir Oia e Fira, a
capital. Embarque Pensão completa e acomodação
no barco. Noite em navegação.
SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Chegada em Atenas. Traslado para
o hotel. Dia livre para continuar aproveitando o passado artístico desta cidade. Possibilidade de fazer
uma excursão opcional. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da
Constituição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional, a
Universidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou Atticus podemos ver o antigo Palácio Real.
Após a Acrópolis, você pode ver o Estádio Olímpico, o Arco de Adriano e muitos outros vestígios
arqueológicos. Na Acrópolis, visitaremos o Templo
de Atena Nike, o templo grego da Erection, com seu
pórtico das cariátides, que foi erguido em homenagem aos deuses Atena e Poseidon e ao Partenon.
Tarde livre. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO
- MICENAS - OLÍMPIA
Café da manhã. Saída para o Canal de Corinto, com
6,3 km de comprimento, que une o Golfo de Corinto
com o Mar Egeu, permitindo o tráﬁco marítimo e
separando o Peloponeso do resto da Grécia. Breve
parada e continuação da viagem para Epidauro: visita do famoso Teatro, obra única de século IV, onde
poderemos apreciar sua magníﬁca acústica. Continuação para Micenas, onde poderemos visitar as
Muralhas, a Porta dos Leões, o recinto das Tumbas
Reais e a Tumba de Agamêmnon. Continuação até
a Mítica Olímpia. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: OLÍMPIA - DELFOS
Café da manhã. Olímpia, foi o local onde os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados na antiguidade. Visita do estádio, o templo de Zeus e outras
instalações olímpicas. Depois visitaremos o Museu,
onde poderá ver, entre outras coisas, o modelo do
Santuário de Zeus, os frontões do Templo e a famosa estátua de Hermes de Praxiteles. Continuação
para Delfos, passando por Patras e atravessando o
estreito de Rion, pela ponte suspensa Jarilus Tricupis (a mais longa do mundo) sobre o Mar Jônico.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: DELFOS - KALAMBAKA
Café da manhã. Em Delfos, onde se encontra o Santuário de Apolo, deus da beleza e da música, visitaremos o museu onde veremos o Auriga de Delfos,

em bronze e as Agias de Lisipo. Visita às zonas
arqueológicas de Delfos. Saída para o norte para
chegar em Kalambaka. Nesta cidade Destaca-se a
catedral do século XII, onde é possível admirar inúmeras pinturas e afrescos do século XVI de grande
qualidade. A cor cinzenta e a solidão de suas forças
sãoé a entrada para um lugar que, de longe, chama
os visitantes mais ávidos para experimentar a beleza através do mistério de uma religião. Jantar e
acomodação.
SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA ATENAS
Café da manhã. Saída para realizar uma das visitas mais impressionantes do roteiro, os Mosteiros
de Meteora (Rochas suspensas). Visitaremos dois
dos mosteiros, onde poderemos apreciar um dos
lugares mais extraordinários da Europa. Neste lugar
de ﬂorestas, desﬁladeiros e aldeias pitorescas, no
meio da região da Tessália existem, há mais de 600
anos, 24 mosteiros bizantinos. Numa grande planície, a da Tessália, elevam-se numerosas montanhas
de rocha escura, estreitas e altas, perpendiculares
à terra, onde em alguns deles os mosteiros, ali
construídos por razões defensivas, são inacessíveis.
Após esta visita, começaremos nossa jornada para
Atenas, passando pelas Termópilas, vendo no caminho o Oráculo do Rei Espartano Leônidas. Chegada
em Atenas e acomodação.
DOMINGO: ATENAS
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. ■

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Istambul

Antik Hotel
Black Bird Hotel

Centro
Centro

4*
4*

Ankara

Turist Hotel
Centro
Atalay Hotel
Centro
Capadocia By Kapadokya
Urgup
Mustafa Hotel
Urgup
Pamukkale Tripolis
Pamukkale
Kusadasi Marina Hotel
Cuidad
Ayma Beach Hotel Ladies Beach Kusadasi
Atenas
Titania
Centro
Zafolia
Centro
Athens Avenue hotel Centro
Olympia Europa
Cidade
Arty Grand
Cidade
Delfos
Anemolia
Arachova
Amalia
Cidade
Kalambaka Amalia
Cidade
Grand Meteora
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o
pagamento será realizado pelo cliente no hotel.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

3.640

$

17 dias
18 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 03 MAI / 20 SET
ITIN.

DIAS REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Istambul - Atenas

ST9519

17

18

3.640

4.575

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Istambul com visita ao Bazar das Especiarias e Santa
Soﬁa, Percurso em barco pelo Bósforo, Mausoleu de
Ataturk, Museu da Independência, Cidade Subterrânea
de Özonak, Capadocia, Parque Nacional de Goreme,
Uchisar, Vale de Caça, Konya, Caravanserai Selyucida
“Sultanhani”, Mosteiro dos Derviches Dançantes (Museu
Mevlana), Visita ao Pamukkale, Hierapolis e a sua Necropolis, Visita do Éfeso, Panorâmica de Atenas, Acrópolis
com entradas, Cruzeiro pelo Egeu, Palácio de Knossos,
Epidauro, Micenas com entradas, Olympia e Delfos com
entradas, Kalambaka, Mosteiros de Meteora.
- Seguro de viagem e IVA.
Notas: Barco da companhia Celestyal Cruises
Cabine interior estándar em categoría Tentação e cabine exterior standart em categoría Seleção.
O idioma oﬁcial do barco é o inglês, mas será colocado
em todas as cabines um programa diário em espanhol/
português.
Em cada navio, a Special Tours tem um assistente para
atender as necessidades de todos os seus passageiros.
Será feita uma reunião no navio para dar todas as informações de bordo e será o responsável por organizar as
excursões opcionais nas ilhas.
Taxas de embarque incluídas.
O regime no barco é de pensão completa.
Pacote de bebidas incluído.
As Gorjetas estão incluídas no cruzeiro.
Importante: Kusadasi é porto franco, mas realmente é
território turco. Os viajantes latino-americanos necessitam os mesmos requisitos que tenham para viajar a
Turquia em função da sua nacionalidade, mais o visto
múltiplo de entrada Schengen.
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ST9148 (QUARTA-FEIRA) · ST9204 (QUARTA-FEIRA) · ST9205 (DOMINGO) >> Paris
Preço base ST9148 (QUARTA-FEIRA)
COMEÇO DE TODOS OS ITINERÁRIOS
QUARTA - FEIRA / DOMINGO: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA - FEIRA / SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Se desejar poderá realizar uma excursão opcional de Paris Iluminado, onde vai conﬁrmar porque é considerada por muitos a cidade mais bela do
mundo.. Acomodação.
SEXTA - FEIRA / TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre Eiffel, La
Place de la Concorde, a Opera Garnier, Champs
Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins de
Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu do Louvre, antiga residência real e hoje um
dos maiores museus do mundo, juntamente com o
Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em
Nova York ou o Prado, em Madrid. À noite, você terá
a oportunidade de conhecer alguns dos shows mais
simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido.
Acomodação.
SÁBADO / QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível
visitar o Chateau de Versailles e seus jardins, embora iniciada por Louis XIII, que queria criar um palácio sem igual era Louis XIV, que embelezou e expandiu o edifício original, o envio de construir, entre
outras salas, o Salão dos Espelhos, sem dúvida a
sala mais impressionante, e que serviu por exemplo
para a assinatura do Tratado de Versalhes. Na parte da tarde, em outra excursão opcional que você

pode encontrar com o nosso guia local o famoso
Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense
e cenário da revolução de maio de 68, em seguida, visita interior da Catedral de Notre Dame, outro
símbolo Paris, obra - prima da arte gótica francesa
e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de outro
ponto de vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO / QUINTA-FEIRA: PARIS
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. ■

695
550$
$

Preço base ST9204 (QUARTA) · ST9205 (DOM)

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos
seus museus, percorer as ruas da moda, ou passear
por diferentes bairros da capital do Sena, desde o
tradicional bairro de Le Marais, onde se encontra a
bela Praça dos Vogos, até o revolucionário bairro
das ﬁnanças de La Defense, onde deixaram o seu
selo os mais importantes arquitectos do século
XX e XXI nas suas imponentes construções, onde
se destaca o Grande Arco de la Defense, desenhado pelo arquitecto Otto Von Spreckelsen e que foi
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
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 ST9148

5 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

6

-

790

5

DUPLO

SINGLE

1.040

695

945

Paris - Paris

ST9204 (QUARTA)

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
06 NOV / 18 MAR

Paris - Paris

ST9148 (QUARTA)

FIM DOS ITINERÁRIOS ST9204 E ST9205

6 dias

-

635

820

550

740

TEMPORADA BAIXA:
TEMPORADA ALTA: SAÍDAS QUINZENAIS
03 NOV / 22 MAR
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

5

SINGLE

DUPLO

SINGLE

París - París

ST9205 (DOMINGO)

-

635

820

550

740

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Paris.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome
Paris

Situação

Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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ST9131 >> Londres
Preço base ST9131
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e tarde livre para visitar lugares emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge
Road, Hyde Park, etc. Se desejar, você pode opcionalmente dar um passeio noturno incluindo uma
bebida em um pub típico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Square, Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita
no dia anterior). Tarde livre. Se você quiser, pode
fazer uma excursão opcional fora de Londres para
descobrir um dos lugares mais famosos da tradição
britânica: o Castelo de Windsor, o maior e o mais
antigo habitado no mundo, sendo uma das residências oﬁciais. a monarquia britânica por 900 anos.
Conheceremos o interior onde se destaca a Capela

de São Jorge, do início do século XVI, construída
em estilo Tudor e o local onde foram enterrados 10
reis da Inglaterra, incluindo o famoso Henrique VIII
e sua terceira esposa Jane Seymour; e o Apartamentos do Estado, com obras de grandes artistas
como Canaletto, Rembrandt e Rubens, entre outros. Volto a Londres para terminar de conhecer a
cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode opcionalmente visitar o Museu Britânico, onde pode admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente
secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre
de Londres, que data de 1066, sendo o monumento
mais antigo de Londres e onde é uma das maiores
atrações para conhecer esta cidade: as jóias da coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES
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. ■

605

$

5 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

DUPLO

SINGLE

Londres - Londres

ST9131

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
03 NOV / 22 MAR

5

-

640

825

605

790

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Londres.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Londres

Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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REINO UNIDO
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3
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Londres e Paris

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9183 · ST9142 >> Londres > Paris

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SEGUNDA-FEIRA: PARÍS
Chegada em Londres e tarde livre para visitar lugares emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge
Road, Hyde Park, etc. Se desejar, você pode opcionalmente dar um passeio noturno incluindo uma
bebida em um pub típico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Square, Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no
dia anterior). Tarde livre. Se você quiser, pode fazer
uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, o
maior e o mais antigo habitado no mundo, sendo
uma das residências oﬁciais. a monarquia britânica por 900 anos. Conheceremos o interior onde se
destaca a Capela de São Jorge, do início do século
XVI, construída em estilo Tudor e o local onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, incluindo o famoso Henrique VIII e sua terceira esposa Jane Seymour; e o Apartamentos do Estado. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode opcionalmente visitar o Museu Britânico, onde pode admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente
secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre
de Londres, que data de 1066, sendo o monumento
mais antigo de Londres e onde é uma das maiores
atrações para conhecer esta cidade: as jóias da coroa. Acomodação.

Museu do Louvre, antiga residência real e hoje um
dos maiores museus do mundo. À noite, você terá a
oportunidade de conhecer alguns dos shows mais
simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido.
Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins,
embora iniciada por Louis XIII, que queria criar um
palácio sem igual era Louis XIV, que embelezou e
expandiu o edifício original, o envio de construir,
entre outras salas, o Salão dos Espelhos, sem dúvida a sala mais impressionante, e que serviu por
exemplo para a assinatura do Tratado de Versalhes.
Também estão, a capela, salões de Paz e Guerra e
Câmara do Rei e Rainha, que é preservado como
Marie Antoinette deixou ao sair do palácio em 1789.
Era um símbolo da monarquia Francês em seu esplendor e o modelo para residências reais em toda
a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão opcional que você pode encontrar com o nosso guia
local o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de
68, em seguida, visita interior da Catedral de Notre
Dame, outro símbolo Paris, obra - prima da arte gótica francesa, coroando lugar de reis e imperadores,
e serviu de inspiração para grandes obras literárias
e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de outro
ponto de vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
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 ST9142

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9142: 19 Mai; 23 Jun; 21 Jul; 18 Ago; 22 Set.

Preço base ST9183

1.320$
1.175$

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para o
continente pode ser feita por Ferry de Dover até
Calais.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre Eiffel, La
Place de la Concorde, a Opera Garnier, Champs
Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins de
Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao
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DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos
seus museus, percorer as ruas da moda, ou passear
por diferentes bairros da capital do Sena, desde o
tradicional bairro de Le Marais, onde se encontra a
bela Praça dos Vogos, até o revolucionário bairro
das ﬁnanças de La Defense, onde deixaram o seu
selo os mais importantes arquitectos do século
XX e XXI nas suas imponentes construções, onde
se destaca o Grande Arco de la Defense, desenhado pelo arquitecto Otto Von Spreckelsen e que foi
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
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 ST9183

9 dias

Preço base ST9142

8 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
07 ABR / 27 OUT
03 NOV
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

9

-

1.455

DUPLO

SINGLE

1.895

1.320

1.760

Londres - Paris

ST9142

Seleção

SINGLE

Londres - Paris

ST9183

8

-

1.300

1.675

1.175

1.550

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Londres, Panorâmica de Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Canal da Mancha.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Londres

QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Partida para Folkestone para, no
“Shuttle”, * fazer em 35 minutos a travessia sob o
Canal da Mancha Em direção à capital francesa. (em
ocasiões este trajecto poderá ser feito através de
Bruges). Durante a noite, se desejar poderá fazer
uma visita opcional de Paris Iluminado, onde poderemos conﬁrmar porque é considerada por muitos
a cidade mais bela do mundo. Acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

Nome

Situação

Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West Cidade
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
1ª
1ª
4*
4*
3*
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ST9167

Paris, Londres e Países Baixos

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9167 · ST9185 >> Paris > Londres > Bruxelas > Amsterdã

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do
dia livre. Se desejar poderá realizar uma excursão
opcional de Paris Iluminado. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre Eiffel, La
Place de la Concorde, a Opera Garnier, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Boulevards, Invalides, a ponte Alexander III, etc. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu do Louvre. À noite, você terá a oportunidade
de conhecer alguns dos shows mais simbólicos de
Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins.
Na parte da tarde, em outra excursão opcional que
você pode encontrar com o nosso guia local o famoso Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre
Dame e, ﬁnalmente, você pode dar um relaxante
passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos
seus museus, conhecer alguns dos parques da cidade, percorer as ruas da moda, ou passear por
diferentes bairros da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le Marais, onde se encontra a bela
Praça dos Vogos, até o revolucionário bairro das
ﬁnanças de La Defense. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARÍS - LONDRES
Café da manhã. Partida para Calais e travessia do
Canal da Mancha em agradável mini-cruzeiro. Chegada em Londres e tarde livre para visitar lugares
emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge
Road, Hyde Park, etc. Se desejar, você pode opcionalmente dar um passeio noturno incluindo uma
bebida em um pub típico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Square, Palácio de Buckingham, etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no dia anterior). Tarde livre. Se você quiser, pode fazer uma excursão
opcional ao Castelo de Windsor. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode opcionalmente visitar o Museu Britânico, onde pode admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente
secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre

de Londres, que data de 1066, com as jóias da coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES
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. ■

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para o
continente pode ser feita por balsa de Dover para
Calais.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDAM - HAIA AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place
com as Casas do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de
Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Partida para Roterdão, com um dos maiores portos do
mundo. Continuação para Haia, sede do governo
dos Países Baixos. Em ambas as cidades, você terá
tempo livre ou a possibilidade de uma visita panorâmica opcional guiada incluindo a entrada para o
Parque Madurodam. Chegada em Amsterdã. Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio de
barco. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça
Dam, o Palácio Real, a Bolsa de Valores de Berlage,
a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o Bairro
Judeu, etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes. O resto do dia livre ou excursão opcional a Marken e Volendam. Acomodação.
DOMINGO: ÁMSTERDÃO
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 ST9185

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9167 · ST9185: 15 Mai; 19 Jun; 17 Jul; 14 Ago; 18 Set.

Preço base ST9167

1.310$
1.870$

9 dias

Preço base ST9185

FIM DO ITINERÁRIO ST9167
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Partida para Folkestone para, no
“Shuttle”, * fazer em 35 minutos a travessia sob o
Canal da Mancha e ir para a Bélgica, onde faremos
um tour pela região da Flandres. Conheceremos
primeiro Bruges, onde teremos tempo livre para
apreciar o charme de suas casas e canais, o Lago
do Amor, o Beguinage, a Praça Grote Markt, cercada por fachadas esplêndidas, a Basílica do Sangue
Sagrado, do século XII, localizada no forte (Burg),
onde a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo
é mantida, etc. Continuação a Bruxelas. Jantar e
acomodação.

LINHA
CITY

12 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY
ITIN.

DIAS

12 JUN - 10 E 24 JUL - 07 AGO - 11 E 25 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City

9

-

12

2

ST9185

City

SINGLE

Paris - Londres
1.775
2.285
Paris - Amsterdã
2.685
3.305

ST9167

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

ST9167

Seleção

9

-

12

2

ST9185

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
13 NOV / 18 MAR
DUPLO

SINGLE

Paris - Londres
1.435 1.870 1.310 1.745
Paris - Amsterdã
2.100 2.725 1.870 2.495

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Paris, Panorâmica de Londres, Panorâmica de Bruxelas, Panorâmica de Amsterdã.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Canal da Mancha, Bruges, Roterdão, Haia.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome
Situação
Novotel Paris Est (S)
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Novotel Les Halles (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Londres
Novotel London West (S) Cidade
Holiday Inn London West (S) Cidade
Copthorne Tara Kensington (C) Centro
Bruxelas
Novotel Brussels City Centre (S) Centro
Novotel Brussels City Centre (S) Centro
Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro
Novotel Brussels City Centre (C) Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City (S) Cidade
Jakarta by Westcord (C)
Centro
Die Port van Cleve (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
3*
4*
4*
4*
1ª
1ª
1ª
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
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Londres, Paris e Madri

VÔO
INTER-EUROPEU

ST9146 >> Londres > Paris > Madri

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9146
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e tarde livre para visitar lugares emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge
Road, Hyde Park, etc. Se desejar, você pode opcionalmente dar um passeio noturno incluindo uma
bebida em um pub típico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Square, Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no
dia anterior). Tarde livre. Se você quiser, pode fazer uma excursão opcional ao Castelo de Windsor,
sendo uma das residências oﬁciais. a monarquia
britânica por 900 anos. Conheceremos o interior e
o Apartamentos do Estado. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode opcionalmente visitar o Museu Britânico, onde pode admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente
secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre
de Londres, com as jóias da coroa. Acomodação.

palácio sem igual era Louis XIV, que embelezou e
expandiu o edifício original, o envio de construir,
entre outras salas, o Salão dos Espelhos, sem dúvida a sala mais impressionante. Na parte da tarde,
em outra excursão opcional que você pode encontrar com o nosso guia local o famoso Bairro Latino,
centro da vida intelectual parisiense, em seguida,
visita interior da Catedral de Notre Dame, outro
símbolo Paris, obra - prima da arte gótica francesa,
coroando lugar de reis e imperadores, e serviu de
inspiração para grandes obras literárias e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de outro ponto de
vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
MADRID
Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado
até o aeroporto para embarcar no vôo com destino
a Madrid. Chegada e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para desfrutar dos recantos da cidade, visitar a Plaza Mayor ou as suas tipicas tascas de tapas.
Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para o
continente pode ser feita por Ferry de Dover até
Calais.

SEGUNDA-FEIRA: MADRID
Café da manhã. Passeio panorâmico: as praças de
Cibeles, Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran
Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas,
Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana,
etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita
opcional muito completo para Toledo, cuja riqueza
cultural é marcado pela convivência exemplar que
existia na cidade entre as civilizações muçulmanas
cristãos e hebraico. Vamos tomar um passeio de
ônibus ao redor do perímetro da cidade, a partir
do qual teremos uma esplêndida visão geral do
seu património artístico e passear por suas ruas estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entrada
na Catedral, considerada uma das obras - primas
trabalhar de arte espanhola e como ﬁnal deste dia
à noite, você pode, opcionalmente, assistir a um
tablao de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes
musicais da arte espanhola. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre Eiffel, La
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte
Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde
livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga
residência real e hoje um dos maiores museus do
mundo. À noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos shows mais simbólicos de Paris,
frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRID
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode
fazer uma excursão opcional a Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castela, com
mais de 2000 anos de história, como evidenciado
pelo Aqueduto, uma obra - prima da engenharia na
Roma antiga. sua passagem pela Espanha. Além
disso, a cidade tem um importante centro histórico
medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos
Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o Alcázar, entre
outros lugares. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins,
embora iniciada por Louis XIII, que queria criar um

QUARTA-FEIRA: MADRID
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. ■

QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Partida para Folkestone para, no
“Shuttle”, * fazer em 35 minutos a travessia sob o
Canal da Mancha Em direção à capital francesa. (em
ocasiões este trajecto poderá ser feito através de
Bruges). Durante a noite, se desejar poderá fazer
uma visita opcional de Paris Iluminado, onde poderemos conﬁrmar porque é considerada por muitos
a cidade mais bela do mundo. Acomodação.
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11 dias
1 refeições

2.090

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Londres - Madri

ST9146

11

1

2.090

2.650

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Londres, Panorâmica de Paris,
Panorâmica de Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Canal de la Mancha.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Londres

Situação

Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West Cidade
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia
Madri
Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Rafael Ventas
Cidade
Santos Praga
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Londres, Países Baixos e Paris
ST9163 · ST9162 >> Londres > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt > Paris

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado até o hotel. Tempo
livre. Passeio opcional noturno incluindo uma bebida em um pub típico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Square, Palácio de Buckingham, etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no dia anterior). Tarde livre. Se você quiser, pode fazer uma excursão
opcional ao Castelo de Windsor. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode opcionalmente visitar o Museu Britânico, onde pode admirar,
além dos frisos do Parthenon, a secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre de Londres, que
data de 1066, com as jóias da coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Partida para Folkestone para, no
“Shuttle”, * fazer em 35 minutos a travessia sob o
Canal da Mancha e ir para Bruges, onde teremos
tempo livre para apreciar o charme de suas casas e
canais, o Lago do Amor, o Beguinage, a Praça Grote
Markt, a Basílica do Sangue Sagrado, etc. Continuação a Bruxelas. Jantar e acomodação.
* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para o
continente pode ser feita por balsa de Dover para
Calais.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃO - HAIA AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place,
a Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc.
Partida para Roterdão e para Haia. Em ambas as
cidades, você terá tempo livre ou a possibilidade de
uma visita panorâmica opcional incluindo a entrada
para o Parque Madurodam. Chegada em Amsterdam. Possibilidade de, opcionalmente, fazer um
passeio de barco. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, o
Bairro Judeu, etc. O resto do dia livre ou excursão
opcional a Marken vila de pescadores com uma longa tradição protestante, e Volendam, uma cidade
católica. Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSIEO EN BARCO PELO RENO COLONIA - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colonia, para conhecer sua Catedral. Em seguida, passeio de barco
no Reno. Desembarque e continuação a Frankfurt.
Tempo livre. Acomodação.

LINHA
CITY

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: Place de la
Concorde, Ópera, Campos Eliseus, Arco do Triunfo,
Bairro de Saint German, Boulevars, Inválidos, Ponte
de Alexandre III, etc. Tarde livre ou excursão opcional ao Palácio de Versalles e os seus jardins. Assistência opcional até o Cabaré Le Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional ao
Bairro Latino, Catedral de Notre - Dame, e um passeio em Bateau-Mouche pelo Sena. Durante a tarde
visita opcional ao Museu do Louvre. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS
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 ST9163

HOTÉIS PREVISTOS
Situação Cat.

Novotel London West (S)
Cidade
Holiday Inn London West (S) Cidade
Copthorne Tara Kensington (C) Centro
Novotel Brussels City Centre (S) Centro
Bruxelas
Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro
Novotel Brussels City Centre (C) Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City (S) Cidade
Jakarta by Westcord (C)
Centro
Die Port van Cleve (C)
Centro
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz (S) Cidade
Scandic Museumsufer (C)
Centro
Paris
Novotel Paris Est (S)
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

1ª
1ª
1ª
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

SPECIAL
SELEÇÃO

2.125$
1.375$

12 dias
2 refeições

Preço base ST9162

9 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - REIMS - PARIS
Café da manhã. Saída para Reims. Tempo livre para
conhecer a Catedral, uma das principais obras de
arte gótica. Continuação até Paris. Tempo livre. Visita opcional de Paris Iluminado. Acomodação.

Nome

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

Preço base ST9163

FIM DO ITINERÁRIO ST9162

Londres

ST9162

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9162: 19 Mai; 23 Jun; 21 Jul; 18 Ago; 22 Set.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
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. ■

Cidade

ST9162

ITIN.

DIAS

16 JUN - 14 E 28 JUL - 11 AGO - 15 E 29 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

9

City

SINGLE

Londres - Frankfurt

ST9162

2

1.900

2.410

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

ITIN.

12

DIAS

2

2.125

2.750

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
03 NOV / 22 MAR

REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

Londres - Frankfurt

ST9162

Seleção

SINGLE

Londres - Paris

ST9163

9

2

1.510

1.945

1.375

1.810

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Londres, Panorâmica de Bruxelas,
Panorâmica de Amsterdã, Passeio em barco pelo Reno,
Panorâmica de Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Canal de la Mancha, Bruges, Roterdão, Haia,
Colonia, Vale do Reno, Frankfurt, Reims.
- Seguro de viagem e IVA.
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Amsterdã
ALEMANHA

3
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1

2
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Londres
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1
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Londres, Países Baixos, o Reno e Berlim

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9186 · ST9187 >> Londres > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt > Berlim

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.

DOMINGO: AMSTERDÃ
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 ST9186

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado até o hotel. Passeio
nocturno opcional que inclui drink é um pub tipico
de londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Parlamento e
Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc.
(Eventualmente esta visita poderia ser feita no dia
anterior). Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo de Windsor. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu
Britânico, com os frisos do Parthenon e uma excelente secção de Egiptologia e depois iremos para a
Torre de Londres. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Partida para Folkestone para, no
“Shuttle”, * fazer em 35 minutos a travessia sob o
Canal da Mancha e ir para Bruges, onde teremos
tempo livre para apreciar o charme de suas casas e
canais, o Lago do Amor, o Beguinage, a Praça Grote
Markt, a Basílica do Sangue Sagrado, etc. Continuação a Bruxelas. Jantar e acomodação.
* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para o
continente pode ser feita por balsa de Dover para
Calais.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃO - HAIA AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place,
a Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc.
Partida para Roterdão e à Haia. Em ambas as cidades, você terá tempo livre ou a possibilidade de
uma visita panorâmica opcional guiada incluindo a
entrada para o Parque Madurodam. Chegada em
Amsterdam. Possibilidade de, opcionalmente, fazer
um passeio de barco. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça
Dam, o Palácio Real, a Bolsa de Valores de Berlage,
a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o Bairro Judeu, etc. Também visitaremos uma fábrica de
lapidação de diamantes. O resto do dia livre ou, se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Marken e Volendam. Acomodação.
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LINHA
CITY

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9186 · ST9187: 19 Mai; 23 Jun; 21 Jul; 18 Ago; 22 Set.

Preço base ST9186

1.205$
1.685$

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Partida para Erfurt. Tempo livre
para conhecer o centro histórico da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam a Catedral de
Santa Maria e a igreja de São Severo, o Kammerbrucke. Continuação para Berlim. Tempo livre. Jantar
Visita opcional a Berlim à noite. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: o Portão de
Brandemburgo, a Ilha dos Museus, o distrito de San
Nicolás, o restos da parede, a avenida de Unter den
Linden, etc. Resto do dia livre ou excursão opcional
para conhecer Potsdam, e visitar o interior de um
dos seus palácios. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
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 ST9187

HOTÉIS PREVISTOS
Nome

Situação Cat.

Novotel London West (S)
Cidade
Holiday Inn London West (S)
Cidade
Copthorne Tara Kensington (C) Centro
Bruxelas Novotel Brussels City Centre (S) Centro
Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro
Novotel Brussels City Centre (C) Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City (S) Cidade
Jakarta by Westcord (C)
Centro
Die Port van Cleve (C)
Centro
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz (S) Cidade
Scandic Museumsufer (C)
Centro
Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro
Berlim
Andel´s (S)
Cidade
Holiday Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro
Leonardo Berlin Mitte (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

1ª
1ª
1ª
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4
4*

11 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY
ITIN.

DIAS

16 JUN - 14 E 28 JUL - 11 AGO - 15 E 29 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City

8

2

1.720

2.160

Londres - Berlim

ST9187

City

SINGLE

Londres - Amsterdã

ST9186

Londres

8 dias
2 refeições

Preço base ST9187

DOMINGO: AMSTERDÃ - COLONIA - PASSEIO EM BARCO
PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colonia, e tempo livre
para conhecer sua Catedral Gótica. Em seguida faremos um passeio de barco no Reno. Desembarque
e continuação a Frankfurt. Tempo livre para explorar o Römerberg, ou centro da cidade velha, com
suas casas patrícias do século XV. Acomodação.

Cidade

SPECIAL
SELEÇÃO

11

3

2.265

2.920

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

8

2

1.345

SINGLE

1.720

1.205

1.580

Londres - Berlim

ST9187

Seleção

DUPLO

Londres - Amsterdã

ST9186

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
03 NOV / 22 MAR

11

3

1.865

2.430

1.685

2.245

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Londres, Panorâmica de Bruxelas,
Panorâmica de Amsterdã, Panorâmica de Berlim, Passeio em barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Canal de la Mancha, Bruges, Roterdão, Haia,
Vale do Reno, Colonia, Erfurt, Frankfurt.
- Seguro de viagem e IVA.
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SPECIAL
SELEÇÃO

ST9172 · ST9171 >> Paris > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt
Preço base ST9172
COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Tempo livre
para conhecer a cidade. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Ópera de Garnier, os Campos Eliseus,
o Arco do Triunfo, Bairro de Saint German, os Boulevars, os Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os
Jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou poderá
realizar uma excursão opcional ao Palácio de Versalles e os seus jardins. Durante a noite, assistência
opcional até o Cabaré Le Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou poderá fazer uma excursão opcional ao Bairro Latino. De seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre - Dame, e por
último poderá conhecer Paris desde outro ponto
de vista, com um passeio em Bateau-Mouche pelo
Sena. Durante a tarde poderá fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção a Bruges, com
tempo livre para desfrutar do encanto das suas
casas e canais. Continuação até Bruxelas. Tempo
livre para começar a conhecer a capital da Béliga.
Aproveite o seu tempo livre para dar um passeio
pela cidade, desfrutando do seu animado ambiente
nocturno, provando algumas das diversas cervejas
que se produzem no país e admirando a magia da
Grand Place à noite. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTERDÃO - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place
com as Casas do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de
Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Partida para Roterdão, coração industrial da Holanda e
com um dos maiores portos do mundo. Continuação para Haia, sede do governo dos Países Baixos.
Em ambas as cidades, você terá tempo livre ou a
possibilidade de uma visita panorâmica opcional
guiada incluindo a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em Amsterdam. Possibilidade de,
opcionalmente, fazer um passeio de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir dos seus canais,
conhecendo entre outros locais o famoso Bairro da
Luz Vermelha, o Canal dos Príncipes, com a Igreja do Oeste e a Casa de Anne Frank, etc. Jantar e
acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça
Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, a Bolsa de Valores de Berlage, a Estação Central, a Igreja
de São Nicolau, o Bairro Judeu, etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes. O
resto do dia livre ou, se desejar, você pode fazer
uma excursão opcional que o envolverá na Holanda
tradicional, visitando Marken, vila de pescadores
com uma longa tradição protestante, e Volendam,
uma cidade católica, onde você pode saborear pratos de peixe, característica da região. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - COLONIA - PASSEIO EM BARCO
PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colonia, uma fundação
romana, na qual se destaca a bela Catedral Gótica.
De tarde faremos um agradável passeio de barco no
Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e
castelos característicos da região da Renânia, onde
estamos. Desembarque e continuação a Frankfurt,
capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois
séculos foi o local de coroação dos imperadores do
Sacro Império Romano. Tempo livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
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 ST9171
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - REIMS - PARIS
Café da manhã. Saída em direção a França, onde
vamos passar por terras nas quais ocorreram algumas das batalhas mais importantes do século
XX, que marcaram o desenvolvimento da história
europeia contemporânea. A pouco e pouco vamos
deixando para atrás os cenários onde ocorreu a famosa Batalha de Verdun entre Alemanha e França,
durante a I Guerra Mundial. Chegamos a Reims, a
capital da Região de Champagne e uma das cidades mais importantes de França, desde o ponto de
vista histórico, uma vez que durante séculos foi o
local de coroação de 25 reis de França. Tempo livre
para passear pelas suas elegantes ruas e descobrir
o seu importante património, entre o qual se destaca a impressionante Catedral de Notre Dame de
Reims. Seguimos até paris. Tempo livre. Durante a
noite, não deixe de passear por Paris e mergulhar
na magia da cidade. Acomodação.

1.690
1.310$
$

10 dias
2 refeições

Preço base ST9171

9 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

ITIN.

10

DIAS

2

1.690

2.190

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
03 NOV / 22 MAR

REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

Paris - Frankfurt

ST9171

Seleção

SINGLE

Paris - Paris

ST9172

9

2

1.485

1.925

1.310

1.745

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Paris, Panorâmica de Bruxelas,
Panorâmica de Amsterdã, Passeio em barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo itinerário): Bruges, Roterdão, Haia, Colonia, Vale do
Reno, Frankfurt, Reims.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris
Bruxelas
Amsterdã
Frankfurt

Nome

Situação

Novotel Paris Est
Periferia
Novotel Brussels City Centre Centro
Novotel Amsterdam City Cidade
Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*

TERÇA-FEIRA: PARIS
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 ST9172
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ST9165 >> Paris > Londres > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt > París

COMEÇO DE TODOS OS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Se desejar poderá realizar uma excursão opcional de Paris Iluminado, onde vai conﬁrmar porque é
considerada por muitos a cidade mais bela do mundo. Conheceremos alguns dos lugares mais emblemáticos: a Ilha da Cite, local onde nasceu Paris, a
Ilha de São Luis, a animação nocturna dos Campos
Eliseus, a Torre Eiffel, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre Eiffel, La
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo,
a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão
III, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain,
Boulevards, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e hoje
um dos maiores museus do mundo, juntamente com
o Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan
em Nova York ou o Prado, em Madrid, e onde um
maravilhoso coleção de arte, que vão desde as obras
- primas da antiguidade, como a Venus de Milo ea Vitória Alada ao Pyramid revolucionária de aço e vidro
pelo arquiteto Chinês-americano Ieo Ming Pei, que
dá acesso ao museu. À noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos shows mais simbólicos de
Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível
visitar o Chateau de Versailles e seus jardins, embora
iniciada por Louis XIII, que queria criar um palácio
sem igual era Louis XIV, que embelezou e expandiu
o edifício original, o envio de construir, entre outras
salas, o Salão dos Espelhos, sem dúvida a sala mais
impressionante, e que serviu por exemplo para a
assinatura do Tratado de Versalhes. Também estão,
a capela, salões de Paz e Guerra e Câmara do Rei
e Rainha, que é preservado como Marie Antoinette
deixou ao sair do palácio em 1789. Era um símbolo
da monarquia Francês em seu esplendor e o modelo para residências reais em toda a Europa. Na parte
da tarde, em outra excursão opcional que você pode
encontrar com o nosso guia local o famoso Bairro
Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário
da revolução de maio de 68, em seguida, visita interior da Catedral de Notre Dame, outro símbolo Paris,
obra - prima da arte gótica francesa, coroando lugar
de reis e imperadores, e serviu de inspiração para
grandes obras literárias como “o Corcunda de Notre
Dame”, de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você pode ver
Paris a partir de outro ponto de vista dando um passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
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DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos seus
museus ou passear por diferentes bairros da capital
do Sena, desde o tradicional bairro de Le Marais,
onde se encontra a bela Praça dos Vogos, até o revolucionário bairro das ﬁnanças de La Defense, onde
deixaram o seu selo os mais importantes arquitectos
do século XX e XXI nas suas imponentes construções,
onde se destaca o Grande Arco de la Defense, desenhado pelo arquitecto Otto Von Spreckelsen e que
foi inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARÍS - LONDRES
Café da manhã. Partida para Calais e travessia do Canal da Mancha em agradável mini-cruzeiro. Chegada
em Londres e tarde livre para visitar lugares emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde
Park, etc. Se desejar, você pode opcionalmente dar
um passeio noturno incluindo uma bebida em um
pub típico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Square, Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no
dia anterior). Tarde livre. Se você quiser, pode fazer
uma excursão opcional fora de Londres para descobrir um dos lugares mais famosos da tradição britânica: o Castelo de Windsor, o maior e o mais antigo habitado no mundo, sendo uma das residências oﬁciais.
a monarquia britânica por 900 anos. Conheceremos
o interior onde se destaca a Capela de São Jorge,
do início do século XVI, construída em estilo Tudor

e o local onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra,
incluindo o famoso Henrique VIII e sua terceira esposa Jane Seymour; e o Apartamentos do Estado, com
obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt e Rubens, entre outros. Volto a Londres para terminar de conhecer a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode opcionalmente visitar o Museu Britânico, onde pode admirar
os frisos do Parthenon e uma excelente secção de
Egiptologia e depois iremos para a Torre de Londres,
sendo o monumento mais antigo de Londres e onde
é uma das maiores atrações para conhecer esta cidade: as jóias da coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Partida para Folkestone para, no
“Shuttle”, * fazer em 35 minutos a travessia sob o Canal da Mancha e ir para a Bélgica, onde faremos um
tour pela região da Flandres. Conheceremos Bruges,
onde teremos tempo livre para apreciar o charme de
suas casas e canais, o Lago do Amor, o Beguinage, a
Praça Grote Markt, cercada por fachadas esplêndidas, como o Palácio Provincial, a sala de tecelagem
ou “De Lakenhalle”. e o imponente monumento conhecido como a Torre de Vigia, símbolo da liberdade
e autonomia de Bruges, a Basílica do Sangue Sagrado, do século XII, localizada no forte (Burg), onde a
relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo é mantida,
etc. Continuação a Bruxelas. Jantar e acomodação.
* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para o
continente pode ser feita por balsa de Dover para
Calais.

REINO UNIDO
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COMEÇO
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FRANÇA

ST9166

Triángulo Europeu ll

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9166 >> París > Londres > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTERDÃO - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place
com as Casas do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de
Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Partida para Roterdão, coração industrial da Holanda e
com um dos maiores portos do mundo. Continuação para Haia, sede do governo dos Países Baixos.
Em ambas as cidades, você terá tempo livre ou a
possibilidade de uma visita panorâmica opcional
guiada incluindo a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em Amsterdam. Possibilidade de,
opcionalmente, fazer um passeio de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir dos seus canais,
conhecendo entre outros locais o famoso Bairro da
Luz Vermelha. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, a
Bolsa de Valores de Berlage, a Estação Central, a
Igreja de São Nicolau, o Bairro Judeu, etc. Também
visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde aprenderemos todo o processo desde a
extração do cristal bruto até a conversão em brilhante. O resto do dia livre ou, se desejar, você pode
fazer uma excursão opcional que o envolverá na
Holanda tradicional, visitando suas aldeias de pescadores, onde veremos a perfeita harmonia entre
as diferentes comunidades culturais e religiosas na
Holanda. Marken vila de pescadores com uma longa tradição protestante que era originalmente uma
ilha e hoje se juntou ao continente por um dique
e Volendam, uma cidade católica, onde, além de
aproveitar para fazer compras interessantes, você
pode saborear pratos de peixe, característica da
região. Em ambos, ainda, conservam - se as casas
de madeira e alguns de seus habitantes vestem a
vestimenta tradicional do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
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 ST9166

DOMINGO: AMSTERDÃ - COLONIA - PASSEIO EM BARCO
PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colonia, uma fundação
romana, na qual se destaca a bela Catedral Gótica,
com seus 156 m. De altura, foi o edifício mais alto do
mundo até o ﬁnal do século XIX e foi, praticamente,
a única coisa que restou após o bombardeio da Segunda Guerra Mundial. De tarde faremos um agradável passeio de barco no Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos
da região da Renânia, onde estamos. Desembarque
e continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos foi o local de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano.
Tempo livre para explorar o Römerberg, ou centro
da cidade velha, com suas casas patrícias do século
XV. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
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. ■

HOTÉIS PREVISTOS
Nome

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9166: 15 Mai; 19 Jun; 17 Jul; 14 Ago; 18 Set.

Preço base ST9165

2.450$
2.020$

14 dias
2 refeições
13 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY
ITIN.

DIAS

12 JUN - 10 E 24 JUL - 07 AGO - 11 E 25 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

14

City

2

3.065

3.935

París - Frankfurt

ST9166

13

City

SINGLE

Paris - Paris

ST9165

2

2.870

3.670

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 10 ABR / 23 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

ITIN.

14

DIAS

2

2.450

3.200

TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
13 NOV / 18 MAR

REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

DUPLO

SINGLE

París - Frankfurt

ST9166

Seleção

SINGLE

Paris - Paris

ST9165

13

2

2.255

2.945

2.020

2.705

O PREÇO INCLUI

FIM DO ITINERÁRIO ST9165

Paris

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9166

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - REIMS - PARIS
Café da manhã. Saída em direção a França, onde
vamos passar por terras nas quais ocorreram algumas das batalhas mais importantes do século
XX, que marcaram o desenvolvimento da história
europeia contemporânea. A pouco e pouco vamos
deixando para atrás os cenários onde ocorreu a famosa Batalha de Verdun entre Alemanha e França,
durante a I Guerra Mundial; uma das mais sanguinárias da história com mais de um quarto de milhão de mortos e meio milhão de feridos de ambas
partes. Chegamos a Reims, a capital da Região de
Champagne e uma das cidades mais importantes
de França, desde o ponto de vista histórico, uma
vez que durante séculos foi o local de coroação de
25 reis de França. Tempo livre para passear pelas
suas elegantes ruas e descobrir o seu importante
património, entre o qual se destaca a impressionante Catedral de Notre Dame de Reims. Seguimos
até París. Tempo livre. Durante a noite, não deixe de
passear por Paris e mergulhar na magia da cidade,
capital da moda e elegância. Acomodação.

Cidade

LINHA
CITY

Situação Cat.

Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Novotel Les Halles (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Londres Novotel London West (S)
Cidade
Holiday Inn London West (S)
Cidade
Copthorne Tara Kensington (C)
Centro
Bruxelas Novotel Brussels City Centre (S) Centro
Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro
Novotel Brussels City Centre (C) Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City (S) Cidade
Jakarta by Westcord (C)
Centro
Die Port van Cleve (C)
Centro
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz (S)
Cidade
Scandic Museumsufer (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
3*
4*
4*
4*
1ª
1ª
1ª
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Londres, Panorâmica de Paris, Panorâmica de Bruxelas, Panorâmica de Amsterdã, Passeio
em barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Canal da Mancha, Bruges, Roterdão, Haia,
Colonia, Vale do Reno, Frankfurt, Reims.
- Seguro de viagem e IVA.
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Paris e Países Baixos

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9158 >> Paris > Bruxelas > Amsterdã
Preço base ST9158

1.145

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

$

SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Tempo livre
para conhecer a cidade. Acomodação.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Ópera de Garnier, os Campos Eliseus, o
Arco do Triunfo, Bairro de Saint German, os Boulevars, os Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os Jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou poderá realizar uma excursão opcional ao Palácio de Versalles
e os seus jardins, símbolo da monarquia francesano
seu esplendor, e modelo para as residências reais
por toda a Europa. Durante a noite, assistência opcional até o Cabaré Le Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou poderá fazer uma excursão opcional ao Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de Maio
em 1968. De seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre - Dame, obra maestra da arte gótica
francesa, local da coroação dos reis e imperadores,
e por último poderá conhecer Paris desde outro
ponto de vista, com um passeio em Bateau-Mouche
pelo Sena. Durante a tarde poderá fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência
real, que hoje em dia é um dos maiores museus do
mundo. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção a Bruges, com
tempo livre para desfrutar do encanto das suas
casas e canais. Continuação até Bruxelas. Tempo
livre para começar a conhecer a capital da Béliga.
Aproveite o seu tempo livre para dar um passeio
pela cidade, desfrutando do seu animado ambiente
nocturno, provando algumas das diversas cervejas
que se produzem no país e admirando a magia da
Grand Place à noite. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTERDÃO - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place
com as Casas do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de
Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Partida para Roterdão, coração industrial da Holanda e
com um dos maiores portos do mundo. Continuação para Haia, sede do governo dos Países Baixos.
Em ambas as cidades, você terá tempo livre ou a
possibilidade de uma visita panorâmica opcional
guiada incluindo a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em Amsterdam. Possibilidade de,
opcionalmente, fazer um passeio de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir dos seus canais,
conhecendo entre outros locais o famoso Bairro
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8 dias
2 refeições

ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

DUPLO

SINGLE

Paris - Amsterdã

ST9158

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
03 NOV / 22 MAR

8

2

1.310

1.685

1.145

1.520

O PREÇO INCLUI

Ponte
Pon
onte
e de
de A
Ale
lleixa
xa
andre
ndr
drre III
II · Pa
arris
ari
ris

da Luz Vermelha, o Canal dos Príncipes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa de Anne
Frank. o Canal dos Senhores, o rio Amstel com a
famosa Puente Delgado e a Stopera, etc. Jantar e
acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, a
Bolsa de Valores de Berlage, a Estação Central, a
Igreja de São Nicolau, o Bairro Judeu, etc. Também
visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde aprenderemos todo o processo desde a
extração do cristal bruto até a conversão em brilhante. O resto do dia livre ou, se desejar, você pode
fazer uma excursão opcional que o envolverá na
Holanda tradicional, visitando suas aldeias de pescadores, onde veremos a perfeita harmonia entre
as diferentes comunidades culturais e religiosas na
Holanda. Marken vila de pescadores com uma longa tradição protestante que era originalmente uma
ilha e hoje se juntou ao continente por um dique
e Volendam, uma cidade católica, onde, além de
aproveitar para fazer compras interessantes, você
pode saborear pratos de peixe, característica da
região. Em ambos, ainda, conservam - se as casas
de madeira e alguns de seus habitantes vestem a
vestimenta tradicional do país. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ
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. ■

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de Paris, Panorâmica de Bruxelas, Panorâmica de Amsterdã.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Bruges,
Roterdão, Haia.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Bruxelas
Novotel Brussels City Centre Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Cat.
4*
4*
4*

COMEÇO
ITIN. ST9176
3

Amsterdã

HOLANDA
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ALEMANHA

3

FIM
AMBOS ITIN.

1

Frankfurt

COMEÇO
ITIN. ST9184
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h stó
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Frankfurt, Holanda e Bélgica

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9184 · ST9176 >> Frankfurt > Amsterdã > Bruxelas

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9184
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9184
SÁBADO: BRASIL - FRANKFURT
Saída de avião da cidade de origem com destino
à Europa.
DOMINGO: FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado até o hotel. Tempo
livre para conhecer a cidade. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - CASTELO DE BURG ELTZ COLÓNIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção ao Vale Baixo de
Moselle, onde vamos conhecer o Burg Eltz, uma estructura medieval com mais de 80 quartos que se
elevam em 8 torres de até 10 andares de altura e
que se tem mantido como propriedade da mesma
familia desde à mais de 30 gerações. Conheceremos duas das três secções do castelo, uma vez que
a terceira continua como a residência ancestral da
família Eltz. Continuação do nosso percurso até Colónia. Tempo livre. Seguimos até Amsterdã. Possibilidade de realizar de forma opcional um passeio em
lancha. Jantar e acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9176
DOMINGO: BRASIL - AMSTERDÃ
Saída de avião da cidade de origem com destino
à Europa.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada a Amsterdã e traslado até o hotel. Tempo
livre ou se desejar poderá fazer uma excursão opcional em lancha, descobrindo a cidade apartir dos
seus canais. Jantar e acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Dam,
Palácio Real, Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu,
etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre para descobrir
outros aspectos da cidade e visitar alguns dos museus, como por exemplo Van Gogh ou Rijksmuseum. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos - lhe que
aproveite o tempo para realizar alguma das nossas
excursões opcionais, como por ejemplo: visita ao
Leilão de Flores de Aslsmeer, que recebe anualmente mais de 200.000 visitantes; conhecer Zaanse Schans, conhecido como o povo dos moinhos;
percorrer os povos marinheiros: Marken da região
protestante, e Volendam, com uma larga tradição
católica. (Jantar Opção TI) e acomodação.

QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ - HAIA - DELFT - ROTERDÃO BRUXELAS
Café da manhã. Seguimos até Haia, a cidade dos
Palácios e Avenidas, das embaixadas e dos ministérios. Continuação até Delft, uma cidade preciosa,
conhecida pela sua porcelana azul e ruas cheias de
ﬂores, cheias de encanto (Almoço Opção TI). Tempo livre. Seguimos até Roterdão, coração económico e industrial da Holanda, e que conta com um dos
maiores portos do mundo (mais de 100 km). Se deseja poderá realizar uma visita panorâmica (Opção
TI) de estas cidades com guia local incluindo a entrada a um dos símbolos representativos da Holanda, o Parque de Madurodam, onde poderá admirar
os lugares mais importantes dos Países Baixos em
miniatura a uma escala perfeita. Continuação até
Bruxelas. Tempo livre no qual recomendamos realizar um passeio pela Grand Place iluminada. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Gran place,
Casas do Rei, dos Gremios e sobretudo, a prefeitura; contruída entre 1402 e 1455; o Manneken Pis, o
Bairro de Sablón, o palácio da Justiça, o Atomium,
etc. À continuação, vamos fazer um percurso por
duas cidades espectaculares. Bruges, na qual vai
disfrutar descobrindo o encanto das suas casas e
dos canais, do Lago do Amor, o Beatério, a Praça
Grote Markt, a Basílica da Santa Sangre, do século
XII, onde se guarda a relíquia da Santa Sangre de
Jesus Cristo, etc. (Almoço Opção TI). De seguida
vamos fazer uma paragem em Gante, com recantos
mágicos como o Castelo dos Condes de Flandes, a
Catedral de San Bavón, obra maestra da arte gótica e o local onde em 1500 Carlos V foi batizado, a
Torre Belfort, a Igreja de São nicolás, a ponte de São
Miguel, etc. Se desejar pode fazer a visita (Opção
TI) de ambas as cidades. Regresso a Bruxelas (Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: BRUXELAS - AMBERES - MALINAS - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção a Amberes, um
dos centros mundias do diamante. Visita panorâmica: a prefeitura, o matadouro e o exterior da
Catedral da Nossa Senhora de Amberes, etc. Continuamos até Malinas, antiga capital dos Países Baixos. Visita panorâmica: a Praça Maior, a Catedral de
San Romualdo, com a sua torre que foi reconhecida
como Património da Humanidade pela UNESCO,
etc. Regresso a Bruxelas (Almoço Opção TI). Tarde
livre ou excursão opcional a Lovaina, na qual a universidade ministrou aulas de Erasmo de Roterdão.
Regresso a Bruxelas. Acomodação.
DOMINGO: BRUXELAS
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. ■

1.325
1.165$
$

9 dias
2 refeições

Preço base ST9176

8 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 04 MAI / 19 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Frankfurt - Bruxelas

ST9184

9

2

1.325

1.765

TEMPORADA: 05 MAI / 20 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Amsterdã - Bruxelas

ST9176

8

2

1.165

1.540

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Visita ao Castelo de Burg Eltz, Panorâmicas de
Amsterdã, Bruxelas, Amberes e Malinas.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Colonia, Bruges, Gante, Haia, Delft, Roterdão,
Frankfurt.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Este itinerario puede realizarse em Opção TUDO INCLUIDO. Somam-se às refeições base do itinerario aquelas indicadas baixo a nomenclatura (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 9 refeições e as seguintes
visitas adicionais:
* Visita panorâmica de Haia, Delft, Rotterdã com entrada
a Madurodam
* Visita guiada de Bruges e Gante
Por um suplemento sobre o preço de: 330 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Frankfurt

Nome

Situação Cat.

Leonardo Royal
Cidade
Leonardo C. South
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Amsterdã Westcord Art
Cidade
Mercure Amsterdam City Cidade
Bruxelas
Catalonia Brussels
Cidade
Bedford Hotel & Congress Centre Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
3*S
3*S
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Lisboa, Madri, Paris e Londres
ST9173 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Londres

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9173
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia
livre para um primeiro contato com esta bela cidade,
e desfrute de seu povo, suas praças e cantos. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica do mais característico desta cidade: o Mosteiro dos Jerónimos, a
Torre de Belém, o Monumento aos Descobrimentos,
Alfama as Praças do Comércio, o Rossio e o Marquês
de Pombal, etc. Tarde livre à sua disposição com a
possibilidade de opcionalmente fazer uma excursão
a Sintra, onde visitaremos o interior do Palácio Nacional. Mais tarde, iremos para Cascais, uma mistura
de porto de pesca tradicional e estância termal. Tempo livre e continuação ao Estoril, conhecido pelo seu
casino. Regresso a Lisboa. À noite, opcionalmente,
faremos uma caminhada noturna pela cidade iluminada, assistindo a um típico show de fado com jantar
incluído. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E OBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de uma excursão opcional a Fátima, onde teremos tempo livre
para visitar a Basílica das Aparições. Continuamos
para Óbidos, uma cidade murada medieval, onde
teremos tempo livre para conhecê - la. Regresso a
Lisboa. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida, importante cidade romana e destaque da Via da Prata e cujo sítio
arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação para Madri. Resto do dia livre para
desfrutar dos muitos cantos desta cidade, visitar a
Plaza Mayor ou explorar suas características “tascas”.
Jantar e acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9174
SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Resto do dia
livre para descobrir alguns dos muitos recantos que
esta bela cidade esconde, ou disfrutar do ambiente
madrileno saboreando um relaxante café com leite
em qualquer uma das terraças da Plaza Mayor. Jantar
e acomodação.

214 FRANÇA · PAÍSES BAIXOS · LONDRES

Pallác
Pa
Pal
áccio de Vidr
áci
id
dro no Reti
d
etiro
et
ro
o · Madr
adri
ad

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Passeio panorâmico pela capital do
Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde
o nosso guia local vai saber as praças de Cibeles,
Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle
Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita opcional
muito completo para Toledo, cuja riqueza cultural é
marcado pela convivência exemplar que existia na
cidade entre as civilizações muçulmanas cristãos
e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus ao
redor do perímetro da cidade, a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral do seu património
artístico e passear por suas ruas estreitas e praças
emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada uma das obras - primas trabalhar de arte
espanhola e como ﬁnal deste dia à noite, você pode,
opcionalmente, assistir a um tablao de ﬂamenco,
onde conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de
Castela, com mais de 2000 anos de história, como
evidenciado pelo Aqueduto, uma obra - prima da
engenharia na Roma antiga. sua passagem pela Espanha. Além disso, a cidade tem um importante cen-

tro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a
Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o Alcázar,
entre outros lugares. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas,
atravessando o sistema central e passando pelo desﬁladeiro de Pancorbo, depois de visitar o País Basco
e a reserva natural de Landes, chegar a Bordeaux,
a capital da região francesa de Aquitaine, famosa
por ter um dos os portos ﬂuviais mais importantes
da Europa e pelos seus excelentes vinhos. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados.
Tempo livre para a visita dos mais representativos, o
da Chambord, construído em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como cabana de
caça e que se ergue no coração de uma zona ﬂorestal
rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional a Paris iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre Eiffel, La
Place de la Concorde, a Opera Garnier, um símbolo
da França de Napoleão III, Champs Elysees, Arc de
Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a
ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc.
Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre,
antiga residência real e hoje um dos maiores museus
do mundo, juntamente com o Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em Nova York ou o Prado,
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em Madri, e onde um maravilhoso coleção de arte,
que vão desde as obras - primas da antiguidade,
como a Venus de Milo ea Vitória Alada ao Pyramid
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto Chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu.
À noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins,
embora iniciada por Louis XIII, que queria criar um
palácio sem igual era Louis XIV, que embelezou e
expandiu o edifício original, o envio de construir,
entre outras salas, o Salão dos Espelhos , sem dúvida a sala mais impressionante, e que serviu por
exemplo para a assinatura do Tratado de Versalhes.
Também estão, a capela, salões de Paz e Guerra e
Câmara do Rei e Rainha, que é preservado como
Marie Antoinette deixou ao sair do palácio em 1789.
Era um símbolo da monarquia Francês em seu esplendor e o modelo para residências reais em toda
a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão opcional que você pode encontrar com o nosso guia
local o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de
68, em seguida, visita interior da Catedral de Notre
Dame, outro símbolo Paris, obra - prima da arte gótica francesa, coroando lugar de reis e imperadores,
e serviu de inspiração para grandes obras literárias
como “o Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo
e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de outro
ponto de vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar alguns dos
seus museus, conhecer alguns dos parques da cidade, percorer as ruas da moda, ou passear por
diferentes bairros da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le Marais, onde se encontra a bela
Praça dos Vogos, até o revolucionário bairro das
ﬁnanças de La Defense, onde deixaram o seu selo
os mais importantes arquitectos do século XX e XXI
nas suas imponentes construções, onde se destaca
o Grande Arco de la Defense, desenhado pelo arquitecto Otto Von Spreckelsen e que foi inaugurado
em 1989 para comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARÍS - LONDRES
Café da manhã. Partida para Calais e travessia do
Canal da Mancha em agradável mini-cruzeiro. Chegada em Londres e tarde livre para visitar lugares
emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge
Road, Hyde Park, etc. Se desejar, você pode opcionalmente dar um passeio noturno incluindo uma
bebida em um pub típico de Londres. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Square, Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no
dia anterior). Tarde livre. Se você quiser, pode fazer
uma excursão opcional ao Castelo de Windsor, o
maior e o mais antigo habitado no mundo, sendo
uma das residências oﬁciais. a monarquia britânica por 900 anos. Conheceremos o interior onde se
destaca a Capela de São Jorge, do início do século XVI, construída em estilo Tudor e o local onde
foram enterrados 10 reis da Inglaterra, incluindo o
famoso Henrique VIII e sua terceira esposa Jane
Seymour; e o Apartamentos do Estado, com obras
de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt e
Rubens, entre outros. Volto a Londres para terminar
de conhecer a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode opcionalmente visitar o Museu Britânico, onde pode admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente
secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre
de Londres, que data de 1066, sendo o monumento
mais antigo de Londres e onde é uma das maiores
atrações para conhecer esta cidade: as jóias da coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES
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. ■
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13
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SINGLE
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2
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3
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TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINCENAIS:
09 NOV / 28 MAR
DUPLO

SINGLE

Madri - Londres

ST9174

Seleção
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Lisboa - Londres
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SINGLE

TEMPORADA BAIXA
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13

2

2.110

2.800

1.905

2.590

O PREÇO INCLUI
HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome
Lisboa

Situação Cat.

Vip Zurique (S)
Cidade
Ramada Lisbon (S)
Cidade
Lutecia (S)
Cidade
Eurostars das Letras (C)
Centro
Madri
Weare Chamartín (S)
Cidade
Leonardo Madrid Center (S)
Cidade
Ac Cuzco (C)
Centro
Novotel Madrid Center (C)
Centro
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
Mercure Chateau Chartrons (C) Centro
Mercure Centre (C)
Centro
Paris
Novotel Paris Est (S)
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil (S)
Periferia
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Novotel Les Halles (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Londres Novotel London West (S)
Cidade
Holiday Inn London West (S)
Cidade
Copthorne Tara Kensington (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

3*S
4*
4*
5*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
1ª
1ª
1ª

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Lisboa, Panorâmica de Madri, Panorâmica de Paris, Panorâmica de Londres.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Mérida, Bordeaux, Vale do Loire, Chambord,
Canal da Mancha.
- Seguro de viagem e IVA.

FRANÇA · PAÍSES BAIXOS · LONDRES215

Pan
Panorâ
anorâ
o mic
mica
ca · Co
Colôn
lônia
ônia

Londres, Paris, o Reno, Holanda e Bélgica
ST9181 >> Londres > Paris > Frankfurt > Amsterdã > Bruxelas

lo para residências reais em toda a Europa. Na parte
da tarde, em outra excursão opcional que você pode
encontrar com o nosso guia local a famosa Latina,
centro da vida intelectual parisiense e cenário da
revolução de maio de 68 Barrio, em seguida, visita
interior da Catedral de Notre Dame, outro símbolo
Paris, obra - prima da arte gótica francesa, coroando
lugar de reis e imperadores, e serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “o Corcunda de
Notre Dame”, de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você
pode ver Paris a partir de outro ponto de vista dando
um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9181
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado até o hotel. Passeio
nocturno opcional que inclui drink é um pub tipico
de londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Casas do Parlamento e Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar
Square, Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall,
etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no
dia anterior). Tarde livre. Se você quiser, pode fazer
uma excursão opcional fora de Londres para descobrir um dos lugares mais famosos da tradição britânica: o Castelo de Windsor, o maior e o mais antigo habitado no mundo, sendo uma das residências oﬁciais.
a monarquia britânica por 900 anos. Conheceremos
o interior onde se destaca a Capela de São Jorge, do
início do século XVI, construída em estilo Tudor e o
local onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, incluindo Henrique VIII e sua terceira esposa Jane Seymour; e o Apartamentos do Estado. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode opcionalmente visitar o Museu Britânico, onde pode admirar,
além dos frisos do Parthenon, uma excelente secção
de Egiptologia e depois iremos para a Torre de Londres, sendo o monumento mais antigo de Londres e
onde é uma das maiores atrações para conhecer esta
cidade: as jóias da coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Partida para Folkestone para, no
“Shuttle”, * fazer em 35 minutos a travessia sob o
Canal da Mancha Em direção à capital francesa.
(em ocasiões este trajecto poderá ser feito através
de Bruges). Durante a noite, se desejar poderá fazer
uma visita opcional de Paris Iluminado, onde poderemos conﬁrmar porque é considerada por muitos a
cidade mais bela do mundo. Acomodação.
* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para o
continente pode ser feita por Ferry de Dover até
Calais.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9175
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Dia livre para
conhecer a cidade. Acomodação.
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CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: Torre Eiffel, La
Place de la Concorde, a Opera Garnier, um símbolo
da França de Napoleão III, Champs Elysees, Arc de
Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a
ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc.
Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre,
antiga residência real e hoje um dos maiores museus
do mundo, juntamente com o Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em Nova York ou o Prado,
em Madrid, e onde um maravilhoso coleção de arte,
que vão desde as obras - primas da antiguidade,
como a Venus de Milo ea Vitória Alada ao Pyramid
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto Chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando o
cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível
visitar o Chateau de Versailles e seus jardins, embora
iniciada por Louis XIII, que queria criar um palácio
sem igual era Louis XIV, que embelezou e expandiu
o edifício original, o envio de construir, entre outras
salas, o Salão dos Espelhos , sem dúvida a sala mais
impressionante, e que serviu por exemplo para a
assinatura do Tratado de Versalhes. Também estão,
a capela, salões de Paz e Guerra e Câmara do Rei
e Rainha, que é preservado como Marie Antoinette
deixou ao sair do palácio em 1789. Era um símbolo
da monarquia Francês em seu esplendor e o mode-

DOMINGO: PARIS - PASSEIO DE BARCO PELO RENO FRANKFURT
Café da manhã. Saída através da região de Champagne - Ardennes, em cuja capital Reims, os reis da
França foram coroados. Chegaremos à Alemanha e
teremos um agradável passeio ao longo do Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos
característicos da região da Renânia, onde estamos.
Desembarque e continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos, lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império
Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - CASTELO DE BURG ELTZ COLÓNIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção ao Vale Baixo de
Moselle, onde vamos ter a oportunidade de conhecer
o Burg Eltz, uma estructura medieval imponente com
mais de 80 quartos que se elevam em 8 torres de
até 10 andares de altura e que se tem mantido como
propriedade da mesma familia desde à mais de 30
gerações. Durante a nossa visita, conheceremos duas
das três secções do castelo, uma vez que a terceira
continua como a residência ancestral da família Eltz.
Continuação do nosso percurso até Colónia. Tempo
livre. Seguimos até Amsterdã. Possibilidade de realizar de forma opcional um passeio em lancha, descobrindo Amsterdã apartir dos seus canais, conhecendo entre outros lugares, o canal dos Principes, onde
vamos ver a Igreja do oeste e a Casa de Anne Frank;
o canal dos Senhores, o rio Amstel onde poderão ver
a famosa Ponte Magere Brug e o Stopera, etc. Jantar
e acomodação.
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Dam, Palácio Real, Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado de Flores,
Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu, etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre para descobrir outros
aspectos da cidade e visitar alguns dos museus,
como por exemplo Van Gogh ou Rijksmuseum, onde
se encontram algumas das obras mais importantes
dos grandes artistas ﬂamencos. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
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QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos - lhe que
aproveite o tempo para realizar alguma das nossas
excursões opcionais que lhe vai dar uma imagem
completa de estas terras e dos habitantes locais,
como por ejemplo: visita ao impressionante Leilão
de Flores de Aslsmeer, que recebe anualmente mais
de 200.000 visitantes, onde os grandes comerciantes do sector licitam por ﬂores e plantas de todas as
nacionalidades, conhecer Zaanse Schans, conhecido popularmente como o Povo dos Moinhos, onde
encontraremos uma reprodução ﬁel da vida na
região de Zaan. Passeio entre as casas de madeira
tradicionais, os armazéns e os moinhos de vento,
percorrer os povos marinheiros, onde vamos ver a
harmonia perfeita que existe entre as diferentes comunidades culturais e religiosas, nos Países Baixos:
Marken da região protestante, onde se sabe conservar vivas as tradições durante 6 séculos, o que ainda podemos apreciar nas suas ruas, nos habitantes
locais e nos seus recantos pitorescos; inicialmente
foi uma ilha e actualmente está unida a terra ﬁrme por um dique e uma estrada. Volendam, com
uma larga tradição católica, muito conhecida pela
antiguidade como lugar de encontro de peregrinos
e missionários e hoje em dia, além de realizar compras interessantes, poderá degustar pratos gastronómicos de peixe, característico da região. (Jantar
Opção TI) e acomodação.
QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ - HAIA - DELFT - ROTERDÃO BRUXELAS
Café da manhã. Seguimos até Haia, a cidade dos
Palácios e Avenidas, das embaixadas e dos ministérios. É a sede do governo dos Países Baixos, da
Academia de Direito Internacional do Tribunal Supremo dos Países Baixos, do Tribunal Internacional
e residência da família real holandesa. Continuação
até Delft, uma cidade preciosa, conhecida pela sua
fantástica porcelana azul e ruas cheias de ﬂores,
cheias de encanto (Almoço Opção TI). Tempo livre.
Seguimos até Roterdão, coração económico e industrial da Holanda, e que conta com um dos maiores portos do mundo (mais de 100 km). Se deseja
poderá realizar uma visita panorâmica (Opção TI)
de estas cidades com guia local incluindo a entrada a um dos símbolos representativos da Holanda,
o Parque de Madurodam, onde poderá admirar os
lugares mais importantes dos Países Baixos em miniatura a uma escala perfeita. Continuação até Bruxelas. Tempo livre no qual recomendamos realizar
um passeio pelo centro da cidade para conhecer a
Grand Place iluminada. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Gran place,
Casas do Rei, dos Gremios e sobretudo, a prefeitura; contruída entre 1402 e 1455. Destaca - se a torre
de estilo gótico com 96 metros de altura, a qual

combina com uma estátua do Arcangel São miguel, patrão de Bruxelas; o Manneken Pis, o Bairro
de Sablón, o palácio da Justiça, o Atomium, etc. À
continuação, vamos fazer um percurso por duas cidades espectaculares. Bruges, na qual vai disfrutar
descobrindo o encanto das suas casas e dos canais,
do Lago do Amor, o Beatério, a Praça Grote Markt,
a Basílica da Santa Sangre, do século XII, onde se
guarda a relíquia da Santa Sangre de Jesus Cristo,
etc. (Almoço Opção TI). De seguida vamos fazer
uma paragem em Gante, com recantos mágicos
como o Castelo dos Condes de Flandes, a Catedral
de San Bavón, obra maestra da arte gótica e o local
onde em 1500 Carlos V foi batizado, a Torre Belfort, a Igreja de São nicolás, a ponte de São Miguel
com umas vistas bonitas dos edifícios construidos
nos séculos XVI e XVII, etc. Se desejar pode fazer a
visita (Opção TI) de ambas as cidades. Regresso a
Bruxelas (Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: BRUXELAS - AMBERES - MALINAS - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Amberes, um dos centros mundias do diamante. Realizaremos uma visita
panorâmica, na qual vamos conhecer a prefeitura
com detalhes italianos e ﬂamencos (a quantidade
de bandeiras que decoram a fachada, tal como os
detalhes dourados do seu telhado dão - lhe uma
visibilidade notória especial ao edfício); o matadouro e o exterior da Catedral da Nossa Senhora de
Amberes, declarada como Património da Humanidade pela UNESCO, é a igreja mais importante dos
Países Baixos e uma das maiores do mundo, etc.
Continuamos até Malinas, antiga capital dos Países
Baixos na época dos Duques de Borgonha e hoje
em dia é a capital eclesiástica da Béligca, além da
cidade dos sinos e da tapeçaria. Visita panorâmica
da cidade na qual se destacam a Praça Maior, cheia
de edifícios com fachadas elegantes entre os quais
se destaca a prefeitura e onde vamos ver a estátua
de Margarita de Áustria, regente dos Países Baixos
e tutora de Carlos V e os seus irmãos à morte de
Felipe O Belo, levando Flandse a um grande esplendor económico, graças aos tratados com inglaterra,
nos que favorecia o comércio de tecidos ﬂamencos;
a Catedral de San Romualdo, com a sua torre que
foi reconhecida como Património da Humanidade
pela UNESCO. Regresso a Bruxelas (Almoço Opção
TI). Tarde livre ou excursão opcional a Lovaina, na
qual a universidade ministrou aulas de Erasmo de
Roterdão. Aproveite para conhecer a Praça Maior,
com a igreja de São pedro e a prefeitura do século
XV, e outros edifícios como o Salão dos Tecidos, o
colégio Van Dale, a Igreja de São Miguel e o Grande
Beaterio. Regresso a Bruxelas. Acomodação.
DOMINGO: : BRUXELAS
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. ■

2.570
1.880$
$

15 dias
2 refeições

Preço base ST9175

12 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 28 ABR / 13 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Londres - Bruxelas

ST9181

15

2

2.570

3.380

TEMPORADA: 01 MAI / 16 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

París - Bruxelas

ST9175

12

2

1.880

2.505

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Londres e Paris, Passeio em barco
pelo Reno, Visita ao Castelo de Burg Eltz, Panorâmica de
Amsterdã, Panorâmicas de Bruxelas, Amberes e Malinas.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Canal da Mancha, Vale do Reno, Frankfurt,
Colonia, Bruges, Gante, Haia, Delft, Roterdão.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerarios podem ser realizados em Opção TUDO
INCLUIDO. Somam-se às refeições base do itinerario
aquelas indicadas baixo a nomenclatura (Opção TI). Nesta versão o programa oferece um total de 9 refeições e as
seguintes visitas adicionais:
* Visita panorâmica de Haia, Delft, Rotterdã com entrada
a Madurodam
* Visita guiada de Bruges e Gante
Por um suplemento sobre o preço de: 330 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Londres

Nome
Situação
Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West
Cidade
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Frankfurt Leonardo Royal/Leonardo C. South Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Amsterdã Westcord Art
Cidade
Mercure Amsterdam City
Cidade
Bruxelas Catalonia Brussels
Cidade
Bedford Hotel & Congress Centre Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
1ª
1ª
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
3*S
3*S
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COMEÇO
ITIN. ST9178

HOLANDA
3 Amsterdã

BÉLGICA
Bruxelas

ALEMANHA

FIM
AMBOS ITIN.
3

+ 1
Frankfurt

1

COMEÇO
ITIN. ST9177

Porta do Est
stte · De
Delft
lft
ft
ft

Alemanha, Holanda e Bélgica

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9177 · ST9178 >> Frankfurt > Amsterdã > Bruxelas > Frankfurt

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9177
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9177
SÁBADO: BRASIL - FRANKFURT
Saída de avião da cidade de origem com destino
à Europa.
DOMINGO: FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado até o hotel. Tempo
livre para conhecer a capital ﬁnanceira da Alemanha que durante dois séculos foi o lugar de coroação dos imperadores do Império Romano Sacro
Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - CASTELO DE BURG ELTZ COLÓNIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para conhecer o Burg Eltz,
uma estructura medieval imponente com mais de
80 quartos que se elevam em 8 torres de até 10
andares de altura e que se tem mantido como propriedade da mesma familia desde à mais de 30 gerações. Continuação do nosso percurso até Colónia.
Tempo livre. Seguimos até Amsterdã. Possibilidade
de realizar de forma opcional um passeio em lancha, descobrindo Amsterdã apartir dos seus canais.
Jantar e acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9178
DOMINGO: BRASIL - AMSTERDÃ
Saida em avião da cidade de origem com destino
à Europa.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada à capital dos Países Baixos e traslado até
o hotel. Tempo livre. Possibilidade de realizar um
passeio opcional em lancha. Jantar e acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Dam,
Palácio Real, Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu,
etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre para descobrir
outros aspectos da cidade e visitar alguns dos museus, como por exemplo Van Gogh ou Rijksmuseum, onde se encontram algumas das obras mais
importantes dos grandes artistas ﬂamencos. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos - lhe que
aproveite o tempo para realizar alguma das nossas
excursões opcionais, como por ejemplo: visita ao
Leilão de Flores de Aslsmeer, que recebe anualmente mais de 200.000 visitantes; conhecer Zaanse Schans, conhecido como o povo dos moinhos;
percorrer os povos marinheiros: Marken da região
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1.445$
1.305$

protestante, e Volendam, com uma larga tradição
católica. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ - HAIA - DELFT - ROTERDÃO BRUXELAS
Café da manhã. Seguimos até Haia, a cidade dos
Palácios e Avenidas, das embaixadas e dos ministérios. Continuação até Delft, uma cidade preciosa, conhecida pela sua fantástica porcelana azul e
ruas cheias de ﬂores, cheias de encanto (Almoço
Opção TI). Tempo livre. Seguimos até Roterdão,
coração económico e industrial da Holanda, e que
conta com um dos maiores portos do mundo (mais
de 100 km). Se deseja poderá realizar uma visita
panorâmica (Opção TI) de estas cidades com guia
local incluindo a entrada ao Parque de Madurodam.
Tempo livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Gran place, o
Manneken Pis, o Bairro de Sablón, o palácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação a Bruges, na qual
vai disfrutar descobrindo o encanto das suas casas
e dos canais, do Lago do Amor, o Beatério, a Basílica da Santa Sangre, do século XII, onde se guarda a relíquia da Santa Sangre de Jesus Cristo, etc.
(Almoço Opção TI). De seguida vamos fazer uma
paragem em Gante, com recantos mágicos como
o Castelo dos Condes de Flandes, a Catedral de
San Bavón, a Torre Belfort, a Igreja de São nicolás,
a ponte de São Miguel, etc. Se desejar pode fazer a
visita (Opção TI) de ambas as cidades. Regresso a
Bruxelas (Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: BRUXELAS - AMBERES - MALINAS - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção a Amberes, um
dos centros mundias do diamante. Visita panorâmica: a prefeitura, o matadouro e o exterior da Catedral da Nossa Senhora de Amberes, etc. Continuamos até Malinas, antiga capital dos Países Baixos.
Visita panorâmica: a Praça Maior, a Catedral de San
Romualdo, etc. Regresso a Bruxelas (Almoço Opção TI). Tarde livre ou excursão opcional a Lovaina,
na qual a universidade ministrou aulas de Erasmo
de Roterdão. Regresso a Bruxelas. Acomodação.
DOMINGO: BRUXELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída em direção ao Grande Ducado de Luxemburgo no qual conheceremos a capital, Luxemburgo. Visita panorâmica, na qual vamos
descobrir a zona das instituições europeias, as ruas
da zona antiga, admirando os monumentos que decoram a capital de este pequeno país. Continuação
até Frankfurt. Tempo livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
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. ■

10 dias
2 refeições

Preço base ST9178

9 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 04 MAI / 19 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Frankfurt - Frankfurt

ST9177

10

2

1.445

1.945

TEMPORADA: 05 MAI / 20 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Amsterdã - Frankfurt

ST9178

9

2

1.305

1.740

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Visita ao Castelo de Burg Eltz, Panorâmica de
Amsterdã, Panorâmicas de Bruxelas, Amberes e Malinas,
Panorâmica de Luxemburgo.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Colonia, Bruges, Gante, Haia, Delft, Roterdão,
Frankfurt.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerarios podem ser realizados em Opção TUDO
INCLUIDO. Somam-se às refeições base do itinerario
aquelas indicadas baixo a nomenclatura (Opção TI). Nesta versão o programa oferece um total de 9 refeições e as
seguintes visitas adicionais:
* Visita panorâmica de Haia, Delft, Rotterdã com entrada
a Madurodam
* Visita guiada de Bruges e Gante
Por um suplemento sobre o preço de: 330 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Frankfurt Leonardo Royal/Leonardo C. South Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Amsterdã Westcord Art
Cidade
Mercure Amsterdam City
Cidade
Bruxelas Catalonia Brussels
Cidade
Bedford Hotel & Congress Centre Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

COMEÇO
AMBOS ITIN.

HOLANDA
4

ALEMANHA

Amsterdã

BÉLGICA
Bruxelas

Frankfurt

3

1

FIM
ITIN. ST9159

FIM
ITIN. ST9160

Ca
Cas
C
assass tra
adic
di ion
i aiss ju
junto
nto
nto
o ao ca
c nal
na · Giethoorn
n

Grande Holanda, Bélgica e Frankfurt

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9159 · ST9160 >> Amsterdã > Bruxelas > Frankfurt

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9159
COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - AMSTERDÃ
Saída de avião da cidade de origem com destino
à Europa.
DOMINGO: AMSTERDÃ
Chegada a Amsterdã e traslado até o hotel. Resto
do dia livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Giethoorn, onde as ruas
são substituídas por canais que são percorridos pelos “punter” (o equivalente às gôndolas de veneza),
e as casas unidas por mais de 176 pontes, onde realizaremos um passeio pelos canais. Almoço. À continuação, atravessaremos o Grande Dique. Regresso
a Amsterdã, onde vamos percorrer os Polders mais
antigos da Holanda, passando por pequenos povos
como Twisk e Opperdoes. Possibilidade de realizar
uma excursão opcional para descobrir Amsterdã
através de um passeio de lancha pelos seus canais.
Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Dam,
Palácio Real, Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado de Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu,
etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre para descobrir
outros aspectos da cidade e visitar alguns dos museus, como por exemplo Van Gogh ou Rijksmuseum. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos - lhe que
aproveite o tempo para realizar alguma das nossas
excursões opcionais, como por ejemplo: visita ao
Leilão de Flores de Aslsmeer, que recebe anualmente mais de 200.000 visitantes; conhecer Zaanse Schans, conhecido como o povo dos moinhos;
percorrer os povos marinheiros: Marken da região
protestante, e Volendam, com uma larga tradição
católica. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ - HAIA - DELFT - ROTERDÃO BRUXELAS
Café da manhã. Seguimos até Haia, a cidade dos
Palácios e Avenidas, das embaixadas e dos ministérios. Continuação até Delft, uma cidade preciosa, conhecida pela sua fantástica porcelana azul e
ruas cheias de ﬂores, cheias de encanto (Almoço
Opção TI). Tempo livre. Seguimos até Roterdão,
coração económico e industrial da Holanda, e que
conta com um dos maiores portos do mundo (mais
de 100 km). Se deseja poderá realizar uma visita
panorâmica (Opção TI) de estas cidades com guia
local incluindo a entrada ao Parque de Madurodam,
onde poderá admirar os lugares mais importantes

dos Países Baixos em miniatura a uma escala perfeita. Continuação até Bruxelas. Tempo livre no qual
recomendamos conhecer a Grand Place iluminada.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Gran place
com as Casas do Rei, dos Gremios e sobretudo, a
prefeitura, o Manneken Pis, o Bairro de Sablón, o
palácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação a
Bruges, na qual vai disfrutar descobrindo o encanto das suas casas e dos canais, do Lago do Amor,
o Beatério, a Basílica da Santa Sangre, do século
XII, onde se guarda a relíquia da Santa Sangre de
Jesus Cristo, etc. (Almoço Opção TI). De seguida
vamos fazer uma paragem em Gante, com recantos
mágicos como o Castelo dos Condes de Flandes, a
Catedral de San Bavón, a Torre Belfort, a Igreja de
São nicolás, a ponte de São Miguel. Se desejar pode
fazer a visita (Opção TI) de ambas as cidades. Regresso a Bruxelas (Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: BRUXELAS - AMBERES - MALINAS - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção a Amberes, um
dos centros mundias do diamante. Visita panorâmica: a prefeitura, o matadouro e o exterior da
Catedral da Nossa Senhora de Amberes, etc. Continuamos até Malinas, antiga capital dos Países Baixos. Visita panorâmica: a Praça Maior, a Catedral de
San Romualdo, com a sua torre que foi reconhecida
como Património da Humanidade pela UNESCO,
etc. Regresso a Bruxelas (Almoço Opção TI). Tarde
livre ou excursão opcional a Lovaina, na qual a universidade ministrou aulas de Erasmo de Roterdão.
Regresso a Bruxelas. Acomodação.
DOMINGO: BRUXELAS
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 ST9159
DOMINGO: BRUXELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída em direção ao Grande Ducado de Luxemburgo no qual conheceremos a capital, Luxemburgo. Visita panorâmica, na qual vamos
descobrir a zona das instituições europeias, as ruas
da zona antiga, admirando os monumentos que
decoram a capital de este pequeno país, etc. Continuação até Frankfurt. Tempo livre para conhecer
Römerberg. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
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. ■

1.405
1.550$

9 dias
3 refeições

$

Preço base ST9160

10 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 04 MAI / 19 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

9

3

1.405

1.840

Amsterdã - Frankfurt

ST9160

Seleção

SINGLE

Amsterdã - Bruxelas

ST9159

10

3

1.550

2.050

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Giethoorn, Grande Dique, Panorâmicas de Amsterdã, Bruxelas, Amberes, Malinas e Luxemburgo.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo itinerário): Bruges, Gante, Haia, Delft, Roterdão,
Frankfurt.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerarios podem ser realizados em Opção TUDO
INCLUIDO. Somam-se às refeições base do itinerario
aquelas indicadas baixo a nomenclatura (Opção TI). Nesta
versão o programa oferece um total de 10 refeições e as
seguintes visitas adicionais:
* Visita panorâmica de Haia, Delft, Rotterdã com entrada
a Madurodam
* Visita guiada de Bruges e Gante
Por um suplemento sobre o preço de: 330 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Amsterdã

Nome

Situação Cat.

Westcord Art
Cidade
Mercure Amsterdam City
Cidade
Bruxelas Catalonia Brussels
Cidade
Bedford Hotel & Congress Centre Centro
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

FIM DO ITINERÁRIO ST9160
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ALEMANHA

3

Amsterdã

2

Berlim
HOLANDA

BÉLGICA
3

Bruxelas

1

Frankfurt

Mo n
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nal IjIjsse
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Países Baixos e Alemanha

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9227 >> Amsterdã > Bruxelas > Frankfurt > Berlim

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9227
DOMINGO: BRASIL - AMSTERDÃ
Saida em avião da cidade de origem com destino
à Europa.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada a Amsterdã e traslado até o hotel. Tempo
livre ou se desejar poderá fazer uma excursão opcional em lancha. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Dam, Palácio Real, o Mercado das Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado de Flores, Canais, a Praça dos
Museus, o Bairro Judeu, etc. (Almoço Opção TI).
Tarde livre. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos - lhe que
aproveite o tempo para realizar alguma das nossas
excursões opcionais, como por ejemplo: visita ao
Leilão de Flores de Aslsmeer, que recebe anualmente mais de 200.000 visitantes; conhecer Zaanse Schans, conhecido como o povo dos moinhos;
percorrer os povos marinheiros: Marken da região
protestante, e Volendam, com uma larga tradição
católica. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ - HAIA - DELFT - ROTERDÃO BRUXELAS
Café da manhã. Seguimos até Haia, a cidade dos
Palácios e Avenidas, das embaixadas e dos ministérios. Continuação até Delft, uma cidade preciosa,
conhecida pela sua porcelana azul e ruas cheias de
ﬂores, cheias de encanto (Almoço Opção TI). Tempo livre. Seguimos até Roterdão. Se deseja poderá
realizar uma visita panorâmica (Opção TI) de estas cidades com guia local incluindo a entrada a o
Parque de Madurodam. Continuação até Bruxelas.
Tempo livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Gran place
com as Casas do Rei, dos Gremios e sobretudo, a
prefeitura, o Manneken Pis, o Bairro de Sablón, o
palácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação a
Bruges, na qual vai disfrutar descobrindo o encanto das suas casas e dos canais, do Lago do Amor,
o Beatério, a Basílica da Santa Sangre, do século
XII, onde se guarda a relíquia da Santa Sangre de
Jesus Cristo, etc. (Almoço Opção TI). De seguida
vamos fazer uma paragem em Gante, com recantos
mágicos como o Castelo dos Condes de Flandes, a
Catedral de San Bavón, obra maestra da arte gótica e o local onde em 1500 Carlos V foi batizado, a
Torre Belfort, a Igreja de São nicolás, a ponte de São
Miguel com umas vistas bonitas dos edifícios construidos nos séculos XVI e XVII, etc. Se desejar pode
fazer a visita (Opção TI) de ambas as cidades. Regresso a Bruxelas (Jantar Opção TI) e acomodação.
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SÁBADO: BRUXELAS - AMBERES - MALINAS - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção a Amberes, um
dos centros mundias do diamante. Visita panorâmica: a prefeitura, o matadouro e o exterior da
Catedral da Nossa Senhora de Amberes, etc. Continuamos até Malinas, antiga capital dos Países Baixos. Visita panorâmica: a Praça Maior, a Catedral de
San Romualdo, com a sua torre que foi reconhecida
como Património da Humanidade pela UNESCO,
etc. Regresso a Bruxelas (Almoço Opção TI). Tarde
livre ou excursão opcional a Lovaina, na qual a universidade ministrou aulas de Erasmo de Roterdão.
Regresso a Bruxelas. Acomodação.
DOMINGO: BRUXELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída em direção ao Grande Ducado de Luxemburgo no qual conheceremos a capital, Luxemburgo. Visita panorâmica, na qual vamos
descobrir a zona das instituições europeias, as ruas
da zona antiga, o Palácio dos Grandes Dques, as
Praças de Armas, etc. Continuação até Frankfurt.
Tempo livre para conhecer o centro da zona antiga,
com assuas casas do século XV. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Partida para Erfurt, localizada na
encruzilhada de antigas rotas comerciais. Tempo livre para conhecer o centro histórico da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam a Catedral
de Santa Maria e a igreja de São Severo, o único
conjunto europeu de obras - primas arquitetônicas
das casas geminadas alemãs em estilo Gótico e,
claro, o Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa. Continue para Berlim. Tempo livre. Jantar Se
desejar, você pode fazer uma visita opcional a Berlim à noite, onde conheceremos o bairro judeu, a
cena da trágica “noite do vidro quebrado” durante
a era de Hitler, o bairro governamental.com o Reichstag e a Chancelaria, o Portão de Brandemburgo,
a Postdamer Platz, etc. Acomodação.

1.670

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 05 MAI / 20 OUT
ITIN.

DIAS

QUARTA-FEIRA: BERLIM
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. ■

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Amsterdã - Berlim

ST9227

11

3

1.670

2.230

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Amsterdã, Bruxelas, Amberes,
Malinas e Luxemburgo, Panorâmica de Berlim.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruges, Gante, Haia, Delft, Roterdão, Frankfurt, Erfurt.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Este itinerario puede realizarse em Opção TUDO INCLUIDO. Somam-se às refeições base do itinerario aquelas indicadas baixo a nomenclatura (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 10 refeições e as seguintes
visitas adicionais:
* Visita panorâmica de Haia, Delft, Rotterdã com entrada
a Madurodam
* Visita guiada de Bruges e Gante
Por um suplemento sobre o preço de: 330 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: o Portão de
Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander
Platz, o distrito de San Nicolás, a Plaza de la Gendarmería, o restos da parede, a avenida de Unter
den Linden, etc. Tarde livre ou excursão opcional
a Potsdam. Conheceremos esta cidade que possui
lugares como o Bairro dos Holandeses, jardins e
palácios construídos desde o século XVIII e hoje
Patrimônio da Humanidade e também visitaremos
o interior de um dos palácios construídos durante a presença da família real. Prussiana. Jantar e
acomodação.

11 dias
3 refeições

$

Amsterdã

Nome

Situação Cat.

Westcord Art
Cidade
Mercure Amsterdam City
Cidade
Bruxelas Catalonia Brussels
Cidade
Bedford Hotel & Congress Centre Centro
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro
Berlim
Andel´s
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

3

HOLANDA Amsterdã
ALEMANHA

BÉLGICA
Bruxelas

3

Frankfurt

1

1
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Países Baixos, Alsacia, Alpes e Milão

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9228 >> Amsterdã > Bruxelas > Frankfurt > Zurique > Milão

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9228
DOMINGO: BRASIL - AMSTERDÃ
Saida em avião da cidade de origem com destino
à Europa.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada a Amsterdã e traslado até o hotel. Tempo
livre ou se desejar poderá fazer uma excursão opcional em lancha. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Dam, Palácio Real, o Mercado das Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado de Flores, Canais, a Praça dos
Museus, o Bairro Judeu, etc. (Almoço Opção TI).
Tarde livre. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos - lhe que
aproveite o tempo para realizar alguma das nossas
excursões opcionais, como por ejemplo: visita ao
Leilão de Flores de Aslsmeer, que recebe anualmente mais de 200.000 visitantes; conhecer Zaanse Schans, conhecido como o povo dos moinhos;
percorrer os povos marinheiros: Marken da região
protestante, e Volendam, com uma larga tradição
católica. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ - HAIA - DELFT - ROTERDÃO BRUXELAS
Café da manhã. Seguimos até Haia, a cidade dos
Palácios e Avenidas, das embaixadas e dos ministérios. Continuação até Delft, uma cidade preciosa,
conhecida pela sua porcelana azul e ruas cheias de
ﬂores, cheias de encanto (Almoço Opção TI). Tempo livre. Seguimos até Roterdão. Se deseja poderá
realizar uma visita panorâmica (Opção TI) de estas cidades com guia local incluindo a entrada a o
Parque de Madurodam. Continuação até Bruxelas.
Tempo livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Gran place,
Casas do Rei, dos Gremios e sobretudo, a prefeitura; o Manneken Pis, o Bairro de Sablón, o palácio
da Justiça, o Atomium, etc. À continuação, vamos
fazer um percurso por duas cidades espectaculares.
Bruges, na qual vai disfrutar descobrindo o encanto
das suas casas e dos canais, do Lago do Amor, o
Beatério, a Praça Grote Markt, a Basílica da Santa
Sangre, do século XII, onde se guarda a relíquia da
Santa Sangre de Jesus Cristo, etc. (Almoço Opção
TI). De seguida vamos fazer uma paragem em Gante, com recantos mágicos como o Castelo dos Condes de Flandes, a Catedral de San Bavón, obra maestra da arte gótica e o local onde em 1500 Carlos V
foi batizado, a Torre Belfort, a Igreja de São nicolás,
a ponte de São Miguel, etc. Se desejar pode fazer a
visita (Opção TI) de ambas as cidades. Regresso a
Bruxelas (Jantar Opção TI) e acomodação.

SÁBADO: BRUXELAS - AMBERES - MALINAS - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção a Amberes, um
dos centros mundias do diamante. Visita panorâmica: a prefeitura, o matadouro e o exterior da
Catedral da Nossa Senhora de Amberes, etc. Continuamos até Malinas, antiga capital dos Países Baixos. Visita panorâmica: a Praça Maior, a Catedral de
San Romualdo, com a sua torre que foi reconhecida
como Património da Humanidade pela UNESCO,
etc. Regresso a Bruxelas (Almoço Opção TI). Tarde
livre ou excursão opcional a Lovaina, na qual a universidade ministrou aulas de Erasmo de Roterdão.
Regresso a Bruxelas. Acomodação.
DOMINGO: BRUXELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída em direção ao Grande Ducado de Luxemburgo no qual conheceremos a capital, Luxemburgo. Visita panorâmica, na qual vamos
descobrir a zona das instituições europeias, as ruas
da zona antiga, o Palácio dos Grandes Dques, as
Praças de Armas, etc. Continuação até Frankfurt.
Tempo livre para conhecer o centro da zona antiga,
com assuas casas do século XV. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Heidelberg, dominado
pelo Castelo Palatino. tempo livre para explorar o
seu maravilhoso centro histórico. Continuação para.
Alsácia, uma das regiões mais bonitas da Europa.
Fazer uma parada na capital, Estrasburgo, que tem
sido palco de disputas entre a França ea Alemanha
durante séculos e que, graças a que preserva reminiscências das duas culturas. tempo livre pode ser
explorada para saborear o delicioso vinho Riesling
produzido na região e descobrir sua catedral gótica e seu grande património artístico entre os quais
destaca a Calle Mayor, o Palácio Episcopal, a Plaza
de Gutenberg e Petit França. Continuar para Zurique, na foz do rio Limmat no lago Zurique. Tempo
livre em que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica
da Confederação Helvética e onde estão os maiores
bancos do país. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Partida para Lucerna e tempo livre
nesta cidade medieval. Se desejar, pode fazer uma
excursão opcional que combinará um passeio de
barco no Lago de Lucerna e a subida ao Monte Rigi,
desfrutando das vistas alpinas e uma degustação
de fondue de queijo. Continuação para a Itália. Antes de mais nada, iremos ao cantão suíço de língua
italiana: o Ticino, passando por belas cidades, como
Bellinzona, até chegarmos a Milão. Acomodação.

11 dias
2 refeições

1.670

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 05 MAI / 20 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Amsterdã - Milão

ST9228

11

2

1.670

2.230

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Amsterdã, Bruxelas, Amberes,
Malinas e Luxemburgo.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruges, Gante, Haia, Delft, Roterdão, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zurique, Lucerna, Milão.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Este itinerario puede realizarse em Opção TUDO INCLUIDO. Somam-se às refeições base do itinerario aquelas indicadas baixo a nomenclatura (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 9 refeições e as seguintes
visitas adicionais:
* Visita panorâmica de Haia, Delft, Rotterdã com entrada
a Madurodam
* Visita guiada de Bruges e Gante
Por um suplemento sobre o preço de: 330 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Amsterdã

Nome

Situação Cat.

Westcord Art
Cidade
Mercure Amsterdam City
Cidade
Bruxelas Catalonia Brussels
Cidade
Bedford Hotel & Congress Centre Centro
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Zurique
Harry´s Home
Cidade
Dorint Airport
Cidade
Park Inn Airport
Cidade
Meierhof
Horgen
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
Barceló
Periferia
The HUB
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

QUARTA-FEIRA: MILÃO
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. ■
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Paris e O melhor dos Países Baixos e o Reno
ST9231 >> Paris > Bruxelas > Bruges > Rotterdã > Amsterdã > Frankfurt

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Se você desejar, poderá fazer um Tour opcional
de Paris Iluminado, onde podemos conﬁrmar porque
é considerado por muitos a cidade mais bonita do
mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: A Praça da Concordia, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III, Champs
Elysees, Arco do Triunfo, Bairro de Saint Germain, Os
Boulevares, Os Invalidos, a ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e hoje
um dos maiores museus do mundo, juntamente com
o Hermitage,em São Petersburgo, o Metropolitan em
Nova York ou o Prado, em Madrid, e onde se encontra
uma maravilhosa coleção de arte, que vão desde as
obras - primas da antiguidade, como a Vênus de Milo
e a Vitória Alada até a revolucionara Pirâmide de aço
e vidro realizada pelo arquiteto Chinês-americano
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À noite, você
terá a oportunidade de conhecer alguns dos shows
mais simbólicos de Paris, assistindo opcionalmente
ao show no cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Palácio de Versalhes e seus jardins, que
embora iniciado por Luis XIII, que queria criar um
palácio sem igual era Luis XIV, que embelezou e expandiu o edifício original, mandando construir, entre outras salas, o Salão dos Espelhos, sem dúvida a
sala mais impressionante, e que serviu por exemplo
para a assinatura do Tratado de Versalhes. Também
estão, a capela, salões da Paz e da Guerra e os salões do Rei e Câmara da Rainha, que é preservado
tal como deixou María Antonieta ao sair do palácio
em 1789. Foi símbolo da monarquia Francesa em
seu esplendor e o modelo para residências reais em
toda a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão
opcional você poderá conhecer com o nosso guia
local o famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de
68, em seguida, visitaremos o interior da Catedral
de Notre Dame, outro símbolo de Paris, obra - prima
da arte gótica francesa, lugar de coroação de reis
e imperadores, e serviu de inspiração para grandes
obras literárias como "o Corcunda de Notre Dame",
de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você poderá conhecer
Paris a partir de outro ponto de vista dando um relaxante passeio em Bateau-Mouche pelo Rio Sena.
Acomodação.
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DOMINGO: PARIS - DINANT - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção a Reims. Tempo
livre para passear pelas suas elegantes ruas e descobrir o seu importante património, entre o qual se
destaca a impressionante Catedral de Notre Dame
de Reims, uma das principais obras da arte gótica
na Europa. Continuação até Dinant, a chamada “Filha
do Mosa”. Vamos subir até à cidadela medieval em
eléctrico e vamos ter tempo para conhecer bem a
cidadela (entradas incluídas). Continuamos até Bruxelas. Tempo livre para um primeiro contato com a
cidade. Não deixe de dar um passeio pelo centro da
cidade para conhecer a Gran Place iluminada. Jantar
e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BRUXELAS (OPCIONAL A LOVAINA)
Café da manhã. Visita panorâmica: a Gran place,
Casas do Rei, dos Gremios e sobretudo, a prefeitura; construída entre 1402 e 1455. Destaca - se a torre de estilo gótico com 96 metros de altura, a qual
combina com uma estátua do Arcangel São miguel,
patrão de Bruxelas; o Manneken Pis, uma estátua de
bronze com uns 50 centímetros de altura, o Bairro
de Sablón, o palácio da Justiça, o Atomium, etc. (Almoço Opção TI). Tempo livre onde pode optar por
uma excursão opcional a Lovaina. Tempo livre para
conhecer esta cidade, na qual a universidade ministrou aulas de Erasmo de Roterdão. Aproveite para
conhecer a Praça Maior, com a igreja de São Pedro
e a prefeitura do século XV, e outros edifícios como
o Salão dos Tecidos, o colégio Van Dale, a Igreja de
São Miguel e o Grande Beaterio. (Jantar Opção TI) e
acomodação.

TERÇA-FEIRA: BRUXELAS - GANTE - BRUGES
Café da manhã. Saída em direção a Gante, com tempo livre para descobrir os seus recantos mágicos,
com o Castelo dos Condes de Flandes, a Catedral de
San Bavón, a Torre Belfort, a Igreja de São Nicolás, a
ponte de São Miguel, a Doca das Ervas, com os seus
Palácios dos Gremiales, os seus bares e cervejarias,
etc. Saída em direção a Bruges. Almoço e tempo livre para conhecer esta bela cidade parada no tempo,
na qual vai disfrutar descobrindo o encanto das suas
casas e dos canais, do Lago do Amor, o Beaterio, a
Praça Grote Markt, a Basílica da Santa Sangre, do século XII, situada no forte (Burg), onde se guarda a
relíquia da Santa Sangre de Jesus Cristo, a Catedral
de San Salvador, que é a igreja paroquial mais antiga
de Bruxas, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BRUGES - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN
DELTA - ROTERDÃO
Café da manhã. Saída em direção a Amberes, um dos
centros mundiais do diamante. Realizaremos uma visita panorâmica, na qual vamos conhecer a prefeitura com detalhes italianos e ﬂamencos (a quantidade
de bandeiras que decoram a fachada, tal como os
detalhes dourados do seu telhado dão - lhe uma visibilidade notória especial ao edifício); o matadouro
e o exterior da Catedral da Nossa Senhora de Amberes, declarada como Património da Humanidade
pela UNESCO, é a igreja mais importante dos Países
Baixos. Continuamos em direção a Middelburg. Almoço. Tempo livre para percorrer esta cidade, onde
os seus canais elegantes e as magníﬁcas mansões
dos comerciantes do século XVII nos transportam ao

FIM
ITIN. ST9232

Amsterdã
3

HOLANDA
ALEMANHA

Rotterdã
Bruges

1

1
2

Bruxelas
FIM
ITIN. ST9231

BÉLGICA
1
3

Frankfurt

Paris
COMEÇO
AMBOS ITIN.

FRANÇA

Paris e O melhor dos Países Baixos

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9232 >> París > Bruxelas > Bruges > Rotterdã > Amsterdã

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9231
explendor do Século de Ouro Holandês, durante o
qual era a base da Companhia das Índias Orientais.
Saimos em direção até às Ilhas de Zelanda, percorrendo o plano Delta, uma das melhores e maiores
barreiras contra inundações e tempestades do
mundo. Foi desenhada após as inundações de 1953,
e oferece proteção às terras nos arredores do Delta
formado pelos rios Reno, Mosa e Escalda, sempre
com um cuidado especial na proteção ecológica da
fauna e ﬂora da região. Chegada a Roterdão, coração económico e industrial da Holanda, e que conta
com um dos maiores portos do mundo (mais de
100 km). Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROTERDÃO - GOUDA - DELFT - HAIA AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Gouda, conhecida por
ter dado nome a um dos queijos mais conhecidos
internacionalmente. Construída sobre uma antiga
terra pantanosa, teve uma grande importância histórica, uma vez que serviu de refugio para os protestantes durante a época de Felipe II. Tempo livre
para passear pelas ruas e canais que conduzem até
um dos seus edifícios mais notáveis, a prefeitura
“Stadhuis”, considerado como um dos edifícios góticos mais importantes dos país e a igreja de São
João Batista, com maior longitude dos Países Baixos, que se destaca pelos seus maravilhosas vitrais.
Continuação até Delft, uma cidade preciosa, conhecida pela sua fantástica porcelana azul e ruas cheias
de ﬂores, cheias de encanto. Tempo livre. Seguimos
até Haia. Tempo livre para conhecer a cidade dos
Palácios e Avenidas, das embaixadas e dos ministérios. É a sede do governo dos Países Baixos, da
Academia de Direito Internacional do Tribunal Supremo dos Países Baixos, do Tribunal Internacional
e residência da família real holandesa (Almoço Opção TI). Se deseja poderá realizar uma visita panorâmica (Opção TI) de estas cidades com guia local
incluindo a entrada a um dos símbolos representativos da Holanda, o Parque de Madurodam, onde
poderá admirar os lugares mais importantes dos
Países Baixos em miniatura a uma escala perfeita.
À continuação seguimos em direção a Amsterdã.
Possibilidade de realizar de forma opcional um passeio em lancha, para descobrir Amsterdã, desde os
seus canais, percorrendo entre outros lugares, o canal dos Príncipes, onde vamos ver a Igreja do Oeste
e a Casa de Anne Frank; o Canal dos Senhores, o rio
Amstel, onde poderá ver a famosa Ponte Magere
Brug, etc. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: AMSTERDAM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Dam,
o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado
das Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado de
Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu,
etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre para descobrir
outros aspectos da cidade e visitar alguns dos

museus, como por exemplo Van Gogh ou Rijksmuseum, onde se encontram algumas das obras mais
importantes dos grandes artistas ﬂamencos. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDAM
Café da manhã. Dia livre. Recomendados que aproveite o tempo com algumas das nossas excursões
opcionais que lhe vão dar uma imagem completa
de estas terras e do seu povo, como por exemplo:
Conhecer Zaanse Schans, conhecido popularmente
como o povo dos moinhos, onde vamos encontrar
uma reprodução ﬁel da vida na região de Zaan.
Passeio entre as casas de madeira tradicionais, os
armazéns e os moinhos de vento, percorrer os povos marinheiros, onde vamos ver a harmonia perfeita que existe entre as diferentes comunidades
culturais e religiosas, nos Países Baixos: Marken da
região protestante, onde se sabe conservar vivas
as tradições durante 6 séculos, o que ainda podemos apreciar nas suas ruas, nos habitantes locais
e nos seus recantos pitorescos, e Volendam, com
uma larga tradição católica, muito conhecida pela
antiguidade como lugar de encontro de peregrinos
e missionários, poderá degustar pratos gastronómicos de peixe. (Jantar Opção TI) e acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ
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 ST9232
DOMINGO: AMSTERDAM - COLONIA - PASSEIO EM BARCO
PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída em direção a Colonia, fundação romana, na qual se destaca a sua bela catedral
gótica, que com os seus 156 metros de altura, foi
o edifício mais alto do mundo até ﬁnais do século XIX, e foi praticamente o único que ﬁcou de pé
após os bombardeamentos da II Guerra Mundial.
Durante tarde vamos realizar um passeio agradável em barco pelo Reno, enquanto contemplamos
povos, vinhas e castelos característicos da região
de Renania. Desembarque e continuação até Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante 2
séculos foi o lugar de coroação dos Imperadores
do Sacro Império Romano Germânico. Tempo livre
para conhecer Romerberg, o centro do casco histórico, com as suas casas patriarcas do século XV.
Acomodação.
SEGUNDA FRANKFURT
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 ST9231

2.190
2.050$
$

13 dias
5 refeições

Preço base ST9232

12 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 26 JUN / 18 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

13

5

2.190

2.875

París - Amsterdã

ST9232

Seleção

SINGLE

París - Frankfurt

ST9231

12

5

2.050

2.675

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Bruxelas, Amberes e Amsterdã, Passeio em barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Reims, Bruges, Gante, Middelburg, Plan Delta,
Roterdão, Dinant e cidadela com entradas, Gouda, Delft,
Haia, Colonia, Frankfurt.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerarios podem ser realizados em Opção TUDO
INCLUIDO. Somam-se às refeições base do itinerario
aquelas indicadas baixo a nomenclatura (Opção TI). Nesta versão o programa oferece um total de 11 refeições e as
seguintes visitas adicionais:
* Visita panorâmica de Gouda, Haia, Delft, Rotterdã com
entrada a Madurodam
Por um suplemento sobre o preço de: 275 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome

Situação Cat.

Novotel Paris Est
Cidade
Mercure Ivry Quai de Seine Cidade
Bruxelas Novotel Brussels City Centre
Centro
Catalonia Brussels
Cidade
Bruges
Velotel Brugge
Cidade
Ibis Brugge Centrum
Centro
Rotterdã Best Western Plus Airport
Aeroporto
Holiday Inn Express Central Station Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City
Cidade
Mercure Amsterdam City
Cidade
Westcord Art
Cidade
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Leonardo Royal Frankfurt
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
3*S
4*
2*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
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HOLANDA
Amsterdã
Rotterdã

3

ALEMANHA
FIM
ITIN. ST9234

1
1

Bruges

BÉLGICA
Frankfurt

2

Bruxelas

1

COMEÇO
AMBOS ITIN.

FIM
ITIN. ST9233
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O melhor dos Países Baixos e o Reno

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9233 · ST9234 >> Bruxelas > Bruges > Rotterdã > Amsterdã > Frankfurt

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9233
COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - BRUXELAS
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
DOMINGO: BRUXELAS
Chegada a Bruxelas e traslado até o hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BRUXELAS (OPCIONAL A LOVAINA)
Café da manhã. Visita panorâmica: a Gran place,
o Manneken Pis, o Bairro de Sablón, o palácio da
Justiça, o Atomium, etc. (Almoço Opção TI). Tempo
livre onde pode optar por uma excursão opcional a
Lovaina. Tempo livre para conhecer esta cidade, na
qual a universidade ministrou aulas de Erasmo de
Roterdão. (Jantar Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: BRUXELAS - GANTE - BRUGES
Café da manhã. Saída para Gante, com tempo livre para descobrir os seus recantos mágicos, com
o Castelo dos Condes de Flandes, a Catedral de San
Bavón, a Torre Belfort, a Igreja de São Nicolás, a
ponte de São Miguel, etc. Saída em direção a Bruges. Almoço e tempo livre para conhecer esta bela
cidade parada no tempo, na qual vai disfrutar descobrindo o encanto das suas casas e dos canais, do
Lago do Amor, o Beaterio, a Praça Grote Markt rodeada por fachadas fantásticas como a dos Palácio
Provincial, o salão dos tecidos o “De Çakenhalle”,
a Basílica da Santa Sangre, do século XII, situada
no forte (Burg), onde se guarda a relíquia da Santa
Sangre de Jesus Cristo, a Catedral de San Salvador,
etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BRUGES - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN
DELTA - ROTERDÃO
Café da manhã. Saída para Amberes, um dos centros mundiais do diamante. Visita panorâmica: a
prefeitura, o matadouro e o exterior da Catedral
da Nossa Senhora de Amberes, etc. Continuamos
em direção a Middelburg. Almoço. Tempo livre para
percorrer esta cidade. Saimos em direção até às
Ilhas de Zelanda, percorrendo o plano Delta, uma
das melhores e maiores barreiras contra inundações e tempestades do mundo. Chegada a Roterdão. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROTERDÃO - GOUDA - DELFT - HAIA AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção a Gouda, conhecida por ter dado nome a um dos queijos mais
conhecidos internancionalmente. Tempo livre para
passear pelas ruas e canais e conhecer a prefeitura
“Stadhuis” e a igreja de São João Batista. Continuação até Delft, uma cidade preciosa, conhecida pela
sua fantástica porcelana azul e ruas cheias de ﬂores,
cheias de encanto. Tempo livre. Seguimos até Haia.
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Almoço e tempo livre para conhecer a cidade dos
Palácios e Avenidas, das embaixadas e dos ministérios. (Almoço Opção TI). Visita panorâmica (Opção TI) de estas cidades com guia local incluindo a
entrada a o Parque de Madurodam. À continuação
seguimos em direção a Amsterdã. Possibilidade de
realizar de forma opcional um passeio em lancha.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Dam,
o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado
das Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado de
Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu,
etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre para descobrir
outros aspectos da cidade e visitar alguns dos museus. (Jantar Opção TI) e acomodação.

1.555
1.415$
$

10 dias
5 refeições

Preço base ST9234

9 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 29 JUN / 21 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

10

5

1.555

2.055

Bruxelas - Amsterdã

ST9234

Seleção

SINGLE

Bruxelas - Frankfurt

ST9233

9

5

1.415

1.850

O PREÇO INCLUI
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Aproveite o tempo com
algumas das nossas excursões opcionais que lhe
vão dar uma imagem completa de estas terras e
do seu povo, como por exemplo: Conhecer Zaanse
Schans, conhecido popularmente como o povo dos
moinhos; percorrer os povos marinheiros, onde vamos ver a harmonia perfeita que existe entre as diferentes comunidades culturais e religiosas, nos Países Baixos: Marken da região protestante, onde se
sabe conservar vivas as tradições, o que ainda podemos apreciar nas suas ruas, nos habitantes locais
e nos seus recantos pitorescos; e Volendam, com
uma larga tradição católica, muito conhecida pela
antiguidade como lugar de encontro de peregrinos
e missionários. (Jantar Opção TI) e acomodação.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Bruxelas, Amberes e Amsterdã,
Passeio em barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruges, Gante, Middelburg, Plan Delta, Roterdão, Gouda, Delft, Haia, Colonia, Frankfurt.
- Seguro de viagem e IVA.

DOMINGO: AMSTERDÃ
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. ■

Estes itinerarios podem ser realizados em Opção TUDO
INCLUIDO. Somam-se às refeições base do itinerario
aquelas indicadas baixo a nomenclatura (Opção TI). Nesta versão o programa oferece um total de 11 refeições e as
seguintes visitas adicionais:

FIM DO ITINERÁRIO 9234

* Visita panorâmica de Gouda, Haia, Delft, Rotterdã com
entrada a Madurodam

DOMINGO: AMSTERDÃ - COLONIA - PASSEIO EM BARCO
PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída em direção a Colonia, fundação romana, na qual se destaca a sua bela catedral
gótica. Durante tarde vamos realizar um passeio em
barco pelo Reno, enquanto contemplamos povos,
vinhas e castelos característicos da região de Renania. Desembarque e continuação até Frankfurt.
Tempo livre para conhecer o centro do casco histórico, com as suas casas do século XV. Acomodação.
SEGUNDA FRANKFURT
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 ST9233

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO

Por um suplemento sobre o preço de: 275 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Bruxelas

Nome

Situação Cat.

Novotel Brussels City Centre
Centro
Catalonia Brussels
Cidade
Bruges
Velotel Brugge
Cidade
Ibis Brugge Centrum
Centro
Aeroporto
Rotterdã Best Western Plus Airport
Holiday Inn Express Central Station Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City
Cidade
Mercure Amsterdam City
Cidade
Westcord Art
Cidade
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Leonardo Royal Frankfurt
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

ALEMANHA
Aquisgrán
1

BÉLGICA

1

Valle del Reno

3

Bruxelas

Frankfurt
1

1

Luxemburgo
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Flandes e a Rota de Carlos Magno

SPECIAL
PLUS

ST9157 >> Bruxelas > Aquisgrán > Colonia > Frankfurt > Luxemburgo

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9157
SÁBADO: BRASIL - BRUXELAS
Saída da cidade de origem em avião até à Europa.
DOMINGO: BRUXELAS
Chegada a Bruselas e traslado até o hotel. Tempo
livre para conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BRUXELAS (OPCIONAL ATÉ AMBERES)
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place,
com as Casas do Rei, dos Gremios, e sobretudo, a
Prefeitura; construída entre 1402 e 1455. Destaca se a torre de estilo gótico de 96 metros de altura,
a qual se completa com uma estátua de São miguel Arcángel, patrão de Bruxelas, o Manneken Pis,
Bairro de Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium,
etc. Tempo livre ou poderá optar por uma excursão opcional a Amberes, um dos centro mundiais
do diamante. À chegada vamos realizar uma visita panorâmica: a prefeitura, o matadouro e iremos
conhecer o interior da Catedral da Nossa Senhora
de Amberes, catalogada e declarada Património
da Humanidade pela UNESCO, é a igreja mais importante dos Países Baixos na qual se destacam os
seus vitrais maravilhosos e algumas das principais
obras de Rubens. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para. Bruges, uma cidade na
qual vais disfrutar descobrindo o encanto das suas
casas, canais, Lago do Amor, Beaterio, Praça Grote
Markt, Basílica do Sangue Sagrado do século XII,
onde se guarda a relíquia do Sangue Sagrado de
Jesus Cristo, etc. Almoço. De seguida fazemos uma
paragem em Gante, com recantos mágicos como o
Castelo dos Condes de Flandes, a Catedral de Saint
Bavon, onde em 1500 Carlos V foi batizado, a Torre
Belfort, Igreja de São nicolás, Ponte de São Miguel
com umas vistas bonitas dos edifícios construidos
nos séculos XVI e XVII, etc. Se desejar pode fazer
uma visita opcional com guia local a ambas as cidades. Regresso a Bruxelas. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BRUXELAS - LOVAINA - DINANT - DURBUY
- AACHEN
Café da manhã. Saída em direção até Lovaina. Tempo livre para conhecer esta cidade, na qual a universidade ministrou aulas de Erasmo de Roterdão.
Aproveite para conhecer a Praça Maior, com a igreja
de São pedro e a prefeitura do século XV, e outros
edifícios como o Salão dos Tecidos, o colégio Van
Dale, a Igreja de São Miguel e o Grande Beaterio.
Continuação até Dinant, chamada “a ﬁlha do Meuse”. Vamos subir a cidadela medieval em comboio,
com tempo para conhecê - la (entradas incluídas).
Seguimos viagem através dos impactantes vales
até Durbuy, no Vale do Rio Ourthe e classiﬁcada
como “a cidade mais pequena do mundo”, que tem
a sua origemna idade média. Continuação até Aachen. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: AACHEN - COLONIA - VALE DO RENO
Café da manhã. Visita panorâmica: zona antiga com
a sua catedral, a mais antiga do norte da Europa e
o monumento principal da arte carolíngia, manda
construir por Carlomagno no ﬁnal do século VIII.
Seguimos até Colonia. Almoço e tempo livre para
disfrutar de esta cidade fundada por romanos, na
qual se destaca a sua bela catedral gótica que, com
os seus 156 metros de altura, foi o edifício mais alto
do mundo até ﬁnais do século XIX. Continuamos até
o hotel na região do Reno. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: VALE DO RENO - PASSEIO EM BARCO PELO
RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Hoje vamos conhecer o Reno, um
rio estreito unido ao Imperio Romano Sacro Germânico e às lendas alemãs. Vamos embarcar para
realizar um passeio em barco pelo Reno enquanto
contemplamos povos, vinhas e castelos. Realizaremos paragem em Bacharach, onde vamos ter tempo livre para conhecer as suas casas de estrutura de
madeira, torres góticas, ruinas de capelas medievais
e o seu próprio castelo ermegido de entre cultivos
vinícolas. Almoço a bordo e seguimos navegando
até Rudesheim, outra dos povos emblemáticos, no
que vale a pena perder - se por entre as suas ruas
de casas tradicionais com cartazes de ferro fundido,
que lhe dá esse carácter tipico de um país do centro
da europa, rodeado por vinhas e as águas do Reno.
Seguimos até Frankfurt. Tempo livre para conhecer
Romerberg, centro da zona antiga, com a suas casas patriarcas do século XV. Acomodação.
SÁBADO: FRANKFURT - TRÉVERIS - LUXEMBURGO
Café da manhã. Saída para Tréveris, conhecida
como “A segunda Roma”, pela importância política que chegou a alcançar no Império baixo. Visita
panorâmica: a Porta Nigra, a Ala Palatina, os edifícios públicos romanos, a catedral de São Pedro e a
Igreja da Nossa Senhora em Tréveris, etc. Almoço.
Continuação até Luxemburgo capital do estado
com o mesmo nome, é uma das cidades mais ricas
da Europa,. Visita panorâmica: o Palácio do Grande
Duque de estilo renacentista - ﬂamenco, a Catedral
de Nossa Senhora, os bunkers, etc. Acomodação.
DOMINGO: LUXEMBURGO - BRUXELAS
Café da manhã. Saida em direção a Bruxelas, onde
à hora indicada será feito o traslado para o aeroporto para embarcar no vôo de regresso. Se o seu vôo
está previsto para este dia, é importante relembrar
que não deve reservar vôos antes das 14h. Em caso
de não poder conseguir um vôo posterior à hora
indicada, devera reservar para o dia seguinte em
qualquer horário e deve solicitar uma noite extra
em Bruxelas para esse dia. Neste caso, o traslado
será desde Luxemburgo até o hotel em Bruxeles e
ﬁcamos encarregues do seu traslado no dia seguinte. Fim dos nossos serviços. ■

9 dias
8 refeições

1.445

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
29 JUN - 13 JUL - 10 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

SINGLE

Bruxelas - Luxemburgo

ST9157

Seleção

DUPLO

9

8

1.445

1.880

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Bruxelas, Panorâmicas de Aachen, Treveris e Luxemburgo, Passeio em barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Bruges,
Gante, Lovaina, Dinant (Entrada na cidadela), Durbuy,
Vale do Reno Colonia, Frankfurt, Bacharach, Rudesheim.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Bruxelas

Novotel Brussels City Centre Centro
4*
Catalonia Brussels
Cidade
3*S
Aquisgrán Leonardo
Cidade
4*
Novotel
Cidade
4*
Ibis Styles Aachen
Cidade
3*
Vale Reno (*) Bellevue
Boppard 4*
Mercure Koln
Colonia
4*
Frankfurt
Novotel Frankfurt City
Cidade
4*
Mercure
Cidade
4*
Luxemburgo Novotel Kirchberg
Cidade
4*
Mercure Kikouka Golf Club Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
(*) De forma excepcional, o acomodação nos Valo do
Reno poderia ser mudado por acomodação nos Colônia.
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O melhor dos Países Baixos, o Reno e Paris
ST9240 >> Bruxelas > Bruges > Rotterdã > Amsterdã > Frankfurt > Paris

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9240
SÁBADO: BRASIL - BRUXELAS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
DOMINGO: BRUXELAS
Chegada a Bruxelas e traslado até o hotel. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade.
Não deixe de dar um passeio pelo centro da cidade para conhecer a Gran Place iluminada. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BRUXELAS (OPCIONAL A LOVAINA)
Café da manhã. Visita panorâmica: a Gran place, Casas do Rei, dos Gremios e sobretudo, a prefeitura;
contruída entre 1402 e 1455. Destaca - se a torre de
estilo gótico com 96 metros de altura, a qual combina com uma estátua do Arcangel São miguel, patrão
de Bruxelas; o Manneken Pis, uma estátua de bronze
com uns 50 centímetros de altura, o Bairro de Sablón, o palácio da Justiça, o Atomium, etc. (Almoço
Opção TI). Tempo livre ou excursão opcional a Lovaina. Tempo livre para conhecer esta cidade, na qual
a universidade ministrou aulas de Erasmo de Roterdão. Aproveite para conhecer a Praça Maior, com a
igreja de São pedro e a prefeitura do século XV, e
outros edifícios como o Salão dos Tecidos, o colégio
Van Dale, a Igreja de São Miguel e o Grande Beaterio.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
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TERÇA-FEIRA: BRUXELAS - GANTE - BRUGES
Café da manhã. Saída em direção a Gante, com tempo livre para descobrir os seus recantos mágicos,
com o Castelo dos Condes de Flandes, a Catedral de
San Bavón, onde se encontra o retábulo da Adoração do Cordeiro Místico de Van Eyck, a Torre Belfort,
a Igreja de São Nicolás, a ponte de São Miguel com
umas bonitas vistas dos edifícios construídos nos
séculos XVI e XVII, a Doca das Ervas, com os seus
Palácios dos Gremiales, os seus bares e cervejarias,
etc. Saída em direção a Bruges. Almoço e tempo livre para conhecer esta bela cidade parada no tempo,
na qual vai disfrutar descobrindo o encanto das suas
casas e dos canais, do Lago do Amor, o Beaterio, a
Praça Grote Markt rodeada por fachadas fantásticas
como a dos Palácio Provincial, o salão dos tecidos
o “De Çakenhalle” e o imponente monumento conhecido como Atalaya, símbolo da liberdade e da
autonomia de Bruxas, a Basílica da Santa Sangre, do
século XII, situada no forte (Burg), onde se guarda a
relíquia da Santa Sangre de Jesus Cristo, a Catedral
de San Salvador, que é a igreja paroquial mais antiga
de Bruges, etc. Acomodação.

sita panorâmica, na qual vamos conhecer a prefeitura com detalhes italianos e ﬂamencos (a quantidade
de bandeiras que decoram a fachada, tal como os
detalhes dourados do seu telhado dão - lhe uma visibilidade notória especial ao edfício); o matadouro
e o exterior da Catedral da Nossa Senhora de Amberes, declarada como Património da Humanidade
pela UNESCO, é a igreja mais importante dos Países
Baixos. Continuamos em direção a Middelburg. Almoço. Tempo livre para percorrer esta cidade, onde
os seus canais elegantes e as magníﬁcas mansões
dos comerciantes do século XVII nos transportam
ao explendor do Século de Ouro Holandês, durante
o qual era a base da Companhia das Índias Orientais. Saimos em direção até às Ilhas de Zelanda, percorrendo o plano Delta, uma das melhores e maiores barreiras contra inundações e tempestades do
mundo. Foi desenhada após as inundações de 1953,
e oferece proteção às terras nos arredores do Delta
formado pelos rios Reno, Mosa e Escalda, sempre
com um cuidado especial na proteção ecológica da
fauna e ﬂora da região. Chegada a Roterdão, coração
económico e industrial da Holanda, e que conta com
um dos maiores portos do mundo (mais de 100 km).
Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: BRUGES - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN
DELTA - ROTERDÃO
Café da manhã. Saída em direção a Amberes, um dos
centros mundiais do diamante. Realizaremos uma vi-

QUINTA-FEIRA: ROTERDÃO - GOUDA - DELFT - HAIA AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção a Gouda, conhecida por ter dado nome a um dos queijos mais conhe-
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cidos internancionalmente. Construida sobre uma
antiga terra pantanosa, teve uma grande importância histórica, uma vez que serviu de refugio para os
protestantes durante a época de Felipe II. Hoje em
dia é também famosa também pela sua produção
de velas, canos, artigos texteis e cerâmica. Tempo
livre para passear pelas ruas e canais que conduzem
até um dos seus edifícios mais notáveis, a prefeitura “Stadhuis”, considerado como um dos edifícios
góticos mais importantes dos país e a igreja de São
João Batista, com maior longitude dos Paísess Baixos, que se destaca pelos seus maravilhosas vitrais.
Continuação até Delft, uma cidade preciosa, conhecida pela sua fantástica porcelana azul e ruas cheias
de ﬂores, cheias de encanto. Tempo livre. Seguimos
até Haia. Almoço e tempo livre para conhecer a cidade dos Palácios e Avenidas, das embaixadas e dos
ministérios. É a sede do governo dos Países Baixos,
da Academia de Direito Internacional do Tribunal Supremo dos Países Baixos, do Tribunal Internacional e
residência da família real holandesa (Almoço Opção
TI). Se deseja poderá realizar uma visita panorâmica
(Opção TI) de estas cidades com guia local incluindo a entrada a um dos símbolos representativos da
Holanda, o Parque de Madurodam, onde poderá admirar os lugares mais importantes dos Países Baixos
em miniatura a uma escala perfeita. À continuação
seguimos em direção a Amsterdã. Possibilidade de
realizar de forma opcional um passeio em lancha,
para descobrir Amsterdã, desde os seus canais, per-
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correndo entre outros lugares, o canal dos Principes, onde vamos ver a Igreja do Oeste e a Casa de
Anne Frank; o Canal dos Senhores, o rio Amstel,
onde poderá ver a famosa Ponte Magere Brug, etc.
Jantar e acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9141
QUARTA-FEIRA: BRASIL - AMSTERDÃ
Saida em avião da cidade de origem com destino
à Europa.
QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada a Amsterdã e traslado até o hotel. Tempo
livre para um primeiro contacto com a cidade. Jantar e acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica da capital dos
Países Baixos, uma das cidades com mais encanto
da Europa, na qual se combinam edifícios e costumes de uma cidade antiga de comerciantes, com
as últimas tendências: a Praça Dam, o Palácio Real,
o Monumento Nacional, o Mercado das Pulgas, a
Casa de Rembrandt, o Mercado de Flores, Canais,
a Praça dos Museus, o Bairro Judeu, etc. (Almoço
Opção TI). Tarde livre para descobrir outros aspectos da cidade e visitar alguns dos museus, como
por exemplo Van Gogh ou Rijksmuseum, onde se
encontram algumas das obras mais importantes
dos grandes artistas ﬂamencos. (Jantar Opção TI)
e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Aproveite o tempo com
algumas das nossas excursões opcionais que lhe
vão dar uma imagem completa de estas terras e
do seu povo, como por exemplo: Conhecer Zaanse Schans, conhecido popularmente como o povo
dos moinhos, onde vamos encontrar uma reprodução ﬁel da vida na região de Zaan. Passeio entre
as casas de madeira tradicionais, os armazéns e os
moinhos de vento, percorrer os povos marinheiros,
onde vamos ver a harmonia perfeita que existe entre as diferentes comunidades culturais e religiosas,
nos Países Baixos: Marken da região protestante,
onde se sabe conservar vivas as tradições durante
6 séculos, o que ainda podemos apreciar nas suas
ruas, nos habitantes locais e nos seus recantos pitorescos; inicialmente foi uma ilha e actualmente está
unida a terra ﬁrme por um dique e uma estrada.
Volendam, com uma larga tradição católica, muito
conhecida pela antiguidade como lugar de encontro de peregrinos e missionários e hoje em dia, além
de realizar compras interessantes, poderá degustar
pratos gastronómicos de peixe, característico da região. (Jantar Opção TI) e acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - COLONIA - PASSEIO EM BARCO
PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída em direção a Colonia, fundação romana, na qual se destaca a sua bela catedral
gótica, que com os seus 156 metros de altura, foi
o edifício mais alto do mundo até ﬁnais do século XIX, e foi praticamente o único que ﬁcou de pé
após os bombardeamentos da II Guerra Mundial.
Durante tarde vamos realizar um passeio agradável em barco pelo Reno, enquanto contemplamos
povos, vinhas e castelos característicos da região
de Renania. Desembarque e continuação até Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante 2
séculos foi o lugar de coroação dos Imperadores
do Sacro Império Romano Germânico. Tempo livre
para conhecer Romerberg, o centro do casco histórico, com as suas casas patriarcas do século XV.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - REIMS - PARIS
Café da manhã. Saída em direção a França para
chegar a Reims. Tempo livre para passear pelas
suas ruas e descobrir o seu património, entre o qual
se destaca a Catedral de Notre - Dame de Reims,
uma das principais obras de arte gótica na Europa.
Continuação até Paris. Tempo livre. Visita opcional
de Paris Iluminado. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica da capital francesa: La Place de la Concorde, a Ópera de Garnier,
os Campos Eliseus, o Arco do Triunfo, Bairro de
Saint German, os Boulevars, os Inválidos, a Ponte
de Alexandre III, os Jardins de Luxemburgo, etc.
Tarde livre ou poderá realizar uma excursão opcional ao Palácio de Versalles e os seus jardins,
símbolo da monarquia francesano seu esplendor, e
modelo para as residências reais por toda a Europa.
Durante a noite, assistência opcional até o Cabaré
Le Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou poderá fazer uma excursão opcional ao Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de Maio
em 1968. De seguida visitaremos o interior da Catedral de Notre - Dame, obra maestra da arte gótica
francesa, local da coroação dos reis e imperadores,
e por último poderá conhecer Paris desde outro
ponto de vista, com um passeio em Bateau-Mouche
pelo Sena. Durante a tarde poderá fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência
real, que hoje em dia é um dos maiores museus do
mundo. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS
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. ■
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Bruxelas, Amberes e Amsterdã,
Passeio em barco pelo Reno, Panorâmica de Paris.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruges, Gante, Middelburg, Plan Delta, Roterdão, Gouda, Delft, Haia, Colonia, Frankfurt, Reims.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerarios podem ser realizados em Opção TUDO
INCLUIDO. Somam-se às refeições base do itinerario
aquelas indicadas baixo a nomenclatura (Opção TI). Nesta versão o programa oferece um total de 11 refeições
(ST9240) e 4 refeições (ST9241) e as seguintes visitas
adicionais:
* Visita panorâmica (ST9240) de Gouda, Haia, Delft, Rotterdã com entrada a Madurodam
Por um suplemento sobre o preço de:
275 $ (ST9240) e 130 $ (ST9241).

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Bruxelas

Nome
Situação
Novotel Brussels City Centre
Centro
Catalonia Brussels
Cidade
Bruges
Velotel Brugge
Cidade
Ibis Brugge Centrum
Centro
Rotterdã Best Western Plus Airport
Aeroporto
Holiday Inn Express Central Station Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City
Cidade
Mercure Amsterdam City
Cidade
Westcord Art
Cidade
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Leonardo Royal Frankfurt
Cidade
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
3*S
4*
2*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
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Castelos franceses, Paris e O melhor de Países
ST9243 >> Paris > Tours > Vannes > Quimper > Saint Malo > Paris > Bruxelas > Bruges > Rotterdã > Amsterdã > Frankfurt

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SÁBADO: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Visita opcional com o nosso guia local ao Bairro Latino, o interior
da Catedral de Notre Dame e por última poderá conhecer Paris desde outro ponto de vista dando um
passeio em Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU
- TOURS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire. Primeira parada em Chambord. Onde teremos tempo livre
para admirar este edifício, projetado supostamente por Leonardo Da Vinci no século XVI por ordem
de Francisco I para ser utilizado como um pavilhão
de caça e ﬁca no coração de uma área de ﬂoresta
cercada por 31 kms de muralha. Continuamos até a
pitoresca cidade de Amboise, às margens do Loire.
Visitaremos uma adega típica da região com uma degustação no ﬁnal do passeio. Tempo livre o qual você
poderá aproveitar para explorar as suas ruas tradicionais ou visitar seu Castelo, antiga residência do rei
Francisco I e cuja capela estão os restos de Leonardo
da Vinci. Continuamos até Chenonceau, onde se encontra o chamado "Castelo das Damas", já que foi
amado, administrado e protegido por mulheres fora
do comum, que marcaram a história. Depois de admirar o exterior, com uma ponte de cinco arcos que
emerge como uma aparição no rio Cher, visitaremos
seu interior, que possui uma grande riqueza em suas
coleções como demostra seu mobiliário renascentista e importante conjunto de tapeçarias. Continuamos
para Tours. Tempo livre para conhecer o centro da
cidade, com ruas estreitas e casas de madeira e também a bela praça Plumereau. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Café da manhã. Saída para Villandry para conhecer
seus jardins, que são considerados uns dos mais belos da França; que são divididos em quatro terraços:
um terraço superior que inclui o jardim do sol, em seguida, um terraço com o jardim aquático, em seguida, um terraço para o jardim ornamental ou jardim
de bordados e, ﬁnalmente, um terraço inferior com
o jardim decorativo. Continuamos até Angers, a antiga capital de Anjou, classiﬁcada como patrimônio
da UNESCO. Almoço e tempo livre para visitar esta
cidade, localizada nas margens do rio Maine, que tem
um centro histórico medieval com a Catedral de São
Mauricio, o Castelo do S. XIII, etc. Continuamos para
Vannes e tempo livre para visitar o seu centro histórico, com construções de madeira dos séculos XIV a
XVII, a catedral de São Pedro, as muralhas, a prefeitura, o porto, etc. Jantar e acomodação.

228 FRANÇA · PAÍSES BAIXOS · LONDRES

TERÇA-FEIRA: VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Café da manhã. Saída para Carnac, onde faremos
uma parada fotográﬁca em Alinhamentos pré-históricos, que têm mais de 6.000 anos e são formados por 4.000 menires e que são, de longe, a maior
construção pré-histórica conhecida. Continuamos
até Concarneau, uma bela cidade costeira onde você
terá tempo livre para passear, aproveitar e sentir o
sabor das vilas de pescadores do “Finisterrae” dos
franceses. Nosso próximo destino será Quimper,
cujas origens remontam ao tempo da dominação
romana. Almoço e tempo livre ou, se desejar, você
poderá fazer uma interessante excursão opcional às
localidades de Locronan e Pleyben, duas autênticas
joias que permanecem adormecidas entre o espírito
antigo do ritual celta dos primitivos gauleses e o ambiente bretão. Aqui você pode descobrir edifícios de
granito e uma das igrejas mais imponentes com um
"Calvário" ﬁno e detalhado. Regresso para Quimper.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL ST. MALÓ
Café da manhã. Saída para a fascinante vila medieval de Dinan, uma bela cidade no norte da Bretanha,
que preserva quase todos os seus edifícios medievais originais. Tempo livre para dar um passeio pelas
ruas de paralelepípedos da cidade velha com a Torre
do Relógio, as muralhas, o Palácio do Governador, o
castelo etc. Saída para Saint Michel. Almoço e visita
da majestosa abadia gótica do século XII, construída sobre a rocha do ArcanjoO. Continuamos até St.
Malo, uma pitoresca cidadela marítima amuralhada,
que antigamente era um famoso ninho de corsários.
Dia livre para passear por sei pitoresco centro histórico, rodeado por muralhas, desfrutar da animação
de suas ruas ou desfrutar de uma noite agradável em
um dos seus restaurantes de degustação do delicioso marisco e ostras produzidas na área, enquanto
toma um Delicioso vinho branco francês bem fresquinho. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ST. MALÓ - PRAIAS DO DESEMBARCO - PARIS
Café da manhã. Saída para fazer uma excursão às
praias que em 6 de junho de 1944 testemunhou o
desembarque aliado na Normandia. Vamos visitar
primeiro o Cemitério Americano da Normandia, onde
estão as sepulturas dos mais de 9.000 soldados
americanos que caíram em batalha. Nossa próxima
parada será em Omaha Beach, a mais famosa e mais
difícil de conquistar das cinco praias do Dia D. Este
lugar foi imortalizado em inúmeras ocasiões no cinema, sendo um dos seus exemplos o ﬁlme "O Resgate
do soldado Ryan". Após o almoço e como resume
de um tour tão interessante, visitaremos o Museu do
Desembarque de Arromanches. Continuatiamos para
Paris. Tempo livre ou se você quiser, poderá fazer
um tour opcional inesquecível de Paris Iluminado.
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Ópera de Garnier, os Campos Eliseus, o
Arco do Triunfo, Bairro de Saint German, os Boulevars, os Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os Jardins
de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou poderá realizar
uma excursão opcional ao Palácio de Versalles e os
seus jardins, símbolo da monarquia francesano seu
esplendor, e modelo para as residências reais por
toda a Europa. Durante a noite, assistência opcional
até o Cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Palácio de Versalhes e seus jardins. Foi
símbolo da monarquia Francesa em seu esplendor e
o modelo para residências reais em toda a Europa.
Na parte da tarde, em outra excursão opcional você
poderá conhecer com o nosso guia local o famoso
Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense
e cenário da revolução de maio de 68, em seguida,
visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame,
outro símbolo de Paris, obra - prima da arte gótica
francesa, lugar de coroação de reis e imperadores,
e serviu de inspiração para grandes obras literárias
como "o Corcunda de Notre Dame", de Victor Hugo
e, ﬁnalmente, você poderá conhecer Paris a partir de
outro ponto de vista dando um relaxante passeio em
Bateau-Mouche pelo Rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - REIMS - DINANT - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção a Reims. Tempo
livre para passear pelas suas ruas e descobrir o seu
património, entre o qual se destaca a Catedral de
Notre Dame de Reims, uma das principais obras de
arte gótica na Europa. Continuamos até Dinant, a
chamada “ﬁlha do Mosa”. Vamos subir até à cidadela
medieval em eléctrico, e vamos ter tempo para conhecer a cidadela (entradas incluídas). Continuação
até Bruxelas. Tempo livre para um primeiro contacto com a cidade. Não deixe de dar um passeio pelo
centro da cidade e conhecer a Gran Place Iluminada.
Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BRUXELAS (OPCIONAL A LOVAINA)
Café da manhã. Visita panorâmica: a Gran place, Casas do Rei, dos Gremios e sobretudo, a prefeitura;
contruída entre 1402 e 1455, o Manneken Pis, uma
estátua de bronze com uns 50 centímetros de altura,
o Bairro de Sablón, o palácio da Justiça, o Atomium,
etc. (Almoço Opção TI). Tempo livre onde pode optar por uma excursão opcional a Lovaina. Tempo livre
para conhecer esta cidade, na qual a universidade
ministrou aulas de Erasmo de Roterdão. Aproveite
para conhecer a Praça Maior, com a igreja de São
pedro e a prefeitura do século XV, e outros edifícios
como o Salão dos Tecidos, o colégio Van Dale, a Igreja de São Miguel e o Grande Beaterio. (Jantar Opção
TI) e acomodação.
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ST9245 >> Paris > Tours > Vannes > Quimper > Saint Malo > Paris > Bruxelas > Bruges > Rotterdã > Amsterdã

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9243
TERÇA-FEIRA: BRUXELAS - GANTE - BRUGES
Café da manhã. Saída em direção a Gante, com
tempo livre para descobrir os seus recantos mágicos, com o Castelo dos Condes de Flandes, a Catedral de San Bavón, a Torre Belfort, a Igreja de São
Nicolás, a ponte de São Miguel, etc. Saída em direção a Bruges. Almoço e tempo livre para conhecer
esta, na qual vai disfrutar descobrindo o encanto
das suas casas e dos canais, do Lago do Amor, o
Beaterio, a Praça Grote Markt, etc. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BRUGES - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN
DELTA - ROTERDÃO
Café da manhã. Saída em direção a Amberes, um
dos centros mundiais do diamante. Visita panorâmica: a prefeitura, o matadouro e o exterior da
Catedral da Nossa Senhora de Amberes, etc. Continuamos em direção a Middelburg. Almoço. Tempo livre para percorrer esta cidade, onde os seus
canais elegantes e as magníﬁcas mansões dos
comerciantes do século XVII nos transportam ao
explendor do Século de Ouro Holandês. Saimos
em direção até às Ilhas de Zelanda, percorrendo o
plano Delta, uma das melhores e maiores barreiras
contra inundações e tempestades do mundo. Chegada a Roterdão, coração económico e industrial da
Holanda, e que conta com um dos maiores portos
do mundo (mais de 100 km). Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: ROTERDÃO - GOUDA - DELFT - HAIA AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção a Gouda, conhecida por ter dado nome a um dos queijos mais
conhecidos internancionalmente. Tempo livre para
passear pelas ruas e canais que conduzem até
um dos seus edifícios mais notáveis, a prefeitura
“Stadhuis”, considerado como um dos edifícios
góticos mais importantes dos país e a igreja de
São João Batista, com maior longitude dos Paísess
Baixos, que se destaca pelos seus maravilhosas vitrais. Continuação até Delft, uma cidade preciosa,
conhecida pela sua fantástica porcelana azul e
ruas cheias de ﬂores, cheias de encanto. Tempo livre. Seguimos até Haia. Tempo livre para conhecer
a cidade dos Palácios e Avenidas, das embaixadas
e dos ministérios. É a sede do governo dos Países
Baixos, da Academia de Direito Internacional do
Tribunal Supremo dos Países Baixos, do Tribunal
Internacional e residência da família real holandesa (Almoço Opção TI). Se deseja poderá realizar
uma visita panorâmica (Opção TI) de estas cidades com guia local incluindo a entrada a um dos
símbolos representativos da Holanda, o Parque de
Madurodam, onde poderá admirar os lugares mais
importantes dos Países Baixos em miniatura a uma
escala perfeita. À continuação seguimos em direção a Amsterdã. Passeio opcional em lancha, para
descobrir Amsterdã, desde os seus canais. Jantar
e acomodação.

SEXTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Dam, o
Palácio Real, o Mercado das Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado de Flores, Canais, a Praça dos
Museus, o Bairro Judeu, etc. (Almoço Opção TI).
Tarde livre. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendados que aproveite o tempo com algumas das nossas excursões
opcionais, como por exemplo: Conhecer Zaanse
Schans, conhecido como o povo dos moinhos, onde
vamos encontrar uma reprodução ﬁel da vida na
região de Zaan. Passeio entre as casas de madeira
tradicionais, os armazéns e os moinhos de vento,
percorrer os povos marinheiros, onde vamos ver a
harmonia que existe entre as diferentes comunidades culturais e religiosas, nos Países Baixos: Marken
da região protestante, e Volendam, com uma larga
tradição católica. (Jantar Opção TI) e acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ
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 ST9245
DOMINGO: : AMSTERDÃ - COLONIA - PASSEIO EM BARCO
PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída em direção a Colonia, fundação romana, na qual se destaca a sua bela catedral
gótica. Durante tarde vamos realizar um passeio
agradável em barco pelo Reno, enquanto contemplamos povos, vinhas e castelos característicos da
região de Renania. Desembarque e continuação até
Frankfurt. Tempo livre para conhecer Romerberg, o
centro do casco histórico, com as suas casas patriarcas do século XV. Acomodação.
SEGUNDA: FRANKFURT
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 ST9243

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerarios podem ser realizados em Opção TUDO
INCLUIDO. Somam-se às refeições base do itinerario
aquelas indicadas baixo a nomenclatura (Opção TI). Nesta
versão o programa oferece um total de 18 refeições e as
seguintes visitas adicionais:
* Visita panorâmica de Gouda, Haia, Delft, Rotterdã com
entrada a Madurodam
Por um suplemento sobre o preço de: 275 $.

3.350
3.205$
$

18 dias
12 refeições

Preço base ST9245

17 dias
12 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 21 JUN / 13 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

18

12

3.350

4.345

París - Amsterdã

ST9245

Seleção

SINGLE

París - Frankfurt

ST9243

17

12

3.205

4.140

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Visita a uma adega típica em Amboise, Entrada
incluída no Castelo de Chenonceau e jardins de Villandry, Mont St. Michel, Saint Malo, Praias do Desembarco,
Museu de Aromanches (entrada incluída), Panorâmicas
de Paris, Bruxelas, Amberes e Amsterdã, Passeio de barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Dinant (Entrada a la ciudadela), Bruges, Gante, Middelburg, Plan Delta, Roterdão, Gouda, Delft, Haia,
Colonia, Frankfurt, Chambord, Tours, Angers, Vannes,
Carnac, Concarneau, Quimper, Dinan, Saint Maló, Reims.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome
Situação
Novotel Paris Est
Cidade
Mercure Ivry Quai de Seine Cidade
Tours
Ibis Tours Centre Gare
Centro
Ibis Styles Tours Centre
Centro
Vannes
Kyriad Vannes Centre
Centro
Kyriad Prestige Centre Palais Congres Cidade
Quimper Mercure Quimper Centre
Centro
Escale Oceania Quimper
Centro
Saint Malo De L’Univers
Centro
Mercure Balmoral / Hotel Cartier Centro
Bruxelas Novotel Brussels City Centre
Centro
Catalonia Brussels
Cidade
Bruges
Velotel Brugge
Cidade
Ibis Brugge Centrum
Centro
Aeroporto
Rotterdã Best Western Plus Airport
Holiday Inn Express Central Station Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City
Cidade
Mercure Amsterdam City
Cidade
Westcord Art
Cidade
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Leonardo Royal Frankfurt
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
3*
3*
4*
4*
3*S
4*
2*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
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O melhor de Normandía e Bretanha com O melhor
ST9250 >> Paris > Nantes > Vannes > Quimper > Saint Malo > Paris > Bruxelas > Bruges > Rotterdã > Amsterdã > Frankfurt

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SÁBADO: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Tempo livre
para conhecer a cidade. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - NANTES
Café da manhã. Saída para Nantes, a antiga capital da Bretanha. Almoço e visita panorâmica, onde
realizaremos um passeio pelo seu centro histórico,
com suas belas fachadas de estrutura de madeira
do século XV, a Catedral de São Pedro e São Paulo,
com suas abóbadas que alcançam quase 40 metros
e que abriga o magníﬁco túmulo do Francisco II, último duque de Bretanha e da sua esposa; o Castelo
dos Duques de Bretanha, residência da corte bretã e
mais tarde do Rei da França, onde se combina uma
mistura de palácio reﬁnado e de fortaleza, o Jardim
das Plantas, com 7 hectares de vegetação em pleno
centro da cidade e mais de 10.000 espécies vivas,
etc. Se desejar poderá fazer uma excursão relaxante
opcional onde vão jantar durante um passeio de barco pelo rio Erdre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: NANTES - VANNES
Café da manhã. Saída para Vannes e tempo livre para
visitar seu centro histórico com construções de madeira dos séculos XIV a XVII, a Catedral de São Pedro,
as muralhas, a prefeitura, o porto, etc. Almoço. Tarde
livre. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional ao Golfo de Morbihan, com passeio de barco
pelas suas águas: Loc Mariaquer, com o maior menhir
do mundo (20, 30 metros de altura), seu típico porto
de ostras e suas praias; Alinhamentos de Carnac com
mais de 6.000 anos de antiguidade, formados por
4.000 menhires e que são a maior construção pré-histórica conhecida. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: VANNES - QUIMPER
Café da manhã. Saída para Concarneau, maravilhosa cidade costeira, com tempo livre para caminhar,
desfrutar e sentir o sabor dos povoados marinheiros do “Finisterrae” francês. Continuação a Quimper, cuja origem voltam na época da dominação
romana, onde se constrói um pequeno povoado em
torno do porto que continuou com uma importante
atividade até metade do século XX. Após o almoço, realizaremos uma interessantíssima excursão das
cidades Locronan e Pleyben, duas autênticas joias
que permanecem paradas entre o antigo espírito do
ritual celta dos primitivos galeses e o ambiente bretão. Aqui poderá descobrir construções em granito
e uma das mais imponentes igrejas com um ﬁno e
detalhado “Calvário”. Retorno a Quimper. Jantar e
acomodação.
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QUARTA-FEIRA: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL ST. MALÓ
Café da manhã. Saída para a fascinante vila medieval
de Dinan, uma bela cidade no norte da Bretanha, que
preserva quase todos os seus edifícios medievais originais. Tempo livre. Saída para Saint Michel. Almoço e
visita da majestosa abadia gótica do século XII, construída sobre a rocha do Arcanjo e que possui, entre
outros, o mérito de ser um dos lugares mais visitados
da França. Continuamos até St. Malo, uma pitoresca cidadela marítima amuralhada, que antigamente
era um ninho de corsários. Dia livre para passear por
sei pitoresco centro histórico, rodeado por muralhas,
desfrutar da animação de suas ruas ou desfrutar de
uma noite agradável em um dos seus restaurantes de
degustação do delicioso marisco e ostras produzidas
na área, enquanto toma um Delicioso vinho branco
francês bem fresquinho. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ST. MALÓ - PRAIAS DO DESEMBARQUE PARIS
Café da manhã. Saída para fazer uma excursão às
praias que em 6 de junho de 1944 testemunhou o
desembarque aliado na Normandia que deu origem
à "Operação Overlod" e a consequente libertação da
França durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos visitar primeiro o Cemitério Americano da Normandia,
onde estão as sepulturas dos mais de 9.000 soldados americanos que caíram em batalha. Nossa próxima parada será em Omaha Beach, a mais famosa
e mais difícil de conquistar das cinco praias do Dia
D. Este lugar foi imortalizado em inúmeras ocasiões
no cinema, sendo um dos seus exemplos o ﬁlme "O
Resgate do soldado Ryan". Após o almoço e como
resume de um tour tão interessante, visitaremos o
Museu do Desembarque de Arromanches. Continuatiamos para Paris. Tempo livre ou se você quiser,
poderá fazer um tour opcional inesquecível de Paris
Iluminado. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: A Praça da Concordia, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III, Champs
Elysees, Arco do Triunfo, Bairro de Saint Germain, Os
Boulevares, Os Invalidos, a ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real e hoje
um dos maiores museus do mundo, juntamente com
o Hermitage,em São Petersburgo, o Metropolitan em
Nova York ou o Prado, em Madrid, e onde se encontra
uma maravilhosa coleção de arte, que vão desde as
obras - primas da antiguidade, como a Vênus de Milo
e a Vitória Alada até a revolucionara Pirâmide de aço
e vidro realizada pelo arquiteto Chinês-americano
Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À noite, você
terá a oportunidade de conhecer alguns dos shows
mais simbólicos de Paris, assistindo opcionalmente
ao show no cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Palácio de Versalhes e seus jardins. Foi
símbolo da monarquia Francesa em seu esplendor e
o modelo para residências reais em toda a Europa.
Na parte da tarde, em outra excursão opcional você
poderá conhecer com o nosso guia local o famoso
Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense
e cenário da revolução de maio de 68, em seguida,
visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame,
outro símbolo de Paris, obra - prima da arte gótica
francesa, lugar de coroação de reis e imperadores,
e serviu de inspiração para grandes obras literárias
como "o Corcunda de Notre Dame", de Victor Hugo
e, ﬁnalmente, você poderá conhecer Paris a partir de
outro ponto de vista dando um relaxante passeio em
Bateau-Mouche pelo Rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção a Reims. Tempo
livre para passear pelas suas ruas e descobrir o património, entre o qual se destaca a Catedral de Nôtre
Dame de Reims, uma das principais obras de arte gótica na Europa. Continuação até Dinant, chamada “a
ﬁlha do Meuse”. Vamos subir a cidadela medieval em
comboio, com tempo para conhecê - la (entradas incluídas). Continuação até Bruxelas. Tempo livre para
um primeiro contacto com a cidade. Não deixe de
dar um passeio pelo centro da cidade para conhecer
a Grand Place iluminada. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BRUXELAS (OPCIONAL A LOVAINA)
Café da manhã. Visita panorâmica: a Gran place,
Casas do Rei, dos Gremios e sobretudo, a prefeitura, o Manneken Pis, o Bairro de Sablón, o palácio da
Justiça, o Atomium, etc. (Almoço Opção TI). Tempo
livre onde pode optar por uma excursão opcional a
Lovaina. Tempo livre para conhecer esta cidade, na
qual a universidade ministrou aulas de Erasmo de
Roterdão. Aproveite para conhecer a Praça Maior,
com a igreja de São pedro e a prefeitura do século
XV, e outros edifícios como o Salão dos Tecidos, o
colégio Van Dale, a Igreja de São Miguel e o Grande
Beaterio. (Jantar Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: BRUXELAS - GANTE - BRUGES
Café da manhã. Saída em direção a Gante, com tempo livre para descobrir os seus recantos mágicos,
com o Castelo dos Condes de Flandes, a Catedral de
San Bavón, onde se encontra o retábulo da Adoração
do Cordeiro Místico de Van Eyck, a Torre Belfort, a
Igreja de São Nicolás, a ponte de São Miguel, etc. Saída em direção a Bruges. Almoço e tempo livre para
conhecer esta bela cidade parada no tempo, na qual
vai disfrutar descobrindo o encanto das suas casas
e dos canais, do Lago do Amor, o Beaterio, a Praça
Grote Markt, a Basílica da Santa Sangre, a Catedral
de San Salvador, que é a igreja paroquial mais antiga
de Bruges, etc. Acomodação.
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ST9251 >> Paris > Nantes > Vannes > Quimper > Saint Malo > Paris > Bruxelas > Bruges > Rotterdã > Amsterdã

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9250
QUARTA-FEIRA: BRUGES - AMBERES - MIDDLEBURG - PLAN
DELTA - ROTERDÃO
Café da manhã. Saída em direção a Amberes, um
dos centros mundiais do diamante. Realizaremos
uma visita panorâmica: a prefeitura, o matadouro
e o exterior da Catedral da Nossa Senhora de Amberes, declarada como Património da Humanidade
pela UNESCO, é a igreja mais importante dos Países
Baixos. Continuamos em direção a Middelburg. Almoço. Tempo livre para percorrer esta cidade, onde
os seus canais elegantes e as magníﬁcas mansões
dos comerciantes do século XVII nos transportam
ao explendor do Século de Ouro Holandês, durante
o qual era a base da Companhia das Índias Orientais. Saimos em direção até às Ilhas de Zelanda,
percorrendo o plano Delta, uma das melhores e
maiores barreiras contra inundações e tempestades
do mundo. Foi desenhada após as inundações de
1953, e oferece proteção às terras nos arredores
do Delta formado pelos rios Reno, Mosa e Escalda, sempre com um cuidado especial na proteção
ecológica da fauna e ﬂora da região. Chegada a Roterdão, coração económico e industrial da Holanda,
e que conta com um dos maiores portos do mundo
(mais de 100 km). Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Dam,
o Palácio Real, o Monumento Nacional, o Mercado
das Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado de
Flores, Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu,
etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre. (Jantar Opção
TI) e acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROTERDÃO - GOUDA - DELFT - HAIA AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída em direção a Gouda, conhecida por ter dado nome a um dos queijos mais
conhecidos internancionalmente. Construida sobre uma antiga terra pantanosa, teve uma grande importância histórica, uma vez que serviu de
refugio para os protestantes durante a época de
Felipe II. Hoje em dia é também famosa também
pela sua produção de velas, canos, artigos texteis
e cerâmica. Tempo livre para passear pelas ruas
e canais que conduzem até um dos seus edifícios
mais notáveis, a prefeitura “Stadhuis”, considerado como um dos edifícios góticos mais importantes dos país e a igreja de São João Batista, com
maior longitude dos Paísess Baixos, que se destaca pelos seus maravilhosas vitrais. Continuação
até Delft, uma cidade preciosa, conhecida pela sua
fantástica porcelana azul. Tempo livre. Seguimos
até Haia. Tempo livre para conhecer a cidade, sede
do governo dos Países Baixos, da Academia de
Direito Internacional do Tribunal Supremo dos Países Baixos, do Tribunal Internacional e residência
da família real holandesa (Almoço Opção TI). Se
deseja poderá realizar uma visita panorâmica (Opção TI) de estas cidades com guia local incluindo
a entrada a um dos símbolos representativos da
Holanda, o Parque de Madurodam, onde poderá
admirar os lugares mais importantes dos Países
Baixos em miniatura a uma escala perfeita. À continuação seguimos em direção a Amsterdã. Possibilidade de realizar de forma opcional um passeio
em lancha. Jantar e acomodação.

FIM DO ITINERÁRIO ST9251

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendados que aproveite o tempo com algumas das nossas excursões
opcionais, como por exemplo: Conhecer Zaanse
Schans, conhecido popularmente como o povo
dos moinhos, os armazéns e os moinhos de vento,
percorrer os povos marinheiros, onde vamos ver
a harmonia perfeita que existe entre as diferentes comunidades culturais e religiosas, nos Países
Baixos: Marken da região protestante, e Volendam,
com uma larga tradição católica. (Jantar Opção TI)
e acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ
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. ■

DOMINGO: AMSTERDÃ - COLONIA - PASSEIO EM BARCO
PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colonia, fundação romana, na qual se destaca a sua bela catedral gótica.
Durante tarde vamos realizar um passeio em barco
pelo Reno, enquanto contemplamos povos, vinhas
e castelos característicos da região de Renania.
Desembarque e continuação até Frankfurt, capital
ﬁnanceira da Alemanha, que durante 2 séculos foi o
lugar de coroação dos Imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Tempo livre. Acomodação.
SEGUNDA: FRANKFURT
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 ST9250

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerarios podem ser realizados em Opção TUDO
INCLUIDO. Somam-se às refeições base do itinerario
aquelas indicadas baixo a nomenclatura (Opção TI). Nesta
versão o programa oferece um total de 18 refeições e as
seguintes visitas adicionais:
* Visita panorâmica de Gouda, Haia, Delft, Rotterdã com
entrada a Madurodam

3.290
3.145$
$

18 dias
12 refeições

Preço base ST9251

17 dias
12 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 21 JUN / 13 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

18

12

3.290

4.290

París - Amsterdã

ST9251

Seleção

SINGLE

París - Frankfurt

ST9250

17

12

3.145

4.080

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Nantes, Locronan e Pleyben, Saint
Michel, Praias do Desembarque, Museu Arromanches,
Panorâmicas de Paris, Bruxelas, Amberes e Amsterdã,
Passeio de barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Dinant (Entrada na cidadela), Bruges e Gante, Middelburg, Plan Delta, Roterdão, Gouda, Delft, Haia,
Colonia, Frankfurt, Vannes, Concarneau, Dinan, Saint
Maló, Reims.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome

Situação Cat.

Novotel Paris Est
Cidade
Mercure Ivry Quai de Seine Cidade
Residhome Berges De La Loire Centro
Nantes
Vannes
Kyriad Vannes Centre
Centro
Quimper Mercure Quimper Centre
Centro
Escale Oceania Quimper
Centro
Saint Malo De L’Univers
Centro
Mercure Balmoral
Centro
Hotel Cartier
Centro
Centro
Bruxelas Novotel Brussels City Centre
Catalonia Brussels
Cidade
Bruges
Velotel Brugge
Cidade
Ibis Brugge Centrum
Centro
Rotterdã Best Western Plus Airport Aeroporto
Holiday Inn Express Central Station Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City
Cidade
Mercure Amsterdam City
Cidade
Westcord Art
Cidade
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Leonardo Royal Frankfurt
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17..

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

Por um suplemento sobre o preço de: 275 $.
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+ 1
Paris

3
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1
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Paris e O melhor de Normandía e Bretanha

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9188 >> Paris > Nantes > Vannes > Quimper > Saint Malo > Paris
Preço base ST9188
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado para o Hotel. Resto
do dia livre. Se você desejar, poderá fazer um Tour
opcional de Paris Iluminado. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: A Praça da Concordia, a Opera Garnier, Champs Elysees, Arco do
Triunfo, Bairro de Saint Germain, Os Boulevares,
Os Invalidos, a ponte Alexander III, os jardins de
Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu do Louvre, antiga residência real e hoje um
dos maiores museus do mundo. À noite, você terá a
oportunidade de conhecer alguns dos shows mais
simbólicos de Paris, assistindo opcionalmente ao
show no cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível
visitar o Palácio de Versalhes e seus jardins. Foi símbolo da monarquia Francesa em seu esplendor e o
modelo para residências reais em toda a Europa.
Na parte da tarde, em outra excursão opcional você
poderá conhecer com o nosso guia local o famoso
Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense
e cenário da revolução de maio de 68, em seguida,
visitaremos o interior da Catedral de Notre Dame,
outro símbolo de Paris, e, ﬁnalmente, você poderá
conhecer Paris a partir de outro ponto de vista dando um passeio em Bateau-Mouche. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - NANTES
Café da manhã. Saída para Nantes, a antiga capital
da Bretanha e que será nossa porta de entrada na
Região do Loire. Almoço e visita panorâmica: seu
centro histórico, a Catedral de São Pedro e São
Paulo, o Castelo dos Duques de Bretanha, o Jardim
das Plantas, etc. Se desejar poderá fazer uma excursão relaxante opcional onde vão jantar durante
um passeio de barco pelo rio Erdre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: NANTES - VANNES
Café da manhã. Saída para Vannes e tempo livre
para visitar seu centro histórico com construções
de madeira dos séculos XIV a XVII, a Catedral de
São Pedro, as muralhas, a prefeitura, o porto, etc.
Almoço. Tarde livre. Se desejar, poderá realizar
uma excursão opcional ao Golfo de Morbihan, com
passeio de barco pelas suas águas: Loc Mariaquer,
com o maior menhir do mundo (20, 30 metros de
altura), seu típico porto de ostras e suas praias; Alinhamentos de Carnac com mais de 6.000 anos de
antiguidade, formados por 4.000 menhires e que
são a maior construção pré-histórica conhecida. É
um lugar mágico envolvido em milhares de lendas.
Jantar e acomodação.
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TERÇA-FEIRA: VANNES - QUIMPER
Café da manhã. Saída para Concarneau, maravilhosa cidade costeira, com tempo livre para caminhar,
desfrutar e sentir o sabor dos povoados marinheiros
do “Finisterrae” francês. Continuação a Quimper. A
cidade que nós vamos encontrar, realmente se desenvolve a partir da Idade Média, onde se converte
na Capital do Condado de Cornuaille e sede episcopal, época que, além da construção da Catedral
de São Corentin, se levantam suas muralhas e se
realiza o traçado de suas ruas pavimentadas, com
belíssimas construções de estrutura de madeira,
que nos faz lembrar o esplendor dos antigos grêmios da cidade. Após o almoço, realizaremos uma
interessantíssima excursão das cidades Locronan
e Pleyben, duas autênticas joias que permanecem
paradas entre o antigo espírito do ritual celta dos
primitivos galeses e o ambiente bretão. Retorno a
Quimper. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL
- ST. MALÓ
Café da manhã. Saída para Dinan. Tempo livre e
saída para Saint Michel. Almoço e visita da majestosa abadia gótica do século XII, construída sobre
a rocha do Arcanjo e que possui, entre outros, o
mérito de ser um dos lugares mais visitados da
França. Continuamos até St. Malo, uma pitoresca cidadela marítima amuralhada, que antigamente era
um famoso ninho de corsários. Dia livre para passear por sei pitoresco centro histórico, rodeado por
muralhas, desfrutar da animação de suas ruas ou
desfrutar de uma noite agradável em um dos seus
restaurantes de degustação do delicioso marisco e
ostras produzidas na área, enquanto toma um vinho branco francês bem fresquinho. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ST. MALÓ - PRAIAS DO DESEMBARCO PARIS
Café da manhã. Excursão às praias que em 6 de
junho de 1944 testemunhou o desembarque aliado
na Normandia que deu origem à “Operação Overlod” e a consequente libertação da França durante
a Segunda Guerra Mundial. Vamos visitar primeiro
o Cemitério Americano da Normandia, onde estão
as sepulturas dos mais de 9.000 soldados americanos que caíram em batalha. Nossa próxima parada
será em Omaha Beach, a mais famosa e mais difícil
de conquistar das cinco praias do Dia D. Após o almoço e como resume de um tour tão interessante,
visitaremos o Museu do Desembarque de Arromanches. Continuatiamos para Paris. Tempo livre ou se
você quiser, poderá fazer um tour opcional inesquecível de Paris Iluminado. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
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. ■

1.740

$

10 dias
7 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 19 JUN / 18 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

París - París

ST9188

10

7

1.740

2.240

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Nantes, Panorâmica de Paris, Locronan e Pleyben, .
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Vannes, Concarneau, Quimper, Mont St. Michel - Abadia com entradas, Praias do Desembarque,
Museu do Desembarque de Arromanches com entradas,
Dinan, Saint Maló.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Paris

Situação Cat.

Novotel Paris Est
Cidade
Mercure Ivry Quai de Seine Cidade
Residhome Berges De La Loire Centro
Nantes
Vannes
Kyriad Vannes Centre
Centro
Quimper Mercure Quimper Centre
Centro
Escale Oceania Quimper
Centro
Saint Malo De L’Univers
Centro
Mercure Balmoral
Centro
Hotel Cartier
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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COMEÇO E FIM
AMBOS ITIN.
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Paris, Normandía e Bretanha

SPECIAL
PLUS

ST9194 · ST9155 >> Paris > Nantes > Vannes > Quimper > Saint Malo > Le Havre > Rouen > Paris

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9194
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9194
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado para o Hotel. Resto
do dia livre. Excursão opcional de Paris Iluminado.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: A Praça da Concordia, a Opera Garnier, Champs Elysees, Arco do
Triunfo, Os Boulevares, Os Invalidos, a ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre
ou visita opcional ao Museu do Louvre. À noite, assistencia opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Palácio de Versalhes e seus jardins. Na
parte da tarde, em outra excursão opcional você
poderá conhecer com o nosso guia local o famoso
Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame
e, ﬁnalmente, poderá dar um relaxante passeio em
Bateau-Mouche pelo Rio Sena. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9155
SEXTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa
SÁBADO: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Tempo livre
para na capital francesa. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: PARIS - NANTES
Café da manhã. Saída para Nantes. Almoço e visita panorâmica: seu centro histórico, a Catedral de
São Pedro e São Paulo, o Castelo dos Duques de
Bretanha, o Jardim das Plantas, etc. Resto da tarde
livre ou excursão opcional onde vão jantar durante
um passeio de barco pelo rio Erdre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: NANTES - VANNES
Café da manhã. Saída para Vannes e tempo livre
para visitar seu centro histórico com a Catedral de
São Pedro, as muralhas, a prefeitura, o porto, etc.
Almoço. Tarde livre. Se desejar, poderá realizar uma
excursão opcional ao Golfo de Morbihan, com passeio de barco pelas suas águas: Loc Mariaquer, com
o maior menhir do mundo (20,30 metros de altura),
seu típico porto de ostras e suas praias; Alinhamentos de Carnac com mais de 6.000 anos de antiguidade, formados por 4.000 menhires e que são a
maior construção pré-histórica conhecida. Jantar e
acomodação.

TERÇA-FEIRA: VANNES - QUIMPER
Café da manhã. Saída para Concarneau, maravilhosa cidade costeira, com tempo livre para conhecer a
cidade. Continuação a Quimper, cuja origem voltam
na época da dominação romana. Após o almoço,
realizaremos uma interessantíssima excursão das
cidades Locronan e Pleyben. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL
- ST. MALÓ
Café da manhã. Saída para Dinan, que preserva
quase todos os seus edifícios medievais originais.
Tempo livre. Saída para Saint Michel. Almoço e
visita da majestosa abadia gótica do século XII.
Continuamos até St. Malo, uma pitoresca cidadela
marítima amuralhada. Dia livre. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ST. MALÓ - PRAIAS DO DESEMBARQUE - LE
HAVRE
Café da manhã. Saída para fazer uma excursão às
praias que em 6 de junho de 1944 testemunhou o
desembarque aliado na Normandia. Vamos visitar
primeiro o Point du Hoc e o Cemitério Americano da Normandia. Nossa próxima parada será em
Omaha Beach. Após o almoço e como resume de
um tour tão interessante, visitaremos o Museu do
Desembarque de Arromanches. Continuação até
a Ponte de Normandía para admirar o Estuário do
Sena. Chegada a Le Havre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LE HAVRE - FALÉSIAS DE ÉTRETAT HONFLEUR - ROUEN
Café da manhã. Saída para Étretat, um lugar maravilhoso com suas espetaculares falésias. Tempo
livre e continuação do nosso percurso até a zona
costeira da região de Calvados, parando primeiramente em Honﬂeur, um lugar incomparável que
têm inspirado a pintores, escritores e músicos por
muitos séculos. Tempo livre para desfrutar deste povoado marinheiro, com o seu cais e as suas
encantadoras ruelas. Continuação a Rouen, capital
histórica da Normandia e cenário da execução da
Joana d’Arc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROUEN - GIVERNY - PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: o centro histórico, o Palácio da Justiça, o “Grosse Horloge”, a Praça
do Mercado e a famosa Catedral de Notre Dame.
Tempo livre. Saída para Giverny, povoado famoso
no mundo inteiro devido a Claude Monet, que viveu aqui 43 anos, e popularizada na América Latina
pela novela brasileira “Viver a vida”. Visitaremos a
casa do artista e seus famosos jardins. Continuação
a Paris. Acomodação.

2.060
1.690$
$

12 dias
9 refeições

Preço base ST9155

10 dias
9 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 19 JUN / 18 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

París - París

ST9194

12

9

2.060

2.685

TEMPORADA: 21 JUN / 20 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

París - París

ST9155

10

9

1.690

2.190

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Nantes e Rouen, Locronan
e Pleyben.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Vannes, Concarneau, Quimper, Dinan, Mont
St. Michel - Abadia com entradas, Praias do Desembarque, Museu do Desembarque de Arromanches com
entradas, Le Havre, Falésias d’Etretat, Honﬂeur, Casa de
Monet em Giverny, Saint Maló.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome

Situação Cat.

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

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

DOMINGO: PARIS
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. ■
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COMEÇO E FIM
AMBOS ITIN.

+ 1 ó
Paris

1

St. Malo
1

Quimper

2

1

Vannes

1
1

Nantes

FRANÇA

Mont Saint Michel · França

O melhor de Normandía, Bretanha e Paris

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9286 · ST9289 >> Paris > Nantes > Vannes > Quimper > Saint Malo
Preço base ST9286
COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa
SÁBADO: PARIS
Chegada em Paris e traslado para o hotel. Tempo
livre para conhecer a cidade. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - NANTES
Café da manhã. Saída para Nantes, a antiga capital
da Bretanha e que será nossa porta de entrada na
Região do Loire. Almoço e visita panorâmica, onde
realizaremos um passeio pelo seu centro histórico,
com suas belas fachadas de estrutura de madeira
do século XV, a Catedral de São Pedro e São Paulo,
o Castelo dos Duques de Bretanha, o Jardim das
Plantas, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: NANTES - VANNES
Café da manhã. Saída para Vannes e tempo livre
para visitar seu centro histórico com construções
de madeira dos séculos XIV a XVII, a Catedral de
São Pedro, as muralhas, a prefeitura, o porto, etc.
Almoço. Tarde livre. Se desejar, poderá realizar
uma excursão opcional ao Golfo de Morbihan, com
passeio de barco pelas suas águas: Loc Mariaquer,
com o maior menhir do mundo (20, 30 metros de
altura), seu típico porto de ostras e suas praias; Alinhamentos de Carnac com mais de 6.000 anos de
antiguidade, formados por 4.000 menhires e que
são a maior construção pré-histórica conhecida.
Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: VANNES - QUIMPER
Café da manhã. Saída para Concarneau, com tempo livre para caminhar, desfrutar e sentir o sabor
dos povoados marinheiros do “Finisterrae” francês.
Continuação a Quimper, cuja origem voltam na
época da dominação romana, onde se constrói um
pequeno povoado em torno do porto que continuou com uma importante atividade até metade do
século XX. Mas a cidade que nós vamos encontrar,
realmente se desenvolve a partir da Idade Média,
onde se converte na Capital do Condado de Cornuaille e sede episcopal, época que, além da construção da Catedral de São Corentin, um dos maiores
edifícios da arte gótica na Bretanha, se levantam
suas muralhas e se realiza o traçado de suas ruas
pavimentadas, com belíssimas construções de estrutura de madeira, que nos faz lembrar o esplendor dos antigos grêmios da cidade. Após o almoço,
realizaremos uma excursão das cidades Locronan e
Pleyben, duas joias que permanecem paradas entre
o antigo espírito do ritual celta dos primitivos galeses e o ambiente bretão. Aqui poderá descobrir
construções em granito e uma das mais imponentes igrejas com um ﬁno e detalhado “Calvário”. Retorno a Quimper. Jantar e acomodação.
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QUARTA-FEIRA: QUIMPER - ST. MALÓ
Café da manhã. Saída para o fascinante povoado
medieval de Dinan. Tempo livre para realizar um
passeio pelas ruas empedradas do centro histórico
com a Torre do Relógio, as muralhas, o Palácio do
Governador, o castelo, etc. Saída para Saint Michel.
Almoço e visita da abadia gótica do século XII,
construída sobre a rocha do Arcanjo. Continuação
a St. Malo, pitoresca cidade marítima amuralhada,
que em outro tempo foi notável ninho de corsários.
Resto do dia livre para passear por seu centro histórico, rodeado por suas muralhas. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ST. MALÓ - PRAIAS DO DESEMBARQUE PARIS
Café da manhã. Saída para fazer uma excursão às
praias que em 6 de junho de 1944 testemunhou o
desembarque aliado na Normandia que deu origem
à "Operação Overlod" e a consequente libertação
da França durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos visitar primeiro o Cemitério Americano da
Normandia, onde estão as sepulturas dos mais de
9.000 soldados americanos que caíram em batalha. Nossa próxima parada será em Omaha Beach,
a mais famosa e mais difícil de conquistar das cinco praias do Dia D. Este lugar foi imortalizado em
inúmeras ocasiões no cinema, sendo um dos seus
exemplos o ﬁlme "O Resgate do soldado Ryan".
Após o almoço e como resume de um tour tão interessante, visitaremos o Museu do Desembarque de
Arromanches. Continuatiamos para Paris. Tempo
livre ou se você quiser, poderá fazer um tour opcional inesquecível de Paris Iluminado. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
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 ST9286
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: A Praça da Concordia, a Opera Garnier, Champs Elysees, Arco do
Triunfo, Bairro de Saint Germain, Os Boulevares,
Os Invalidos, a ponte Alexander III, os jardins de
Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu do Louvre, antiga residência real e hoje um
dos maiores museus do mundo. À noite, você terá a
oportunidade de conhecer alguns dos shows mais
simbólicos de Paris, assistindo opcionalmente ao
show no cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
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 ST9289

8 dias
7 refeições

1.375
1.560$
$

Preço base ST9289

9 dias
7 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 21 JUN / 20 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

8

7

1.375

1.745

París - París

ST9289

Seleção

SINGLE

París - París

ST9286

9

7

1.560

1.995

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris e Nantes, Locronan e Pleyben.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Vannes, Concarneau, Quimper, Dinan, Mont
St. Michel - Abadia com entradas, Praias do Desembarque, Museu do Desembarque de Arromanches com
entradas.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome

Situação Cat.

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

4*
4*
4*
3*
4*
3*
3*
4*
4*
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+ 1
Paris

3
1

1

Vannes

1

Tours

1

FRANÇA

Pla
Pla
ace
c P
Plu
um
merrau · Tour
ours

Paris, Castelos franceses e Normandía

SPECIAL
PLUS

ST9191 >> Paris > Tours > Vannes > Quimper > Saint Malo

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9191
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada e traslado até o hotel. Excursão opcional
de Paris Iluminado. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: A Praça da Concordia, a Opera Garnier, Champs Elysees, Arco do
Triunfo, Os Boulevares, Os Invalidos, a ponte Alexander III, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, um dos maiores museus do mundo.
Excursao opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Palácio
de Versalhes e seus jardins. Foi símbolo da monarquia Francesa em seu esplendor e o modelo para
residências reais em toda a Europa. Na tarde, excursão opcional ao Bairro Latino, o interior da Catedral
de Notre Dame, e fazer um passeio em Bateau-Mouche pelo Rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU
- TOURS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, uma
região maravilhosa embelezada com mais de 100
castelos construídos no s. XIV a XVI. Primeira parada em Chambord. Onde teremos tempo livre para
admirar este magníﬁco edifício, projetado supostamente por Leonardo Da Vinci no século XVI por
ordem de Francisco I para ser utilizado como um
pavilhão de caça. Continuamos até a pitoresca cidade de Amboise, às margens do Loire. Visitaremos
uma adega típica da região com uma degustação
no ﬁnal do passeio. Tempo livre o qual você poderá
aproveitar para explorar as suas ruas tradicionais
ou visitar seu Castelo, antiga residência do rei Francisco I e cuja capela estão os restos de Leonardo
da Vinci. Continuamos até Chenonceau, onde se
encontra o chamado “Castelo das Damas”, já que
foi amado, administrado e protegido por mulheres
fora do comum, que marcaram a história. Depois de
admirar o exterior, com uma ponte de cinco arcos
que emerge como uma aparição no rio Cher, visitaremos seu interior. Continuamos para Tours. Tempo
livre para conhecer o centro da cidade, com ruas
estreitas e casas de madeira e também a bela praça
Plumereau. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Café da manhã. Saída para Villandry para conhecer
seus jardins, que são considerados uns dos mais
belos da França. Continuamos até Angers, a antiga capital de Anjou, classiﬁcada como patrimônio
da UNESCO. Almoço e tempo livre para visitar esta
cidade, que tem um centro histórico medieval com
a Catedral de São Mauricio, o Castelo do S. XIII,

1.795

etc. Continuamos para Vannes e tempo livre para
visitar o seu centro histórico, com construções de
madeira dos séculos XIV a XVII, a catedral de São
Pedro, as muralhas, a prefeitura, o porto, etc. Jantar
e acomodação.
TERÇA-FEIRA: VANNES - CARNAC - CONCARNEAU QUIMPER
Café da manhã. Saída para Carnac, onde faremos
uma parada fotográﬁca em Alinhamentos pré-históricos, que têm mais de 6.000 anos. Continuamos
até Concarneau, uma cidade costeira onde você
terá tempo livre para passear, aproveitar e sentir o
sabor das vilas de pescadores do “Finisterrae” dos
franceses. Nosso próximo destino será Quimper,
muito importante na Idade Média, quando se torna
a capital do condado de Cornuaille e sede episcopal, uma época em que, além da construção da Catedral de San Corentin, um dos os maiores edifícios
da arte gótica na Bretanha, foram erguidas suas
muralhas. Almoço e tempo livre ou, se desejar, você
poderá fazer uma interessante excursão opcional às
localidades de Locronan e Pleyben. Aqui você pode
descobrir edifícios de granito e uma das igrejas
mais imponentes com um “Calvário” ﬁno e detalhado. Regresso para Quimper. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL
- ST. MALÓ
Café da manhã. Saída para Dinan, que conserva quase todos seus edifícios medievais originais. Tempo
livre para realizar um passeio pelas ruas do centro
histórico com a Torre do Relógio, as muralhas, o Palácio do Governador, o castelo, etc. Saída para Saint
Michel. Almoço e visita da abadia gótica do século
XII, construída em apenas 17 anos e inscrita no Patrimonio da Humanidade pela UNESCO. Continuação a
St. Malo, pitoresca cidade marítima amuralhada, que
em outro tempo foi notável ninho de corsários. Resto
do dia livre. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ST. MALÓ - PRAIAS DO DESEMBARQUE PARIS
Café da manhã. Excursão nas praias que no 6 de
junho de 1944 foram testemunha do desembarque
aliado que deu início a “Operacao Overlod”. Visitaremos o Cemitério Americano da Normandia, onde se
encontram os túmulos dos mais de 9.000 soldados
que faleceram na batalha. Nossa seguinte parada
será em Omaha Beach, a mais difícil de conquistar
das cinco praias do dia D. Este lugar foi imortalizado
no ﬁlme “O resgate do soldado Ryan”. Em seguida,
após o almoço, e visita do Museu do Desembarque
de Arromanches. Continuação a Paris. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
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. ■

$

10 dias
7 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 19 JUN / 18 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

París - París

ST9191

10

7

1.795

2.295

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Paris, Visita de uma Adega de Vinhos, Abadia de San
Michel.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Chambord,
Amboise, Entrada incluida no Castelo de Chenonceau e
os jardins de Villandry, Tours, Angers, Vannes, Carnac
Concarneau, Quimper, Dinan, Mont St. Michel, Saint
Malo, Praias do Desembarque, Museu de Aromanches
(entrada incluida).
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Paris

Situação Cat.

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

4*
4*
3*
3*
3*
3*
4*
3*
3*
4*
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Paris, Castelos franceses e Grande Tour da Normandía
ST9192 >> Paris > Tours > Vannes > Quimper > Saint Maló > Le Havre > Rouen

QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada e traslado até o hotel. Excursão opcional de
Paris Iluminado. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: A Praça da Concordia, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III, Champs
Elysees, Arco do Triunfo, Bairro de Saint Germain, Os
Boulevares, Os Invalidos, a ponte Alexander III, etc.
Tarde livre ou excursão opcional ao Museu do Louvre.
Durante a noite, assistência opcional até ao Cabaré
Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível
visitar o Palácio de Versalhes e seus jardins. Durante
a tarde Na parte da tarde, em outra excursão opcional você poderá conhecer com o nosso guia local o
famoso Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre
Dame e, por último realizar um passeio em Bateau-Mouche pelo rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU
- TOURS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, uma
região maravilhosa embelezada com mais de 100
castelos construídos no s. XIV a XVI, especialmente durante a guerra de 100 anos contra os Ingleses,
quando os nobres franceses se refugiaram neste
território e, posteriormente, se tornou uma região
frequentada por nobres e banqueiros como um local
de lazer. Primeira parada em Chambord. Onde teremos tempo livre para admirar este magníﬁco edifício,
projetado supostamente por Leonardo Da Vinci no
século XVI por ordem de Francisco I para ser utilizado como um pavilhão de caça e ﬁca no coração de
uma área de ﬂoresta cercada por 31 kms de muralha.
Embora seu mobiliário tenha sido saqueado durante
a era revolucionária, é o mais espetacular de todos
no mundo. Continuamos até a pitoresca cidade de
Amboise, às margens do Loire. Visitaremos uma adega típica da região com uma degustação no ﬁnal do
passeio. Tempo livre o qual você poderá aproveitar
para explorar as suas ruas tradicionais ou visitar seu
Castelo, antiga residência do rei Francisco I e cuja capela estão os restos de Leonardo da Vinci. Continuamos até Chenonceau, onde se encontra o chamado
"Castelo das Damas", já que foi amado, administrado
e protegido por mulheres fora do comum, que marcaram a história. Depois de admirar o exterior, com
uma ponte de cinco arcos que emerge como uma
aparição no rio Cher, visitaremos seu interior, que
possui uma grande riqueza em suas coleções como
demostra seu mobiliário renascentista e importante
conjunto de tapeçarias. Continuamos para Tours.
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Tempo livre para conhecer o centro da cidade, com
ruas estreitas e casas de madeira e também a bela
praça Plumereau. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Café da manhã. Saída para Villandry para conhecer
seus jardins, que são considerados uns dos mais belos da França; que são divididos em quatro terraços:
um terraço superior que inclui o jardim do sol, em seguida, um terraço com o jardim aquático, em seguida, um terraço para o jardim ornamental ou jardim
de bordados e, ﬁnalmente, um terraço inferior com
o jardim decorativo. Continuamos até Angers, a antiga capital de Anjou, classiﬁcada como patrimônio
da UNESCO. Almoço e tempo livre para visitar esta
cidade, localizada nas margens do rio Maine, que tem
um centro histórico medieval com a Catedral de São
Mauricio, o Castelo do S. XIII, etc. Continuamos para
Vannes e tempo livre para visitar o seu centro histórico, com construções de madeira dos séculos XIV a
XVII, a catedral de São Pedro, as muralhas, a prefeitura, o porto, etc. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: VANNES - CARNAC - CONCARNEAU - QUIMPER
Café da manhã. Saída para Carnac, onde faremos
uma parada fotográﬁca em Alinhamentos pré-históricos, que têm mais de 6.000 anos e são formados por 4.000 menires e que são, de longe, a maior
construção pré-histórica conhecida. Continuamos
até Concarneau, uma bela cidade costeira onde você
terá tempo livre para passear, aproveitar e sentir o

sabor das vilas de pescadores do “Finisterrae” dos
franceses. Nosso próximo destino será Quimper,
cujas origens remontam ao tempo da dominação
romana, quando uma pequena cidade foi construída
em torno de um porto que continuou com uma atividade importante até meados do século XX. Mas a cidade que vamos encontrar realmente se desenvolve
a partir da Idade Média, quando se torna a capital do
condado de Cornuaille e sede episcopal, uma época
em que, além da construção da Catedral de San Corentin, um dos os maiores edifícios da arte gótica na
Bretanha, foram erguidas suas muralhas e suas ruas
de paralelepípedos, com belos edifícios de madeira,
que nos lembra do esplendor das antigas alianças
da cidade. Almoço e tempo livre ou, se desejar, você
poderá fazer uma interessante excursão opcional às
localidades de Locronan e Pleyben, duas autênticas
joias que permanecem adormecidas entre o espírito
antigo do ritual celta dos primitivos gauleses e o ambiente bretão. Aqui você pode descobrir edifícios de
granito e uma das igrejas mais imponentes com um
"Calvário" ﬁno e detalhado. Regresso para Quimper.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL ST. MALÓ
Café da manhã. Saída para a fascinante vila medieval de Dinan, uma bela cidade no norte da Bretanha,
que preserva quase todos os seus edifícios medievais originais. Tempo livre para dar um passeio pelas
ruas de paralelepípedos da cidade velha com a Torre
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Preço base ST9192
Americano da Normandia, onde se encontram os
túmulos dos mais de 9.000 soldados norte - americanos que faleceram na batalha. Após o almoço,
e como um resumo de tão interessante percurso,
visitaremos o Museu do Desembarque de Arromanches. Continuaremos nosso caminho até a Ponte
da Normandia, impressionante obra da engenharia,
desde onde teremos uma maravilhosa vista panorâmica sobre o Estuário do Sena, antes de chegar a Le
Havre. Jantar e acomodação.

do Relógio, as muralhas, o Palácio do Governador,
o castelo etc. Saída para Saint Michel. Almoço e
visita da majestosa abadia gótica do século XII,
construída sobre a rocha do Arcanjo e que possui,
entre outros, o mérito de ser um dos lugares mais
visitados da França. Sua construção reforçada em
granito resistiu aos ataques dos vikings e ingleses e
à guerra dos 100 anos. Os beneditinos foram expulsos durante a Revolução Francesa e não retornaram
até 1966. Hoje continuar vivendo, trabalhando e rezando nesta "Maravilha do Ocidente", construída
em apenas 17 anos, e registrado como Património
Mundial pela UNESCO. Continuamos até St. Malo,
uma pitoresca cidadela marítima amuralhada, que
antigamente era um famoso ninho de corsários. Dia
livre para passear por sei pitoresco centro histórico,
rodeado por muralhas, desfrutar da animação de
suas ruas ou desfrutar de uma noite agradável em
um dos seus restaurantes de degustação do delicioso marisco e ostras produzidas na área, enquanto toma um Delicioso vinho branco francês bem
fresquinho. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ST. MALÓ - PRAIAS DO DESEMBARQUE DEAUVILLE - LE HAVRE
Café da manhã. Excursão nas praias que no 6 de
junho de 1944 foram testemunha do desembarque
aliado na Normandia, que deu início a “Operação
Overlod”. Visitaremos em primeiro lugar o Point
du Hoc, onde havia uma das mais temidas baterias
alemãs. Em seguida, conheceremos o Cemitério

SEXTA-FEIRA: LE HAVRE - FALÉSIAS DE ÉTRETAT HONFLEUR - ROUEN
Café da manhã. Saída para a Alta Normandia para
conhecer Étretat, um lugar maravilhoso com suas
espetaculares falésias. Foi uma aldeia de pescadores até que no século XIX se transformou em uma
estação balneária de prestígio, refúgio de grandes
impressionistas e que inspirou a pintores como
Courbet, Boudin e outros. Tempo livre para desfrutar de um dos lugares mais bonitos da costa da
Normandia. Continuação do nosso percurso até a
zona costeira da região de Calvados, parando primeiramente em Honﬂeur, um lugar incomparável
que têm inspirado a pintores, escritores e músicos
por muitos séculos. Tempo livre para desfrutar deste povoado marinheiro, com o seu cais e as suas
encantadoras ruelas. Continuação a Rouen, capital
histórica da Normandia e cenário da execução da
Joana d’Arc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ROUEN - GIVERNY - PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: o centro histórico, com o Palácio Arcebispal, o Palácio da Justiça, o
“Grosse Horloge”, relógio do século XVIl, a Praça do
Mercado e a Catedral de Notre Dame, imortalizada
por Monet numa série de 31 telas que mostram sua
fachada em diferentes condições de luz e clima. A
seguir, tempo livre que pode ser aproveitado para
descobrir os recantos mais bonitos desta cidade,
percorrer as suas ruas comerciais ou visitar o Museu das Belas Artes com obras de Degas, Rubens,
Modigliani, Monet, Sisley, etc. Saída para Giverny,
povoado famoso no mundo inteiro devido a Claude Monet, que viveu aqui 43 anos, e popularizada
na América Latina pela novela brasileira “Viver a
vida”. Visitaremos a casa do artista e seus famosos
jardins, que ﬁcaram imortalizados em suas pinturas, como por exemplo “Nenúfares” ou “O tanque
das Ninféias” e “ A ponte japonesa”. A presença de
Monet neste povoado fez com que se convertesse
em um ponto de referência para o restante dos impressionistas, visitando - o Cezane, Renoir, Pisarro,
Mattise, etc. Continuação a Paris. Acomodação.

2.185

$

12 dias
9 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 19 JUN / 18 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

París - París

ST9192

12

9

2.185

2.810

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Paris, Visita de uma adega em Ambois, Mont St. Michel,
Panorâmica de Rouen, Casa de Monet em Giverny.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Chambord,
Amboise, Entrada incluida no Castelo de Chenonceau e
os jardins de Villandry, Tours, Angers, Vannes, Carnac
Concarneau, Quimper, Dinan, Saint Malo, Praias do Desembarque, Museu de Aromanches (entrada incluida),
Falésias de Étretat, Honﬂeur, Le Havre.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome

Situação Cat.

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

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

DOMINGO: PARIS
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. ■
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ST9290 · ST9291 >> Paris > Tours > Vannes > Quimper > Saint Malo
Preço base ST9290
COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino
à Europa.
SÁBADO: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Tempo livre
para conhecer a cidade. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - CHAMBORD - AMBOISE - CHENONCEAU
- TOURS
Café da manhã. Saída para Chambord, onde teremos
tempo livre para admirar este espetacular edifício,
supostamente desenhado por Leonardo Da Vinci.
Continuação ao pitoresco povoado de Amboise. Visitaremos uma típica adega de vinhos da região, com
uma degustação no ﬁnal da visita. Tempo livre que
pode aproveitar para conhecer suas ruas tradicionais
ou visitar seu Castelo. Continuação até Chenonceau,
onde nos dirigiremos ao chamado “Castelo das Damas”. Após admirar seu exterior, com uma ponte de
cinco arcos que surge como uma aparição sobre o
rio Cher, conheceremos seu interior que possui uma
grande riqueza em suas coleções. Continuação a
Tours. Tempo livre. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: TOURS - VILLANDRY - ANGERS - VANNES
Café da manhã. Saída para Villandry para conhecer
seus jardins, que estão considerados como os mais
bonitos da Franca. Continuação a Angers, antiga
capital de Anjou, que está classiﬁcada como Patrimônio da UNESCO. Almoço e tempo livre para conhecer esta cidade, situada às margens do rio Marne,
com seu centro histórico medieval, a Catedral de São
Mauricio, o Castelo do século XIII, etc. Continuação
para Vannes e tempo livre para visitar seu centro
histórico com construções de madeira dos séculos
XIV a XVII, a Catedral de São Pedro, as muralhas, a
prefeitura, o porto, etc. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: VANNES - CARNAC - CONCARNEAU QUIMPER
Café da manhã. Saída para Carnac, onde realizaremos uma parada fotográﬁca nos Alinhamentos, com
mais de 6.000 anos de antiguidade. Em seguida,
continuação para Concarneau, maravilhosa cidade
costeira, com tempo livre para caminhar, desfrutar
e sentir o sabor dos povoados marinheiros do “Finisterrae” francês. Continuação a Quimper, muito
importante na Idade Média, onde se converte na
Capital do Condado de Cornuaille e sede episcopal,
época que, além da construção da Catedral de São
Corentin, se levantam suas muralhas. Após o almoço, tempo livre ou excursão opcional às cidades Locronan e Pleyben, duas autenticas joias que permanecem paradas entre o antigo espirito do ritual celta
dos primitivos galeses e o ambiente bretão. Retorno
a Quimper. Jantar e acomodação.
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QUARTA-FEIRA: QUIMPER - DINAN - MONT SAINT MICHEL
- ST. MALÓ
Café da manhã. Saída para Dinan, que conserva quase todos seus edifícios medievais originais. Tempo
livre para realizar um passeio pelas ruas do centro
histórico com a Torre do Relógio, as muralhas, o Palácio do Governador, o castelo, etc. Saída para Saint
Michel. Almoço e visita da abadia gótica do século XII, inscrita no Património da Humanidade pela
UNESCO. Continuação a St. Malo, pitoresca cidade
marítima amuralhada, que em outro tempo foi notável ninho de corsários. Resto do dia livre para passear por seu pitoresco centro histórico. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: ST. MALÓ - PRAIAS DO DESEMBARQUE PARIS
Café da manhã. Excursão nas praias que no 6 de
junho de 1944 foram testemunha do desembarque aliado que deu início a “Operacao Overlod”.
Visitaremos o Cemitério Americano da Normandia,
onde se encontram os túmulos dos mais de 9.000
soldados que faleceram na batalha. Nossa seguinte parada será em Omaha Beach, a mais difícil de
conquistar das cinco praias do dia D. Este lugar foi
imortalizado no ﬁlme “O resgate do soldado Ryan”.
Em seguida, após o almoço, e como um resumo de
tão interessante percurso, visitaremos o Museu do
Desembarque de Arromanches. Continuação a Paris.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERÁRIO ST9290

1.425
1.795$

8 dias
7 refeições

$

Preço base ST9291

10 dias
7 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 21 JUN / 20 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

8

7

1.425

1.800

París - París

ST9291

Seleção

SINGLE

París - París

ST9290

10

7

1.795

2.230

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Paris, Visita a uma Adega de Vinhos,
Entrada incluida no Castelo de Chenonceau e os jardins
de Villandry, Abadia de San Michel.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Chambord, Amboise, Tours, Angers, Vannes,
Carnac, Concarneau, Quimper, Dinan, Mont St. Michel,
Saint Malo, Praias do Desembarque, Museu de Aromanches (entrada incluida).
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos desta cidade: as Praças da Concórdia, Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o Arco do
Triunfo, a Ponte de Alexandre III, os jardins de Luxemburgo, etc. Pela tarde, visita opcional do Museu
do Louvre. Pela noite, oportunidade de conhecer o
cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional do Palácio
de Versalhes e seus jardins. Pela tarde, em outra visita opcional, poderá conhecer o Bairro Latino, o interior da Catedral de Nôtre Dame e, fazer um relaxante
passeio no Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
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 ST9291

Cidade
Paris

Nome

Situação Cat.

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

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

ALEMANHA
Reims

1

2

Frankfurt

3

3

Paris

Estrasburgo

FRANÇA
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Paris, Champanhe, Luxemburgo e Alsacia

SPECIAL
TENTAÇÃO

ST9260 >> Paris > Reims > Estrasburgo > Frankfurt
Preço base ST9260
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado para o hotel. Resto
do dia livre. Excursão opcional de Paris Iluminado.
Acomodação.

berço do Champagne e residência do monge Don
Perignon. Visitaremos um produtor local de Champagne, que nos vai oferecer uma degustação. De
seguida continuamos até Epernay, onde vamos
conhecer a Avenida do Champagne, onde existe a
maior concentração de adegas de Champagne de
França. Regresso a Reims. Jantar e acomodação.

2.005

PREÇOS EM USD POR PESSOA
03, 17 E 31 JUL - 14 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível
visitar o Palácio de Versalhes e seus jardins. Na parte da tarde, em outra excursão opcional você poderá conhecer com o nosso guia local o famoso Bairro
Latino, o interior da Catedral de Notre Dame e, ﬁnalmente, você poderá conhecer Paris a partir de
outro ponto de vista dando um relaxante passeio
em Bateau-Mouche pelo Rio Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - TROYES - CHALONS - REIMS
Café da manhã. Saída em direção a Troyes. Uma das
cidades mais belas da Região de Champagne - Ardenne. Visita panorâmica na qual vamos conhecer
um dos centros históricos melhor preservados de
França, já que foi uma cidade que milagrosamente,
permaneceu intacta, após os bombardeamentos da
2ª Guerra Mundial. Onde poderemos ver belísimas
construções medievais e renascentistas convivendo em perfeita harmonía. Seguimos em direção a
Chalons - em Champagne, capital do departamento
de Marne. Onde iremos fazer uma visita paronâmica na qual vamos conhecer o encanto das cidades
pequenas em frança, com casas de madeira, pontes
antigas, jardins belos e igrejas maravilhosas, como
a Catedral de St. Etienne e Nôtre Dame em Vaux.
Saimos em direção a Reims. Capital da Região de
Champagne. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: REIMS - VINHAS DE CHAMPAGNE HAUTVILLIERS - EPERNAY - REIMS
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, que
pode ser considerada uma das mais importantes de
França desde o ponto de vista histórico, já que foi o
local de coroação de 25 reis de França. No caminho
vamos conhecer as suas ruas e avenidas elegantes,
ricas em património e onde se destaca a Catedral
de Nôtre Dame de Reims e a Basílica de San Remy.
Também vamos conhecer uma adega de Champagne, onde além de visitar as suas instalações vamos
ter uma degustação também. Durante a tarde vamos envolver - nos com esta linda região, com a
ajuda do nosso guia local. Começamos pelas “Vinhas da Montanha”, passando pelas terras férteis
da zona e por Hautvillers, um povo com encanto,

TERÇA-FEIRA: REIMS - METZ - NANCY - ESTRASBURGO
Café da manhã. Viajaremos por as terras onde
aconteceu a Batalha de Verdun. Chegada em Metz,
capital da região de Lorena. Tempo livre para conhecer a catedral gótica de Saint Etienne, com seus
vitrais da chamada “A Lanterna de Deus”. Continuamos até Nancy, a capital dos Duques de Lorena.
Almoço. Tempo livre nesta cidade que tem um
conjunto arquitectónico maravilhoso, que data do
século XVIII e Património da Humanidade. Continuação até Estrasburgo. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: ESTRASBURGO - CASTELO DE HAUT
KOENISBOURG - ESTRASBURGO
Café da manhã. Saimos em direção ao Castelo de
Haut Koenisbourg (entrada inlcuida). Quando se
construiu tinha uma função estratégica, uma vez
que vigiava as rotas do vinho e do trigo no norte,
assim como a da prata e do sal de oeste a este. É
impressionante o requinte das salas interiores com
pinturas murais, móveis renascentistas e estufas de
ferro. Regresso a Estrasburgo. Almoço. Visita panorâmica: o sector europeio, a zona universitária, o
palácio episcopal, zona das pontes cobertas e conheceremos a sua Catedral. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: ESTRASBURGO - COLMAR - ROTA DOS
VINHOS DE ALSÁCIA - ESTRASBURGO
Café da manhã. Saída para Colmar. Visita panorâmica: o Colégio de São Martín, a “Casa das Cabeças”, a casa-museu de Augusto Bartholdi, etc. À
continuação, faremos uma visita a uma adega com
degustação e vamos conhecer os dois povos mais
representativos da rota dos vinhos de Alsácia: Ribeauville e Riquewihr, que estão consideradas como
umas das cidades mais belas da Rota dos Vinhos.
Regresso a Estrasburgo. Jantar e acomodação.

Tentação

SINGLE

París - Frankfurt

ST9260

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica de Paris. Tarde livre ou excursão opcional de Paris iluminado.
À noite, assistência opcional ao cabaré Le Lido.
Acomodação.

11 dias
9 refeições

$

11

9

2.005

2.570

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Paris, Panorâmica de Troyes,
Panorâmica de Chalons em Champagnes, Panorâmica
de Reims, Panorâmica de Estrasburgo, Panorâmica
de Colmar, Panorâmica de Heidelberg, Panorâmica de
Frankfurt, Visitas a Adegas de Champagne e Vinhos de
Alsácia, Percurso pelas vinhas de champagne, Epernay
e Hautvilliers.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Entrada no Castelo de Koenisbourg, Metz,
Nancy, Ribeauville, Riquewihr.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Paris

Situação Cat.

Novotel Paris Est
Cidade
Mercure Ivry Quai de Seine Cidade
Reims
Mercure Reims Centre
Cuidad
Campanile Centre
Cuidad
Estrasburgo Ibis Strasbourg centre
Centro
Campanile Colmar
Periferia
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Leonardo Royal
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

SEXTA-FEIRA: ESTRASBURGO - HEIDELBERG - FRANKFURT
Café da manhã. Saída em direção a Heidelberg. Visita panorâmica na qual vamos conhecer o seu maravilhoso centro histórico e o Castelo Palatino que
domina a cidade e que está considerado como um
dos restos históricos mais famosos da Alemanha.
Seguimos até Frankfurt. Almoço. Visita panorâmica
do centro histórico. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FRANKFURT
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. ■
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Todo Escócia

SPECIAL
PLUS

ST9195 >> Glasgow > Edimburgo > Terras Altas > Fort William

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9195

1.845

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

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Chegada em Glasgow, porta de entrada à Europa e
traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer Glasgow. Jantar e acomodação.

TEMPORADA: 12 MAI / 29 SET
ITIN.

QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída em direção às Terras
Altas, parando no caminho em uma famosa destilaria de whisky escocês. Visita das suas instalações
e degustação. Continuação para Inverness. Almoço
e tarde livre para passear pela cidade e contemplar
o atrativo conjunto arquitetônico da colina do Castelo. Excursão opcional ao Castelo de Cawdor, passando por Culloden, lugar da última batalha entre
ingleses e escoceses. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TERRAS ALTAS (INVERNESS)
Café da manhã escocês. Excursão pela região das
Terras Altas. o Lago Ness para realizar um passeio
em barco até as ruínas do Castelo Urquhart. Em
seguida, percorreremos o Wester Ross, uma das
rotas mais impressionantes até a costa, divisando
montanhas, tranquilos lochs (lagos) e praias secretas. Almoço em rota. Beirando o Loch Maree e via
Gairloch, chegada aos Inverewe Gardens, jardins
subtropicais na mesma latitude que São Petersburgo, sob a cálida inﬂuência da corrente do Golfo.
Continuação para The Falls of Measach, com breve
parada para ver a cascata. Continuaremos ao hotel
nas Terras Altas. Jantar e acomodação.
SÁBADO: TERRAS ALTAS - ILHA DE SKYE - FORT WILLIAM
Café da manhã escocês. Continuaremos nossa via-
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DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Glasgow - Glasgow

ST9195

TERÇA-FEIRA: GLASGOW - EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Catedral, a Grande Mesquita Central, as belas vistas da
Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Tarde livre. Excursão opcional a New Lanark, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, um antigo centro têxtil considerado berço da Revolução
Industrial. Continuação para Edimburgo, capital da
Escócia. Tempo livre. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha
Real e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood
House, o antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a
New Town, a National Gallery, a Calton Hill, etc. Almoço. Restante do dia livre, ou visita opcional ao
interior do Castelo e do Palácio de Holyrood House,
residência real e pela noite se desejar visita opcional
de Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College
e Porto de Leith, tomando um drinque em um dos
seus pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.

9 dias
11 refeições

9

11

1.845

2.285

O PREÇO INCLUI
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gem pelas Highlands ou Terras Altas, através de
paisagens de cascatas, lagos e bosques, até o Castelo de Eilean Donan, um dos mais emblemáticos
da Escócia, onde faremos uma parada. Continuação para Ilha de Skye, pela qual realizaremos um
percurso no qual conheceremos os “Kilt Rocks”, impressionantes penhascos que despencam sobre o
mar. Continuação de nossa viagem até Fort William,
às margens do Loch Linnhe e próximo a Ben Nevis, o monte mais alto das Ilhas Britânicas. Jantar
e acomodação.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Glasgow, Panorâmica de Edimburgo, Castelo de Stirling
com entradas.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Destilaria
de whisky, Lago Ness (passeio em barco), Castelo de Urquhart, Inverness, Wester Ross, Inverewe Gardens com
entradas, Castelo de Eilean Donan, Ilha de Skye, Fort
William.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Café da manhã escocês. Em primeiro lugar nos dirigiremos a Glencoe, onde na manhã de 13 de fevereiro de 1692 foram assassinados 38 membros do
Clã McDonalds, por não aceitar ao rei Guilherme de
Orange. Continuação paratravés da zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde visitaremos
seu castelo, um dos mais importantes da Escócia
e lugar de refúgio e coroação da rainha Maria Estuardo, e testemunha de algumas das batalhas escocesas de maior relevância, como Stirling Bridge.
Almoço. Continuação para Glasgow e tempo livre.
Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Café da manhã escocês. Tempo livre até a hora do
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu
país de origem. Fim dos nossos serviços. ■

Situação

Glasgow Novotel Glasgow
Centro
Holiday Inn Express Riverside Centro
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro
Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro
TT. Altas Ben Wyvis
Strathpeffer
Carrbridge
Carrbridge
Fort William Imperial
Centro
Isles of Glencoe
Tur
Ballachulish
Glencoe
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Todo Escócia e Londres

VÔO
INTER-EUROPEU

ST9196 >> Glasgow > Edimburgo > Terras Altas > Fort William > Londres

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9196
DOMINGO: BRASIL - GLASGOW
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Chegada em Glasgow, porta de entrada à Europa e
traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer Glasgow. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: GLASGOW - EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Catedral, a Grande Mesquita Central, as belas vistas da
Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Almoço. Tarde livre. Excursão opcional a New Lanark,
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, um antigo centro têxtil considerado berço da Revolução
Industrial. Continuação para Edimburgo, capital da
Escócia. Tempo livre. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha
Real e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood
House, o antigo Parlamento, sede dos Tribunais,
a New Town, a National Gallery, a Calton Hill, etc.
Almoço. Tarde livre, ou visita opcional ao interior
do Castelo e do Palácio de Holyrood House, residência real e pela noite se desejar visita opcional
de Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College
e Porto de Leith, tomando um drinque em um dos
seus pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída em direção às Terras
Altas, parando no caminho em uma famosa destilaria de whisky escocês. Visita das suas instalações e
degustação. Continuação para Inverness. Almoço.
Tempo livre para passear pela cidade e contemplar
o atrativo conjunto arquitetônico da colina do Castelo. Excursão opcional ao Castelo de Cawdor, passando por Culloden, lugar da última batalha entre
ingleses e escoceses. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TERRAS ALTAS (INVERNESS)
Café da manhã escocês. Excursão pela região das
Terras Altas. o Lago Ness para realizar um passeio
em barco até as ruínas do Castelo Urquhart. Em
seguida, percorreremos o Wester Ross, uma das
rotas mais impressionantes até a costa, divisando
montanhas, tranquilos lochs (lagos) e praias secretas. Almoço em rota. Beirando o Loch Maree e via
Gairloch, chegada aos Inverewe Gardens, jardins
subtropicais na mesma latitude que São Petersburgo, sob a cálida inﬂuência da corrente do Golfo.
Continuação para The Falls of Measach, com breve
parada para ver a cascata. Continuaremos ao hotel
nas Terras Altas. Jantar e acomodação.
SÁBADO: TERRAS ALTAS - ILHA DE SKYE - FORT WILLIAM
Café da manhã escocês. Continuaremos nossa via-

gem pelas Highlands ou Terras Altas, através de
paisagens de cascatas, lagos e bosques, até o Castelo de Eilean Donan, um dos mais emblemáticos
da Escócia, onde faremos uma parada. Continuação para Ilha de Skye, pela qual realizaremos um
percurso no qual conheceremos os “Kilt Rocks”, impressionantes penhascos que despencam sobre o
mar. Continuação de nossa viagem até Fort William,
às margens do Loch Linnhe e próximo a Ben Nevis, o monte mais alto das Ilhas Britânicas. Jantar
e acomodação.
DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Café da manhã escocês. Em primeiro lugar nos dirigiremos a Glencoe, onde na manhã de 13 de fevereiro de 1692 foram assassinados 38 membros do
Clã McDonalds, por não aceitar ao rei Guilherme de
Orange. Continuação paratravés da zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde visitaremos
seu castelo, um dos mais importantes da Escócia
e lugar de refúgio e coroação da rainha Maria Estuardo, e testemunha de algumas das batalhas escocesas de maior relevância, como Stirling Bridge.
Almoço. Continuação para Glasgow e tempo livre.
Jantar e acomodação.
LONDRES
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do
traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a Londres. Chegada e traslado ao hotel. Resto
do dia livre Se voçe desejar, poderá realizar opcional um passeio noturno incluindo uma bebida num
típico pub londrino. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do
Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster,
a Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal
Albert Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada
no dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional
fora de Londres, para descobrir um dos lugares
mais famosos da tradição britânica: O Castelo de
Windsor, o maior e mais antigo castelo habitado do
mundo e uma das residências oﬁciais da monarquia
britânica. Conheceremos seu interior, com destaque a Capela de São Jorge, do início do século XVI,
construída em estilo Tudor e os Apartamentos do
Estado. Acomodação.

2.850

$

12 dias
11 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 12 MAI / 29 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Glasgow - Londres

ST9196

12

11

2.850

3.475

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Glasgow, Panorâmica de Edimburgo, Castelo de Stirling
com entradas, Panorâmica de Londres.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Destilaria
de whisky, Lago Ness (passeio em barco), Castelo de Urquhart, Inverness, Wester Ross, Inverewe Gardens com
entradas, Castelo de Eilean Donan, Ilha de Skye, Fort
William.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Glasgow Novotel Glasgow
Centro
1ª
Holiday Inn Express Riverside Centro
Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro
TurS
Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro
1ª
TT. Altas Ben Wyvis
StrathpefferTur
Carrbridge
Carrbridge Tur
Fort William Imperial
Centro
Tur
Isles of Glencoe
Glencoe
Tur
Ballachulish
Glencoe
Tur
Londres Novotel London West
Cidade
1ª
Holiday Inn London West
Cidade
1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre a visita opcional ao Museu
Britânico, e À continuação, o monumento mais antigo da cidade: a Torre de Londres, onde se encontram As Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES
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. ■
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Grande Tour da Escócia com Inglaterra e Gales
ST9197 >> Glasgow > Edimburgo > Terras Altas > Fort William > York > Liverpool > Bristol > Londres

DOMINGO: BRASIL - GLASGOW
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Chegada em Glasgow, porta de entrada a Europa e
traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer Glasgow, um dos centros culturais e econômicos
mais ativos da Europa. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: GLASGOW - EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Catedral, a Grande Mesquita Central, as belas vistas da
Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Almoço. Tarde livre. Excursão opcional a New Lanark,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,
um antigo centro têxtil considerado berço da Revolução Industrial. Este povoado do século XVIII, adquiriu
grande fama com Robert Owen, diretor do complexo,
pelas suas avançadas idéias sociais a favor dos trabalhadores, que estavam ao menos um século a frente
da sua época. Continuação para Edimburgo, capital
da Escócia. Tempo livre. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha
Real e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood
House, o antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a
New Town, a National Gallery, com telas de renomados pintores, a Calton Hill, uma das sete colinas
convertida em “acrópolis” ao construir vários monumentos que lembram aos de Atenas, comemorativos
das vitórias sobre Napoleão, etc. Almoço. Restante
do dia livre, que pode ser aproveitado para realizar
uma visita opcional ao interior do Castelo e do Palácio de Holyrood House, residência real e pela noite se
desejar visita opcional de Edimburgo Inédito: Dean
Village, Fettes College e Porto de Leith, tomando um
drinque em um dos seus pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída em direção às Terras
Altas, parando no caminho em uma famosa destilaria
de whisky escocês. Visita das suas instalações e degustação. Continuação para Inverness. Almoço. Restante do tempo livre para passear pela cidade e contemplar o atrativo conjunto arquitetônico da colina
do Castelo. Excursão opcional ao Castelo de Cawdor,
passando por Culloden, lugar da última batalha entre
ingleses e escoceses. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TERRAS ALTAS (INVERNESS)
Café da manhã escocês. Excursão pela região das
Terras Altas. Percorreremos o Wester Ross, uma das
rotas mais impressionantes até a costa, divisando
montanhas, tranquilos lochs (lagos) e praias secretas. Almoço. Beirando o Loch Maree e via Gairloch,
chegada aos Inverewe Gardens, jardins subtropicais
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na mesma latitude que São Petersburgo, sob a cálida inﬂuência da corrente do Golfo. Continuação para
The Falls of Measach, com breve parada para ver a
cascata. Continuaremos ao Lago Ness e passeio em
barco até as ruínas do Castelo Urquhart. Regresso ao
hotel nas Terras Altas. Jantar e acomodação.
SÁBADO: TERRAS ALTAS - ILHA DE SKYE - FORT WILLIAM
Café da manhã escocês. Continuaremos nossa viagem pelas Highlands ou Terras Altas, através de paisagens de cascatas, lagos e bosques, até o Castelo
de Eilean Donan, um dos mais emblemáticos da Escócia, onde faremos uma parada. Continuação para
Ilha de Skye, pela qual realizaremos um percurso no
qual conheceremos os “Kilt Rocks”, impressionantes
penhascos que despencam sobre o mar. Continuação de nossa viagem até Fort William, às margens
do Loch Linnhe e próximo a Ben Nevis, o monte mais
alto das Ilhas Britânicas. Jantar e acomodação.
DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Café da manhã escocês. Saída para Glencoe, onde na
manhã de 13 de fevereiro de 1692 foram assassinados
38 membros do Clã McDonalds, por não aceitar ao
rei Guilherme de Orange. Continuação paratravés da
zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde
visitaremos seu castelo, um dos mais importantes da
Escócia e lugar de refúgio e coroação da rainha Maria
Estuardo, quando ainda era um bebé de poucos meses e testemunha de algumas das batalhas escocesas
de maior relevância, como Stirling Bridge, ganhada
por William Wallace em 1297, pessoagem popularizado pelo ﬁlme “Coração Valente”, protagonizado por
Mel Gibson, e a de Bannockburn, que supôs em seu
momento o reconhecimento da Escócia como nação

independente. Almoço. Continuação para Glasgow e
tempo livre para continuar conhecendo esta cidade.
Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE YORK
Café da manhã. Saída para Inglaterra, desfrutando
em nosso percurso das belas paisagens que fazem
parte da histórica fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. Chegada em Durham e tempo livre para conhecer esta histórica cidade e sua catedral, considerada
como o maior e o mais perfeito monumento de estilo
arquitetônico normando na Inglaterra. Um lugar que
reconhecerão os amantes da literatura, pois sua fachada foi utilizada como referência para desenhar o
Colégio Hogwarts de Magia e Bruxaria, a escola de
Harry Potter, e também foi utilizada no mundo cinematográﬁco como cenário para o ﬁlme Elisabeth,
protagonizada por Cate Blanchet. Continuação para
York, fundada no ano 17 a.C. pelos romanos, sendo
a capital do Império durante alguns anos, quando
Séptimo Severo a converteu numa das duas capitais
e se moveu até esta cidade para controlar o avanço
das suas legiões por estas terras. Visita guiada desta
cidade que possui uma arquitetura espetacular, com
construções que nos remontam a Inglaterra dos séculos XII ao XIV. Conheceremos suas muralhas, o centro histórico e o exterior da Catedral de São Pedro, a
segunda maior em estilo gótico do norte da Europa,
depois da de Colônia. Continuação parao hotel no
Condado de York. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY REGIÃO DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada
incluída), Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
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Preço base ST9197
Um lugar maravilhoso onde a beleza natural da sua
localização realça ainda mais esta abadia fundada
pelos beneditinos em 1132, foi a abadia mais importante de Grã Bretanha até o século XVI, onde Enrique VIII decretou a dissolução dos mosteiros. Continuação para o noroeste da Inglaterra. Almoço no
caminho. Chegaremos à Região dos Lagos, o maior
parque nacional da Inglaterra, considerado um dos
lugares mais bonitos de todo o país, onde lagos e
montanhas se juntam num ambiente de espetaculares paisagens. Realizaremos um passeio em barco
pelo Lago Windermere, o mais importante e maior
de Inglaterra, no coração da Região de Cumbria.
Continuação para Liverpool, berço dos Beatles e
famosa pela sua equipe de futebol Liverpool FC, e
ponto de partida para as excursões para o Parque
Nacional de Snowdonia, o que tem contribuído em
converter esta cidade num importante destino turístico. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica: estádio de futebol do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças, centro histórico e ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s
Hall, William Brown Street, Jardins de São Joao,
zona das universidades, as duas catedrais, o Bairro
Chino, etc. Resto do dia livre ou se desejar terá a
possibilidade de realizar uma visita opcional para
conhecer a Liverpool dos Beatles, onde conheceremos além do Beatles Story Museum, os lugares
relacionados com a mítica banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry ﬁelds Panny Lane e o famoso The Cavern onde pararemos para tomar uma
cerveja. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON
AVON - BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, de origem
romana, que conserva as suas muralhas, as ruínas
das termas públicas e a catedral do s.XV, com ruas
formadas por casas de estilo Tudor, sendo a mais
popular delas Eastgate Street, onde se encontra o
famoso Relógio de Eastgate, construído em 1897
devido à celebração do Jubileo da Rainha Victoria.
Continuação para Stratford upon Avon. Almoço.
Tempo livre na cidade natal de Shakespeare para
conhecer seu centro histórico, com suas encantadoras casas tipicamente inglesas, e desfrutar da
animação das suas zonas comerciais repletas de
lojas. Continuação para Bristol, antiga cidade comercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana, declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo
livre para conhecer os seus banhos públicos romanos, os seus extraordinários ediﬁcios georgianos
e a maravilhosa Abadia gótica. Continuação para

Salisbury, antiga cidade medieval. Almoço. Tempo
livre para conhecer a maravilhosa catedral, isolada
e localizada entre espaços verdes, diferentemente
de outras catedrais góticas que costumam estar rodeadas de outras construções. Continuação parao
impressionante círculo de pedras de Stonehenge,
que com uns 5.000 anos de antiguidade é considerado um dos monumentos mais enigmáticos da
humanidade (entrada incluída). Ainda não se sabe
para que foi construído. Algumas teorias dizem que
era um templo, e outras que era um observatório
astronômico ou um calendário pré-histórico, por
como está alinhado com o sol e a lua. O sertô é que
quando o visite, sentirá que há algo sagrado entre
esses círculos de pedra. Continuação para Londres.
Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: conheceremos as
Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de
Westminster, a Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior).
Tarde livre ou excursão opcional fora de Londres,
para descobrir um dos lugares mais famosos da
tradição britânica: O Castelo de Windsor, o maior
e mais antigo castelo habitado do mundo e uma
das residências oﬁciais da monarquia britânica
há mais de 900 anos. Conheceremos seu interior,
com destaque a Capela de São Jorge, do início
do século XVI, construída em estilo Tudor e lugar
onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra, entre
eles o famoso Enrique VIII e a sua terceira esposa
Jane Seymour; e os Apartamentos do Estado, com
importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt e Rubens entre outros. Regresso
a Londres. Se desejar, poderá realizar opcional um
passeio noturno incluindo uma bebida num típico
pub londrino. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos como o Soho e o animado Covent Garden,
ou desfrutar de algum dos musicais que se apresentam na cidade, ou continuar conhecendo outros
monumentos da capital inglesa. Se desejar, poderá
realizar uma visita opcional ao Museu Britânico,
onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon,
uma excelente seção de Egiptologia, e À continuação, o monumento mais antigo da cidade: a Torre
de Londres, que data do ano 1066, onde se encontram As Joias da Coroa. Acomodação.

3.325

$

16 dias
18 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 12 MAI / 22 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Glasgow - Londres

ST9197

16

18

3.325

4.195

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Edimburgo, Panorâmica de Glasgow, Castelo de Stirling
com entradas, Panorâmica de York, Panorâmica de Liverpool, Panorâmica de Londres .
- Outros lugares comentados por nosso guia: Destilaria
de whisky, Lago Ness (passeio em barco), Castelo de Urquhart, Inverness, Wester Ross, Inverewe Gardens com
entradas, Castelo de Eilean Donan, Ilha de Skye, Durham,
Yorkshire, Fountains Abbey com entradas, Passeio em
Barco pelo Lago Windemere, Região dos Lagos, Chester,
Stratford upon Avon, Bristol, Bath, Salisbury, Stonehenge com entradas, Fort William.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Glasgow Novotel Glasgow
Centro
1ª
Holiday Inn Express Riverside Centro
Tur
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro
TurS
Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro
1ª
TT. Altas Ben Wyvis
Strathpeffer Tur
Carrbridge
Carrbridge Tur
Fort William Imperial
Centro
Tur
Isles of Glencoe
Glencoe
Tur
Ballachulish
Glencoe
Tur
Yorkshire Jurys Inn Bradford
Bradford 1ª
Holiday Inn Express Bradford Bradford Tur
Liverpool Ibis Styles Dale Street
Centro
TurS
Days Inn
Centro
Tur
Bristol
Novotel Bristol Centre
Centro
1ª
Holiday Inn Bristol City Centre Centro
1ª
Londres Novotel London West
Cidade
1ª
Holiday Inn London West
Cidade
1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
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. ■
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Escócia, Inglaterra e Gales
ST9198 >> Edimburgo > Terras Altas > Glasgow > York > Liverpool > Bristol > Londres

QUARTA-FEIRA: BRASIL - EDIMBURGO
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO
Chegada em Edimburgo, capital da Escócia e uma
das cidades mais bonitas da Europa. Traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer a animação
das suas ruas e o encanto dos seus edifícios. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha
Real e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood
House, o antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a
New Town, a National Gallery, com telas de renomados pintores, a Calton Hill, uma das sete colinas
convertida em “acrópolis” ao construir vários monumentos que lembram aos de Atenas, comemorativos
das vitórias sobre Napoleão, etc. Almoço. Restante
do dia livre, que pode ser aproveitado para realizar
uma visita opcional ao interior do Castelo e do Palácio de Holyrood House, residência real e pela noite se
desejar visita opcional de Edimburgo Inédito: Dean
Village, Fettes College e Porto de Leith, tomando um
drinque em um dos seus pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
SÁBADO: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para as Terras Altas.
Passaremos em primeiro lugar por Culloden, onde
teve lugar a última batalha do Reino Unido, em 1746,
entre ingleses e escoceses, e em seguida, visitaremos o Castelo de Cawdor e seus belíssimos jardins.
Conheceremos esta magníﬁca construção do século
XIV, cheia de lendas e que pertenceu ao Clã Calder, e
hoje em dia é a residência da Condessa de Cawdor.
Continuação para Inverness e tempo livre na capital
das Terras Altas da Escócia, que pode ser aproveitado para contemplar o conjunto monumental da
cidade, da colina do Castelo, ou visitar a mesma. Se
desejar poderá realizar uma inesquecível excursão
opcional que inclui um passeio em barco pelo mítico
Lago Ness até as ruínas do Castelo Urquhart. Jantar
e acomodação nas Terras Altas.
DOMINGO: TERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Café da manhã escocês. Abandonaremos as Terras
Altas, passando em nosso percurso por Fort William,
às margens do Loch Linne, Glencoe e a zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde visitaremos
seu castelo, um dos mais importantes da Escócia e
lugar de refúgio e coroação da rainha Maria Estuardo,
quando ainda era um bebé de poucos meses e testemunha de algumas das batalhas escocesas de maior
relevância, como Stirling Bridge, ganhada por William
Wallace em 1297, pessoagem popularizado pelo ﬁlme
“Coração Valente”, protagonizado por Mel Gibson, e a
de Bannockburn, que supôs em seu momento o reco-
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nhecimento da Escócia como nação independente.
Almoço. Continuação para Glasgow, considerada
como um dos melhores exemplos de cidade vitoriana. Visita panorâmica: a Catedral, a Grande Mesquita
Central, as vistas da Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW - DURHAM - CONDADO YORK
Café da manhã. Saída para Inglaterra, desfrutando
em nosso percurso das belas paisagens que fazem
parte da histórica fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. Chegada em Durham e tempo livre para conhecer esta histórica cidade e sua catedral, Patrimônio
da Humanidade, considerada como o maior e o mais
perfeito monumento de estilo arquitetônico normando na Inglaterra. Um lugar que reconhecerão os
amantes da literatura, pois sua fachada foi utilizada
como referência para desenhar o Colégio Hogwarts
de Magia e Bruxaria, a escola de Harry Potter, e também foi utilizada no mundo cinematográﬁco como
cenário para o ﬁlme Elisabeth, protagonizada por
Cate Blanchet. Continuação para York, fundada no
ano 17 a.C. pelos romanos, sendo a capital do Império
durante alguns anos, quando Séptimo Severo a converteu numa das duas capitais e se moveu até esta
cidade para controlar o avanço das suas legiões por
estas terras. Realizaremos uma visita guiada desta
cidade que possui uma arquitetura espetacular, com
construções que nos remontam a Inglaterra dos séculos XII ao XIV. Conheceremos suas muralhas, o centro histórico e o exterior da Catedral de São Pedro, a

segunda maior em estilo gótico do norte da Europa,
depois da de Colônia. Continuação parao hotel no
Condado de York. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY REGIÃO DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada
incluída), declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Um lugar maravilhoso onde a beleza natural da sua localização realça ainda mais esta abadia
fundada pelos beneditinos em 1132, foi a abadia mais
importante de Grã Bretanha até o século XVI, onde
Enrique VIII decretou a dissolução dos mosteiros.
Continuação para o noroeste da Inglaterra. Almoço no caminho. Chegaremos à Região dos Lagos,
o maior parque nacional da Inglaterra, considerado
um dos lugares mais bonitos de todo o país, onde
lagos e montanhas se juntam num ambiente de espetaculares paisagens. Realizaremos um passeio em
barco pelo Lago Windermere, o mais importante e
maior de Inglaterra, no coração da Região de Cumbria. Continuação para Liverpool, berço dos Beatles
e famosa pela sua equipe de futebol Liverpool FC, e
ponto de partida para as excursões para o Parque
Nacional de Snowdonia, o que tem contribuído em
converter esta cidade num importante destino turístico. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica onde passará
pelos pontos mais importantes da cidade: estádio

1

Terras Altas

2

Glasgow

Edimburgo

1

York

1

Liverpool

2

REINO UNIDO
Bristol

1

3

Londres

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9198
mônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer
os seus ba-nhos públicos romanos, os seus extraordinários ediﬁcios georgianos e a maravilhosa
Abadia gótica. Continuação para Salisbury, antiga
cidade medieval. Almoço. Tempo livre para conhecer a maravilhosa catedral, isolada e localizada
entre espaços verdes, diferentemente de outras
catedrais góticas que costumam estar rodeadas de
outras construções. Continuação parao impressionante círculo de pedras de Stonehenge, que com
uns 5.000 anos de antiguidade é considerado um
dos monumentos mais enigmáticos da humanidade (entrada incluída). Ainda não se sabe para que
foi construído. Algumas teorias dizem que era um
templo, e outras que era um observatório astronômico ou um calendário pré-histórico, por como
está alinhado com o sol e a lua. O sertô é que quando o visite, sentirá que há algo sagrado entre esses círculos de pedra. Continuação para Londres.
Acomodação.

de futebol do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças,
centro histórico e ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s
Hall, William Brown Street, Jardins de São Joao,
zona das universidades, as duas catedrais, o Bairro
Chino, etc. Resto do dia livre ou se desejar terá a
possibilidade de realizar uma visita opcional para
conhecer a Liverpool dos Beatles, onde conheceremos além do Beatles Story Museum, os lugares
relacionados com a mítica banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry ﬁelds Panny Lane e o famoso The Cavern onde pararemos para tomar uma
cerveja. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON
AVON - BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, com suas muralhas, as ruínas das termas públicas e a catedral do
século XV, com ruas formadas por casas de estilo
Tudor, sendo a mais popular delas Eastgate Street,
onde se encontra o famoso Relógio de Eastgate,
construído em 1897 devido à celebração do Jubileo da Rainha Victoria. Continuação para Stratford
upon Avon. Almoço. Tempo livre na cidade natal de
Shakespeare para conhecer seu centro histórico, e
desfrutar das suas zonas comerciais repletas de lojas. Continuação para Bristol, antiga cidade comercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY - STONEHENGE
- LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, declarada Patri-

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior). Tarde livre ou excursão
opcional ao Castelo de Windsor, o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e uma das residências oﬁciais da monarquia britânica. Conheceremos
seu interior, com destaque a Capela de São Jorge,
do início do século XVI, construída em estilo Tudor
e lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra,
entre eles o famoso Enrique VIII e a sua terceira esposa Jane Seymour; e os Apartamentos do Estado,
com importantes obras de grandes artistas como
Canaletto, Rembrandt e Rubens entre outros. Regresso a Londres. Se desejar, poderá realizar opcional um passeio noturno incluindo uma bebida num
típico pub londrino. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo Londres, percorrendo lugares mundialmente famosos como o Soho e o animado Covent Garden,
ou desfrutar de algum dos musicais que se apresentam na cidade, ou continuar conhecendo outros
monumentos da capital inglesa. Se desejar, poderá
realizar uma visita opcional ao Museu Britânico,
onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon,
uma excelente seção de Egiptologia, e À continuação, o monumento mais antigo da cidade: a Torre
de Londres, que data do ano 1066, onde se encontram As Joias da Coroa. Acomodação.

2.660

$

13 dias
12 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 15 MAI / 25 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Edimburgo - Londres

ST9198

13

12

2.660

3.350

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Castelo de Cawdor com entradas, Panorâmica de Glasgow, Panorâmica
de Edimburgo, Castelo de Stirling com entradas, Panorâmica de Londres, Panorâmica de Liverpool, Panorâmicas de York.
- Outros lugares comentados por nosso guia: As Terras Altas (Higlands), Inverness, Durham, Condado de
Yorkshire, Fountains Abbey com entradas, Passeio em
Barco pelo Lago Windemere, Região dos Lagos ·Chester,
Stratford upon Avon, Bristol, Bath, Salisbury, Stonehenge com entradas, Fort William.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro
TurS
Leonardo Royal Edinburgh Haymarket
Centro
1ª
TT. Altas Carrbridge
Carrbridge Tur
Duke of Gordon
Kingussie Tur
Glasgow Novotel Glasgow
Centro
1ª
Premier Inn Charing Cross
Centro
Tur
Yorkshire Jurys Inn Bradford
Bradford 1ª
Holiday Inn Express Bradford Bradford Tur
Liverpool Ibis Styles Dale Street
Centro
TurS
Days Inn
Centro
Tur
Bristol
Novotel Bristol Centre
Centro
1ª
Holiday Inn Bristol City Centre Centro
1ª
Londres Novotel London West
Cidade
1ª
Holiday Inn London West
Cidade
1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
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. ■
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Inglaterra, Gales e Escócia
ST9199 >> Londres > York > Edimburgo > Terras Altas > Fort William > Glasgow

QUINTA-FEIRA: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SEXTA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Tempo livre para percorrer lugares tão emblemáticos como
Oxford St, Knightsbridge Road, Hyde Park etc.
Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadia de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior). Tarde livre ou excursão
opcional para descobrir um dos lugares mais famosos da tradição britânica: O Castelo de Windsor, o
maior e mais antigo castelo habitado do mundo e
uma das residências oﬁciais da monarquia britânica.
Conheceremos seu interior, com destaque a Capela
de São Jorge, do início do século XVI, construída em
estilo Tudor e lugar onde foram enterrados 10 reis da
Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII e a sua
terceira esposa Jane Seymour; e os Apartamentos do
Estado, com importantes obras de grandes artistas
como Canaletto, Rembrandt e Rubens entre outros.
Regresso a Londres. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
a cidade, passeando por lugares mundialmente conhecidos como o Soho, o animado Convent Garden,
desfrutar de algum dos musicais que se apresentam
na cidade, etc. Se você desejar, poderá fazer uma
visita opcional ao Museu Britânico, onde se destaca
sua arquitetura, do impressionante edifício neoclássico original até a revolução arquitetônica que supõe
seu grande pátio central, que foi coberto no ano de
2000 com uma estrutura de metal e vidro, ideada
pela equipe do Norman Foster. Os mais de 7 milhões
de objetos procedentes de tosos os continentes que
o museu possui, estão ordenados conforme seu lugar de procedência. O museu tem um tamanho que,
para visitá-o sem pressa, seria necessário dedicar
muitos dias, mas, acompanhado do nosso guia local, você poderá aproveitar para ver a parte mais
importante, destacando entre suas peças os frescos
do Parthenon, a Pedra de Roseta, que permitiu decifrar os hieróglifos egípcios e uma excelente seção
de Egiptologia. A continuação, iremos para a Torre
de Londres, que data de 1066, sendo o monumento
mais antigo de Londres e onde se encontra uma das
maiores atrações para conhecer esta cidade: as Joias
da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE
YORK
Café da manhã. Saída para Cambridge e tempo li-
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vre para passear por esta cidade universitária, que
foi considerada um dos melhores conjuntos em estilo
Tudor de Grã Bretanha. Continuação para York e visita guiada desta cidade que possui uma arquitetura
espetacular. Conheceremos suas muralhas, o centro
histórico e o exterior da Catedral de São Pedro. Continuação parao hotel no Condado de York. Jantar e
acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - DURHAM - EDIMBURGO
Café da manhã. Saída para Durham. Tempo livre para
conhecer esta cidade e sua catedral, o mais perfeito monumento de estilo arquitetônico normando
na Inglaterra. A continuar percorreremos os lugares
históricos da fronteira entre a Inglaterra e a Escócia.
Continuação para Edimburgo. Tempo livre. Jantar e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais importantes: conheceremos a Milha Real e o legendário Castelo, o Palácio
de Holyrood House, o antigo Parlamento, sede dos

Tribunais, a New Town, a National Gallery, a Calton
Hill, etc. Almoço. Tarde livre ou visita opcional ao interior do Castelo e do Palácio de Holyrood House,
residência real e pela noite, visita opcional de Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College e Porto
de Leith, tomando um drinque em um dos seus pubs
de ambiente marinheiro. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída em direção às Terras
Altas, parando no caminho em uma destilaria de
whisky escocês. Visita das suas instalações e degustação. Continuação para Inverness. Almoço. Tarde
livre para passear e contemplar o atrativo conjunto
arquitetônico da colina do Castelo. Excursão opcional ao Castelo de Cawdor, passando por Culloden,
lugar da última batalha entre ingleses e escoceses.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TERRAS ALTAS (INVERNESS)
Café da manhã escocês. Excursão pela região das
Terras Altas. Percorreremos o Wester Ross, uma das
rotas mais impressionantes até a costa, divisando
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Preço base ST9199

2.355

$

12 dias
10 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 16 MAI / 26 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Londres - Glasgow

ST9199

12

10

2.355

2.980

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Londres, Panorâmica de York, Panorâmica de Edimburgo, Castelo de Stirling com entradas.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Cambridge,
Condado de Yorkshire, Durham, Destilaria de whisky,
Lago Ness (passeio em barco), Castelo de Urquhart,
Inverness, Wester Ross, Inverewe Gardens com entradas, Castelo de Eilean Donan, Ilha de Skye, Fort William,
Glasgow.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

montanhas, tranquilos lochs (lagos) e praias secretas. Beirando o Loch Maree e via Gairloch. Almoço.
Continuação aos Inverewe Gardens, jardins subtropicais na mesma latitude que São Petersburgo, sob
a cálida inﬂuência da corrente do Golfo. Continuação para The Falls of Measach, com breve parada
para ver a cascata. Continuaremos ao Lago Ness
para realizar um passeio em barco até as ruínas do
Castelo Urquhart. Regresso ao hotel nas Terras Altas. Jantar e acomodação.
SÁBADO: TERRAS ALTAS - ILHA DE SKYE - FORT WILLIAM
Café da manhã escocês. Saída pelas Terras Altas,
através de paisagens de cascatas, lagos e bosques,
até o Castelo de Eilean Donan, um dos mais emblemáticos da Escócia, onde faremos uma parada.
Continuação para Ilha de Skye, pela qual realizaremos um percurso no qual conheceremos os “Kilt
Rocks”, impressionantes penhascos que despencam sobre o mar. Continuaremos percorrendo as
maravilhosas paisagens da ilha de Skye e, seguidamente, nos dirigiremos à Fort William, que se encontra situada a orlas do Loch Linnhe e para perto

de Ben Nevis, o monte mais alto das Ilhas Britânicas. Jantar e acomodação.
DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Café da manhã escocês. Em primeiro lugar nos
dirigiremos a Glencoe. Continuação paratravés da
zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde
visitaremos seu castelo, testemunha de algumas
das batalhas escocesas de maior relevância, como
Stirling Bridge, ganhada por William Wallace em
1297, pessoagem popularizado pelo ﬁlme “Coração
Valente”, protagonizado por Mel Gibson, e a de
Bannockburn, que supôs em seu momento o reconhecimento da Escócia como nação independente.
Almoço. Continuação para Glasgow e tempo livre
para continuar conhecendo esta cidade, um dos
melhores exemplos de cidade vitoriana. Jantar e
acomodação.

Nome

Situação

Londres Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West
Cidade
Yorkshire Jurys Inn Bradford
Bradford
Holiday Inn Express Bradford Bradford
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro
Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro
TT. Altas Ben Wyvis
Strathpeffer
Carrbridge
Carrbridge
Fort William Imperial
Centro
Isles of Glencoe
Glencoe
Ballachulish
Glencoe
Glasgow Novotel Glasgow
Centro
Holiday Inn Express Riverside Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
1ª
1ª
1ª
Tur
TurS
1ª
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
1ª
Tur

SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
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. ■
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Toda Inglaterra e Gales l
ST9200 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
DOMINGO: LONDRES
Chegada em Londres, sua porta de entrada a Europa
e traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE
YORK
Café da manhã. Saída para Cambridge e tempo livre para passear por esta cidade universitária, que
foi considerada um dos melhores conjuntos em estilo
Tudor de Grã Bretanha. Continuação para York e visita guiada: suas muralhas, o centro histórico e o exterior da Catedral de São Pedro, etc. Continuação parao hotel no Condado de York. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY REGIÃO DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada
incluída), declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Um lugar maravilhoso onde a beleza natural da sua localização realça ainda mais esta abadia
fundada pelos beneditinos em 1132. Continuação
para o noroeste da Inglaterra. Almoço no caminho.
Chegaremos à Região dos Lagos, o maior parque
nacional da Inglaterra. Realizaremos um passeio
em barco pelo Lago Windermere, o mais importante e maior de Inglaterra, no coração da Região
de Cumbria. Continuação para Liverpool. Jantar e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: estádio de futebol
do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças, centro histórico e ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s Hall, William
Brown Street, Jardins de São Joao, zona das universidades, as duas catedrais, o Bairro Chino, etc. Resto do
dia livre ou visita opcional para conhecer a Liverpool
dos Beatles, onde conheceremos além do Beatles
Story Museum, os lugares relacionados com a mítica
banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry ﬁelds
Panny Lane e o famoso The Cavern onde pararemos
para tomar uma cerveja. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON
AVON - BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, de origem romana, que conserva as suas muralhas, as ruínas das
termas públicas e a catedral do século XV, com ruas
formadas por casas de estilo Tudor. Continuação
para Stratford upon Avon. Almoço. Tempo livre na
cidade natal de Shakespeare. Continuação para Bristol, antiga cidade comercial. Tempo livre. Jantar e
acomodação.
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SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana,
declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo livre
para conhecer os seus banhos públicos romanos, os
seus extraordinários ediﬁcios georgianos e a maravilhosa Abadia gótica. Continuação para Salisbury.
Almoço. Tempo livre para conhecer a maravilhosa
catedral. Continuação parao impressionante círculo
de pedras de Stonehenge (entrada incluída). Continuação para Londres. Acomodação.

destaque a Capela de São Jorge. Passeio opcional
noturno incluindo uma bebida num típico pub londrino. Acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. Tarde livre ou excursão opcional ao
Castelo de Windsor. Conheceremos seu interior, com

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
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. ■

DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, poderá realizar uma visita opcional ao Museu Britânico, onde
poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma
excelente seção de Egiptologia, e À continuação, o
monumento mais antigo da cidade: a Torre de Londres, com As Joias da Coroa. Acomodação.

FIM DO ITINERÁRIO ST9200

REINO UNIDO

1

Liverpool

Bristol

York

2

FIM
ITIN. ST9200
1

1

+

3

Londres

COMEÇO
AMBOS ITIN.

Paris

3

FIM
ITIN. ST9201

FRANÇA
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SPECIAL
PLUS

ST9201 >> Londres > York > Liverpool > Bristol > Londres > París

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9200

1.775
2.640$
$

10 dias
7 refeições

Preço base ST9201

13 dias
7 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 11 MAI / 28 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

10

7

1.775

2.270

Londres - París

ST9201

Seleção

SINGLE

Londres - Londres

ST9200

13

7

2.640

3.330

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de York, Panorâmica de Liverpool,
Panorâmica de Londres, Panorâmica de Paris.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo
itinerário): Cambridge, Fountains Abbey com entradas,
Passeio em Barco pelo Lago Windemere, Região dos
Lagos, Chester, Stratford upon Avon, Bristol, Bath, Salisbury, Stonehenge com entradas, Eurostar.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - EUROSTAR - PARIS
Café da manhã. No horário indicado, traslado à estação de Londres St. Pancrass para pegar o trem de
alta velocidade Eurostar, obra prima da engenharia
europeia, até a Gare du Nord de Paris. Traslado ao
hotel. Tempo livre para um primeiro contato com
a “Cidade Luz”. Pela noite, se voçe desejar, poderá
realizar uma excursão opcional da Paris Iluminada, onde poderemos descobrir uma cidade considerada por muitos como a mais bela do mundo.
Acomodação.

e seus jardins. Este palácio foi símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e modelo para as
residências reais em toda Europa. Pela noite, visita
opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos: conheceremos a
Torre Eiffel, as Praças da Concórdia e da Ópera, a
Champs Élysées, o Arco do Triunfo, Bulevares, etc.
Pela tarde visita opcional o Palácio de Versalhes

QUINTA-FEIRA: PARIS
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. ■

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou excursao opcional ao
Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame
e por último, poderá conhecer Paris realizando um
passeio em Bateau-Mouche. Pela tarde visita opcional ao Museu do Louvre. Acomodação.

Nome

Situação Cat.

Londres Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West
Cidade
Yorkshire Jurys Inn Bradford
Bradford
Holiday Inn Express Bradford Bradford
Liverpool Ibis Styles Dale Street
Centro
Days Inn
Centro
Bristol
Novotel Bristol Centre
Centro
Holiday Inn Bristol City Centre Centro
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

1ª
1ª
1ª
Tur
TurS
Tur
1ª
1ª
4*

FIM DO ITINERÁRIO ST9201

REINO UNIDO · IRLANDA251

REINO UNIDO

York

1

Liverpool

2

Bristol

1

3

+ 1
Londres

O Arma
rmadil
dilho
dil
ho · Glas
Glas
lasgow
gow

Toda Inglaterra e Gales ll

SPECIAL
PLUS

ST9202 >> Londres > York > Liverpool > Bristol

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9202
QUINTA-FEIRA: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SEXTA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Tempo livre para percorrer lugares tão emblemáticos como
Oxford St, Knightsbridge Road, Hyde Park etc.
Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do
Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster,
a Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal
Albert Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada
eventualmente no dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional a o Castelo de Windsor, o maior e
mais antigo castelo habitado do mundo e uma das
residências oﬁciais da monarquia britânica há mais
de 900 anos. Regresso a Londres. Se desejar, poderá realizar opcional um passeio noturno incluindo
uma bebida num típico pub londrino. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu
Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos do
Parthenon, e a Torre de Londres, onde se encontram As Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE
YORK
Café da manhã. Saída para Cambridge e tempo
livre para passear por esta cidade universitária,
que foi considerada um dos melhores conjuntos
em estilo Tudor de Grã Bretanha: Trinity College,
Queens College, Igreja de Santa Maria, etc. Continuação para York, fundada no ano 17 a.C. pelos romanos. Visita guiada desta cidade que possui uma
arquitetura espetacular, com construções que nos
remontam a Inglaterra dos séculos XII ao XIV. Continuação parao hotel no Condado de York. Jantar e
acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY REGIÃO DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada incluída), declarada Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Um lugar maravilhoso onde a beleza natural da sua localização realça ainda mais
esta abadia fundada pelos beneditinos em 1132, foi
a abadia mais importante de Grã Bretanha até o
século XVI, onde Enrique VIII decretou a dissolução dos mosteiros. Continuação para o noroeste
da Inglaterra. Almoço no caminho. Chegaremos
à Região dos Lagos. Realizaremos um passeio em
barco pelo Lago Windermere, o mais importante
e maior de Inglaterra, no coração da Região de
Cumbria. Continuação para Liverpool, berço dos
Beatles e famosa pela sua equipe de futebol Liver-

252 REINO UNIDO · IRLANDA

1.765

pool FC, e ponto de partida para as excursões para
o Parque Nacional de Snowdonia, o que tem contribuído em converter esta cidade num importante
destino turístico. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica onde passará
pelos pontos mais importantes da cidade: estádio
de futebol do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças,
centro histórico e ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s
Hall, William Brown Street, Jardins de São Joao,
zona das universidades, as duas catedrais, o Bairro
Chino, etc. Resto do dia livre ou se desejar terá a
possibilidade de realizar uma visita opcional para
conhecer a Liverpool dos Beatles, onde conheceremos além do Beatles Story Museum, os lugares
relacionados com a mítica banda: Docklands, Mathew Street, Strawberry ﬁelds Panny Lane e o famoso The Cavern onde pararemos para tomar uma
cerveja. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON
AVON - BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, de origem
romana, que conserva as suas muralhas, as ruínas
das termas públicas e a catedral do século XV, com
ruas formadas por casas de estilo Tudor, sendo a
mais popular delas Eastgate Street, onde se encontra o famoso Relógio de Eastgate, construído em
1897 devido à celebração do Jubileo da Rainha Victoria. Continuação para Stratford upon Avon. Almoço. Tempo livre na cidade natal de Shakespeare
para conhecer seu centro histórico, com suas encantadoras casas tipicamente inglesas, e desfrutar
da animação das suas zonas comerciais repletas de
lojas. Continuação para Bristol, antiga cidade comercial. Tempo livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana,
declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo livre
para conhecer os seus banhos públicos romanos, os
seus ediﬁcios georgianos e a maravilhosa Abadia
gótica. Continuação para Salisbury, antiga cidade
medieval. Almoço. Tempo livre para conhecer a catedral. Continuação parao círculo de pedras de Stonehenge, que com uns 5.000 anos de antiguidade
é considerado um dos monumentos mais enigmáticos da humanidade (entrada incluída). Ainda não
se sabe para que foi construído. Continuação para
Londres. Se desejar, poderá realizar opcionalmente
um “Pub Tour” incluindo uma consumação em um
típico pub londrino. Acomodação.
SÁBADO: LONDRES
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. ■

$

10 dias
7 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 09 MAI / 26 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Londres - Londres

ST9202

10

7

1.765

2.260

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Londres, Panorâmica de Liverpool, Panorâmica de York.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Yorkshire,
Cambridge, Fountains Abbey com entradas, Passeio em
Barco pelo Lago Windemere, Região dos Lagos, Chester,
Stratford upon Avon, Bristol, Bath, Salisbury, Stonehenge com entradas
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Londres Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West
Cidade
Yorkshire Jurys Inn Bradford
Bradford
Holiday Inn Express Bradford Bradford
Liverpool Ibis Styles Dale Street
Centro
Days Inn
Centro
Bristol
Novotel Bristol Centre
Centro
Holiday Inn Bristol City Centre Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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SPECIAL
PLUS

ST9203 · ST9203X >> Dublim > Kerry > Galway > Londonderry > Belfast

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9203
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9203X
QUINTA-FEIRA: BRASIL - DUBLÍM
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SEXTA-FEIRA: DUBLÍM
Chegada a Dublim e translado ao hotel. Resto do
dia livre em que poderá aproveitar para conhecer a
cidade e seus famosos “pubs”. Acomodação.
SÁBADO: DUBLÍM
Café da manhã irlandês. Dia livre para conhecer
esta cidade. Ao dar um passeio por suas ruas e ajudado pela hospitalidade de suas gentes, se submergirá em sua história, desde suas raízes vikingas na
ribeira do Liffey, até as igrejas medievais com seus
restos mumiﬁcados e suas relíquias sagradas, passando pelas elegantes ruas georgianas ou as animadas ruas comerciais. Todo um dia para desfrutar
de uma cidade maravilhosa. Jantar e acomodaçao.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9203
SEXTA-FEIRA: BRASIL - DUBLIM
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: DUBLIM
Chegada em Dublim e traslado ao hotel. Tempo livre que pode ser aproveitado para conhecer os famosos pubs da cidade. Jantar e acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: DUBLIM - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: a Merrion Square, a O’Connel st, o edifício Central dos
Correios, o Museu de História Natural, o Palácio da
Justiça, o Phoenix Parque, etc. Tempo livre ou visita
opcional de Dublim Histórico, visitando a Trinity College, mandada construir por Isabel I (1592) para evitar que os estudantes irlandeses fossem estudar na
Europa católica e retornassem com idéias anti-reformistas, e a catedral de Saint Patrick, dedicada ao padroeiro da cidade e muito querida por protestantes e
católicos, que além de ser um local de culto, também
possui um museu da história da Irlanda. Depois do
almoço, saída via Limerick para Tralee, fundada no
século XII pelos anglonormandos. Tempo livre e, em
seguida, continuação paraté nosso hotel no Condado de Kerry. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia completo
pela Península de Dingle, e a Killarney, centro turístico mais visitado da Irlanda. A continuar percorreremos o Parque Nacional de Killarney, onde daremos um passeio em carro de cavalos, desfrutando

de bosques, lagos e hermosisimos paisagens. Regresso ao hotel. Na noite assistência opcional um
espetáculo de música folclórica tradicional irlandesa. Jantar e acomodação no Condado de Kerry.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE KERRY - GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, com casas de telhados de palha e sua Abadia medieval,
a Bunratty. Entrada ao Castelo, que foi habitado
pela família O’Brien, considerados como os descendentes de Brian Ború, o último grande rei celta,
e conheceremos a coleção Gort. Continuação para
Moher, com penhascos de 200m de altura ao longo de 8km. Desde a Torre O’Brien teremos a mais
bela vista da costa. Continuação para Galway pela
Região de Burren. Chegada. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: GALWAY - LONDONDERRY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque Nacional de Connemara, percorrendo o Lago de Inagh
e visitando a Abadia de Kylemore. À continuação,
iremos ao ﬁorde de Killary, onde realizaremos um
passeio em barco. Almoço no caminho. Continuação para Ulster (Irlanda do Norte), onde, depois
de cruzar a fronteira, chegaremos a Londonderry.
Cidade amuralhada que desde a sua fundação, tem
sido palco de grande rivalidade entre seus habitantes por questões religiosas e por interesses políticos. Hoje em dia devido aos esforços realizados
reina a harmonia. Tempo livre para conhecer esta
cidade, testemunha viva da história dos séculos XX
e XXI. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDONDERRY - BELFAST
Café da manhã irlandês. Saída até a Calçada do Gigante, considerado como um dos maiores atrativos
da Irlanda. Se trata de 40.000 enormes blocos de
basalto que, ao esfriar-se rapidamente, há 60 milhões de anos, pelo contato com a água do mar, tomaram formas fantásticas. Continuação para Larne
e Belfast, em cujos estaleiros foi construído o Titanic. Chegada e visita panorâmica desta capital,
para conhecer o seu centro histórico, que se destaca pela torre do Relógio, e os bairros católicos e
protestantes, etc. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BELFAST - DUBLIM
Café da manhã irlandês. Manhã livre ou visita opcional do museu “Titanic Experience”, inaugurado
em março de 2012. Saída para Dublim. Almoço e
tempo livre ou excursão opcional à Cervejaria Guinness, onde se produz uma cerveja negra seca tipo
stout, elaborada pela primeira vez pelo cervejeiro
Arthur Guinness, em 1759. Acomodação.

1.795
2.025$

9 dias
9 refeições

$

Preço base ST9203X

10 dias
9 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 10 MAI / 27 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Dublim - Dublim

ST9203

9

9

1.795

2.230

TEMPORADA: 09 MAI / 26 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Dublim - Dublim

ST9203X

10

9

2.025

2.520

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Dublim, Panorâmica de Belfast.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo itinerário): Tralee, Península de Dingle, Castelo de Bunratty
com entradas, Penhascos de Moher, Londonderry, Abadía de Kylemore com entradas, Passeio em barco pelo
ﬁorde de Killary, Calçada do Gigante, Parque Nacional
de Connemara, Parque Nacional de Killarney com passeio em carruagem.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Dublim

Nome

Situação

RIU Plaza the Gresham
Centro
Maldron Dublim Airport Aeroporto
Cº Kerry
The Rose
Tralee
Earl of Desmond
Tralee
Galway
The Connacht
Cidade
Oranmore Lodge
Oranmore
Raheen Woods
Athenry
Claregalway
Claregalway
Loughrea Hotel & Spa
Loughrea
Londonderry City
Centro
Da Vinci’s
Cidade
Ramada Encore City Centre Cidade
Belfast
Aeroporto
Maldron Belfast
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
3*

SÁBADO: DUBLIM
Café da manhã irlandês. Tempo livre até a hora do
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu
país de origem. Fim dos nossos serviços. ■
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Irlanda, Escócia e Inglaterra l
ST9206 >> Dublim (1 dia) > Kerry > Galway > Londonderry > Edimburgo > Tierras Altas > Glasgow > York > Liverpool > Bristol > Londres

COMOÇO DO ITINERÁRIO ST9206X
QUINTA-FEIRA: BRASIL - DUBLÍM
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SEXTA-FEIRA: DUBLÍM
Chegada a Dublim e translado ao hotel. Resto do dia
livre em que poderá aproveitar para conhecer a cidade e seus famosos “pubs”. Acomodação.
SÁBADO: DUBLÍM
Café da manhã irlandês. Dia livre para conhecer esta
cidade, que sem dúvida é uma das cidades com um
ambiente mais divertido e com mais vida de Europa. Ao dar um passeio por suas ruas e ajudado pela
hospitalidade de suas gentes, se submergirá em sua
história, desde suas raízes vikingas na ribeira do Liffey, até as igrejas medievais com seus restos mumiﬁcados e suas relíquias sagradas, passando pelas
elegantes ruas georgianas ou as animadas ruas comerciais. Jantar e acomodaçao.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9206
SEXTA-FEIRA: BRASIL - DUBLIM
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: DUBLIM
Chegada em Dublim e traslado ao hotel. Tempo livre
que pode ser aproveitado para conhecer os famosos
pubs da cidade. Jantar e acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: DUBLIM - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: a Merrion
Square, a O’Connel st, o edifício Central dos Correios,
o Museu de História Natural, o Palácio da Justiça, o
Phoenix Parque, o Bairro das Embaixadas, etc. Tempo
livre ou visita opcional de Dublim Histórico, visitando
a Trinity College, uma das seis universidades inglesas
mais antigas do mundo, e a catedral de Saint Patrick,
dedicada ao padroeiro da cidade e muito querida por
protestantes e católicos, que além de ser um local de
culto, também possui um museu da história da Irlanda. Depois do almoço, saída via Limerick para Tralee,
fundada no século XII pelos anglonormandos. Tempo
livre e continuação paraté nosso hotel no Condado de
Kerry. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão pela Península de
Dingle, onde se une a natureza selvagem com mais
de 2.000 jazidas arqueológicas, e a Killarney,. A continuar percorreremos o Parque Nacional de Killarney,
onde daremos um passeio em carro de cavalos, desfrutando de bosques, lagos e hermosisimos paisa-
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gens. Regresso ao hotel. Na noite assistência opcional um espetáculo de música folclórica tradicional
irlandesa. Jantar e acomodação no Cº de Kerry.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE KERRY - GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, com casas de telhados de palha e sua Abadia medieval, a
Bunratty. Entrada ao Castelo do século XV, e também
conheceremos a coleção Gort. Continuação para
Moher, com penhascos de 200m de altura ao longo
de 8km. Continuação para Galway. Chegada. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: GALWAY - LONDONDERRY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque Nacional de Connemara, onde sobrevivem a cultura e
a lingua gaélica, e também um dos lugares favoritos
pela maioria dos irlandeses, percorrendo o Lago de
Inagh e visitando a Abadia de Kylemore. À continuação, iremos ao ﬁorde de Killary, onde realizaremos um
passeio em barco. Almoço no caminho. Continuação
para Ulster (Irlanda do Norte), onde, depois de cruzar
a fronteira, chegaremos a Londonderry. Cidade amura-lhada que desde a sua fundação, em 1613, tem sido
palco de grande rivalidade entre seus habitantes por
questões religiosas e por interesses políticos. Tempo
livre para conhecer cidade, testemunha viva da história dos séculos XX e XXI. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDONDERRY - EDIMBURGO
Café da manhã irlandês. Saída até a Calçada do
Gigante. Se trata de 40.000 enormes blocos de basalto que, ao esfriar-se rapidamente, há 60 milhões
de anos, pelo contato com a água do mar, tomaram
formas fantásticas. A continuar, cruzaremos em ferry
de Larne a Cainryan e continuaremos a Edimburgo,
capital da Escócia. Tempo livre para conhecer a animação das suas ruas e o encanto dos seus edifícios.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha
Real e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood
House, o antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a
New Town, a National Gallery, a Calton Hill, etc. Almoço. Tarde livre ou visita opcional ao interior do
Castelo e do Palácio de Holyrood House, e pela noite, visita opcional de Edimburgo Inédito, tomando
um drinque em um dos seus pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
SÁBADO: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para as Terras Altas.
Passaremos em primeiro lugar por Culloden, onde
teve lugar a última batalha do Reino Unido, em 1746,
entre ingleses e escoceses, e em seguida, visitaremos
o Castelo de Cawdor e seus belíssimos jardins. Continuação para Inverness e tempo livre na capital das
Terras Altas da Escócia, que pode ser aproveitado

para contemplar o atrativo conjunto monumental da
cidade, da colina do Castelo, ou visitar a mesma. Se
desejar poderá realizar uma inesquecível excursão
opcional que inclui um passeio em barco pelo mítico
Lago Ness até as ruínas do Castelo Urquhart. Jantar
e acomodação nas Terras Altas.
DOMINGO: TERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Café da manhã escocês. Abandonaremos as Terras
Altas, passando em nosso percurso por Fort William,
às margens do Loch Linne, Glencoe e a zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde visitaremos
seu castelo, um dos mais importantes da Escócia e
lugar de refúgio e coroação da rainha Maria Estuardo,
quando ainda era um bebé de poucos meses e testemunha de algumas das batalhas escocesas de maior
relevância, como Stirling Bridge, e a de Bannockburn,
que supôs em seu momento o reconhecimento da
Escócia como nação independente. Almoço. Continuação para Glasgow, um dos melhores exemplos
de cidade vitoriana. Visita panorâmica: a Catedral, a
Grande Mesquita Central, as vistas da Universidade,
a Prefeitura, etc. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE YORK
Café da manhã. Saída para Inglaterra, desfrutando em nosso percurso das belas paisagens que
fazem parte da histórica fronteira entre a Escócia
e a Inglaterra. Chegada em Durham e tempo livre
para conhecer esta histórica cidade e sua catedral,
Patrimônio da Humanidade, considerada como o
maior e o mais perfeito monumento de estilo arquitetônico normando na Inglaterra. Continuação
para York, fundada no ano 17 a.C. pelos romanos.
Realizaremos uma visita guiada desta cidade que
possui uma arquitetura espetacular, com construções que nos remontam a Inglaterra dos séculos
XII ao XIV. Conheceremos suas muralhas, o centro
histórico e o exterior da Catedral de São Pedro, a
segunda maior em estilo gótico do norte da Europa, depois da de Colônia. Continuação parao hotel
no Condado de York. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY REGIÃO DOS LAGOS - LIVERPOOL
Café da manhã. Saída a Fountains Abbey (entrada
incluída), declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Um lugar maravilhoso onde a beleza natural da sua localização realça ainda mais esta abadia
fundada pelos beneditinos em 1132, foi a abadia mais
importante de Grã Bretanha até o século XVI, onde
Enrique VIII decretou a dissolução dos mosteiros.
Continuação para o noroeste da Inglaterra. Almoço
no caminho. Chegaremos à Região dos Lagos, onde
lagos e montanhas se juntam num ambiente de espetaculares paisagens. Realizaremos um passeio em
barco pelo Lago Windermere, o mais importante e
maior de Inglaterra, no coração da Região de Cumbria. Continuação para Liverpool, berço dos Beatles
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Preço base ST9206
e famosa pela sua equipe de futebol Liverpool FC,
e ponto de partida para as excursões para o Parque
Nacional de Snowdonia, o que tem contribuído em
converter esta cidade num importante destino turístico. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: LIVERPOOL
Café da manhã. Visita panorâmica: estádio de futebol do Anﬁeld, St. Nicolás, as Três Graças, centro
histórico e ﬁnanceiro, prefeitura, St. George’s Hall,
William Brown Street, Jardins de São Joao, as duas
catedrais, o Bairro Chino, etc. Resto do dia livre ou
se desejar terá a possibilidade de realizar uma visita opcional para conhecer a Liverpool dos Beatles,
onde conheceremos além do Beatles Story Museum, os lugares relacionados com a mítica banda:
Docklands, Mathew Street, Strawberry ﬁelds Panny
Lane e o famoso The Cavern onde pararemos para
tomar uma cerveja. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: LIVERPOOL - CHESTER - STRATFORD UPON
AVON - BRISTOL
Café da manhã. Saída para Chester, de origem
romana, que conserva as suas muralhas, as ruínas
das termas públicas e a catedral do século XV, com
ruas formadas por casas de estilo Tudor, sendo a
mais popular delas Eastgate Street, onde se encontra o famoso Relógio de Eastgate, construído
em 1897 devido à celebração do Jubileo da Rainha
Victoria. Continuação para Stratford upon Avon.
Almoço. Tempo livre na cidade natal de Shakespeare para conhecer seu centro histórico, com suas
casas tipicamente inglesas, e desfrutar da animação das suas zonas comerciais repletas de lojas.
Continuação para Bristol, antiga cidade comercial.
Tempo livre. Jantar e acomodação.

SÁBADO: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster, a
Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal Albert Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada eventualmente no dia anterior). Tarde livre ou excursão
opcional ao Castelo de Windsor, o maior e mais
antigo castelo habitado do mundo e uma das residências oﬁciais da monarquia britânica há mais de
900 anos. Conheceremos seu interior e os Apartamentos do Estado, com importantes obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt e Rubens
entre outros. Regresso a Londres para terminar de
conhecer a cidade. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um “Pub Tour” incluindo uma consumação em um típico pub londrino. Acomodação.
DOMINGO: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu
Britânico, onde poderá admirar, além dos frisos do
Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e à
continuação, o monumento mais antigo da cidade:
a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se
encontram As Joias da Coroa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
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. ■

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Dublim

SEXTA-FEIRA: BRISTOL - BATH - SALISBURY STONEHENGE - LONDRES
Café da manhã. Saída para Bath, de origem romana, declarada Patrimônio da Humanidade. Tempo
livre para conhecer os seus banhos públicos romanos, os seus extraordinários ediﬁcios georgianos
e a maravilhosa Abadia gótica. Continuação para
Salisbury, antiga cidade medieval. Almoço. Tempo
livre para conhecer a maravilhosa catedral, isolada
e localizada entre espaços verdes, diferentemente de outras catedrais góticas que costumam estar rodeadas de outras construções. Continuação
parao impressionante círculo de pedras de Stonehenge, que com uns 5.000 anos de antiguidade
é considerado um dos monumentos mais enigmáticos da humanidade (entrada incluída). Algumas
teorias dizem que era um templo, e outras que era
um observatório astronômico ou um calendário
pré-histórico, por como está alinhado com o sol e
a lua. O sertô é que quando o visite, sentirá que há
algo sagrado entre esses círculos de pedra. Continuação para Londres. Acomodação.

Nome

Situação

RIU Plaza the Gresham
Centro
Maldron Dublim Airport
Aeroporto
Cº Kerry
The Rose
Tralee
Earl of Desmond
Tralee
Galway
The Connacht
Cidade
Oranmore Lodge
Oranmore
Raheen Woods
Athenry
Claregalway
Claregalway
Loughrea Hotel & Spa
Loughrea
Londonderry City
Centro
Da Vinci’s
Cidade
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro
Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro
TT. Altas
Carrbridge
Carrbridge
Duke of Gordon
Kingussie
Glasgow
Novotel Glasgow
Centro
Premier Inn Charing Cross Centro
Yorkshire Jurys Inn Bradford
Bradford
Holiday Inn Express Bradford Bradford
Liverpool Ibis Styles Dale Street
Centro
Days Inn
Centro
Bristol
Novotel Bristol Centre
Centro
Holiday Inn Bristol City Centre Centro
Londres
Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
TurS
1ª
Tur
Tur
1ª
Tur
1ª
Tur
TurS
Tur
1ª
1ª
1ª
1ª

3.970
4.195$
$

18 dias
19 refeições

Preço base ST9206X

19 dias
19 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 10 MAI / 20 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

SINGLE

Dublim - Londres

ST9206

Seleção

DUPLO

18

19

3.970

4.965

TEMPORADA: 09 MAI / 19 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Dublim - Londres

ST9206X

19

19

4.195

5.255

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Dublim, Castelo de Cawdor com
entradas, Passeio em barco pelo lago Ness, Panorâmica
de Glasgow, Panorâmica de Edimburgo, Castelo de Stirling com entradas, Panorâmica de York, Panorâmica de
Liverpool, Panorâmica de Londres .
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo
itinerário): Tralee, Península de Dingle, Castelo de Bunratty com entradas, Penhascos de Moher, Londonderry,
Abadía de Kylemore com entradas, Passeio em barco
pelo ﬁorde de Killary, Calçada do Gigante, Parque Nacional de Connemara, Parque Nacional de Killarney com
passeio em carruagem, As Terras Altas (Higlands), Inverness, Durham, Condado Yorkshire, Cambridge, Fountains Abbey com entradas, Passeio em Barco pelo Lago
Windemere, Região dos Lagos, Chester, Stratford upon
Avon, Bristol, Bath, Salisbury, Stonehenge com entradas,
Galway.
- Seguro de viagem e IVA.
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da força paraquedista britânica após uma manifestação a favor dos Direitos Civis para os católicos da
Irlanda do Norte, no bairro de Bogside. Hoje em dia
devido aos esforços realizados por seus habitantes,
reina a harmonia entre ambas comunidades. Tempo
livre para conhecer esta cidade, testemunha viva da
história dos séculos XX e XXI. Jantar e acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - DUBLIM
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: DUBLIM
Chegada em Dublim e traslado ao hotel. Tempo livre
que pode ser aproveitado para conhecer os famosos
pubs da cidade. Jantar e acomodação.
DOMINGO: DUBLIM - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: a Merrion Square, a rua O’Connel, o edifício Central dos
Correios (onde foi declarada a República da Irlanda
em 1916), o Museu de História Natural, o Palácio da
Justiça, o Phoenix Parque, o Bairro das Embaixadas,
etc. Tempo livre ou visita opcional de Dublim Histórico, visitando a Trinity College, irmanada com Oxford
e Cambridge, uma das seis universidades inglesas
mais antigas do mundo. Mandada construir por Isabel I (1592) para evitar que os estudantes irlandeses
fossem estudar na Europa católica e retornassem
com idéias anti-reformistas. Hoje em dia uma expresão de arquitetura georgiana do século XVIII; e
a catedral gótica de Saint Patrick, dedicada ao padroeiro da cidade e muito querida por protestantes e
católicos, que além de ser um local de culto, também
possui um museu da história da Irlanda. Depois do
almoço, saída via Limerick para Tralee, fundada no
século XII pelos anglonormandos. Tempo livre para
admirar seus monumentos históricos e, em seguida,
Continuação paraté nosso hotel no Condado de Kerry. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão pela Península de
Dingle, onde se une a natureza selvagem com mais
de 2.000 jazidas arqueológicas, e a Killarney, centro
turístico mais visitado da Irlanda, e que serviu de inspiração a poetas e escritores. A continuar percorreremos o Parque Nacional de Killarney, onde daremos
um passeio em carro de cavalos, desfrutando de
bosques, lagos e hermosisimos paisagens. Regresso
ao hotel. Na noite assistência opcional um espetáculo de música folclórica tradicional irlandesa. Jantar e
acomodação no Condado de Kerry.
TERÇA-FEIRA: CONDADO DE KERRY - GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída por Adare, com casas
de telhados de palha e sua Abadia medieval, a Bunratty. Entrada ao Castelo do século XV, que foi habitado pela família O’Brien, sendo considerados como
os descendentes de Brian Ború, o último grande rei
celta, e também conheceremos a coleção Gort. Continuação para Moher, com penhascos de 200m de altura ao longo de 8km. Desde a Torre O’Brien teremos
a mais bela vista da costa. Continuação para Galway
pela Região de Burren. Jantar e acomodação.
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QUINTA-FEIRA: LONDONDERRY - EDIMBURGO
Café da manhã irlandês. Saída até a Calçada do
Gigante, um dos maiores atrativos da Irlanda. Se
trata de 40.000 enormes blocos de basalto que,
ao esfriar-se rapidamente, há 60 milhões de anos,
pelo contato com a água do mar, tomaram formas
fantásticas como a Cadeira dos desejos, o órgão, a
bota, a chaminé e a Porta do Gigante, além de uma
interminável calçada que, segundo a lenda, foi construida pelo gigante Finn Mac Cool para poder passar a Escócia sem se molhar os pés. O curioso deste
lugar é que as colunas vão descendo à medida que
se aproximam ao mar, e por isso é considerada uma
calçada por onde os gigantes poderiam ir sem problema de uma ilha a outra. Além disso, a maioria das
colunas têm forma hexagonal, exatamente como as
calçadas antigas. A continuar, cruzaremos em ferry
de Larne a Cainryan e continuaremos a Edimburgo,
capital da Escócia e uma das cidades com mais bonitas da Europa. Tempo livre para conhecer a animação
das suas ruas e o encanto dos seus edifícios. Jantar
e acomodação.
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QUARTA-FEIRA: GALWAY - LONDONDERRY
Café da manhã irlandês. Saída para o Parque Nacional de Connemara, onde sobrevivem a cultura e a lingua gaélica, e um dos lugares favoritos pela maioria
dos irlandeses, percorrendo o Lago de Inagh e visitando a Abadia de Kylemore. À continuação, iremos
ao ﬁorde de Killary, onde realizaremos um passeio
em barco. Almoço no caminho. Continuação para
Ulster (Irlanda do Norte), onde, depois de cruzar a
fronteira, chegaremos a uma das suas cidades mais
emblemáticas, Londonderry. Cidade amuralhada que
desde a sua fundação, em 1613, tem sido palco de
grande rivalidade entre seus habitantes por questões
religiosas e por interesses políticos. Uma divisão que
afeta inclusive ao seu nome, já que enquanto os protestantes, partidários de pertencer ao Reino Unido,
preferem chamá-la de Londonderry, os católicos,
partidários da união com a República da Irlanda, a
chamam de Derry. O momento de máxima tensão
entre as duas comunidades foi em 30 de janeiro de
1972, no chamado Domingo Sangrento, quando um
grupo de pessoas, entre adultos e meninos não armados, morreram na cidade por causa dos disparos

SEXTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha
Real e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood
House, o antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a
New Town, a National Gallery, com telas de renomados pintores, a Calton Hill, uma das sete colinas
convertida em “acrópolis” ao construir vários monumentos que lembram aos de Atenas, comemorativos
das vitórias sobre Napoleão, etc. Almoço. Restante
do dia livre, que pode ser aproveitado para realizar
uma visita opcional ao interior do Castelo e do Palácio de Holyrood House, residência real e pela noite se
desejar visita opcional de Edimburgo Inédito: Dean
Village, Fettes College e Porto de Leith, tomando um
drinque em um dos seus pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
SÁBADO: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para as Terras Altas.
Passaremos por Culloden, onde teve lugar a última
batalha do Reino Unido, em 1746, entre ingleses e
escoceses, e em seguida, visitaremos o Castelo de
Cawdor e seus belíssimos jardins. Conheceremos
esta magníﬁca construção do século XIV, cheia de
lendas e que pertenceu ao Clã Calder, e hoje em dia
é a residência da Condessa de Cawdor. Continuação
para Inverness e tempo livre na capital das Terras
Altas da Escócia, que pode ser aproveitado para
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contemplar o atrativo conjunto monumental da cidade, da colina do Castelo, ou visitar a mesma. Se
desejar poderá realizar uma inesquecível excursão
opcional que inclui um passeio em barco pelo mítico Lago Ness até as ruínas do Castelo Urquhart.
Jantar e acomodação nas Terras Altas.
DOMINGO: TERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Café da manhã escocês. Abandonaremos as Terras Altas, passando em nosso percurso por Fort
William, às margens do Loch Linne, Glencoe e a
zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde
visitaremos seu castelo, um dos mais importantes
da Escócia e lugar de refúgio e coroação da rainha
Maria Estuardo, quando ainda era um bebé de poucos meses e testemunha de algumas das batalhas
escocesas de maior relevância, como Stirling Bridge, ganhada por William Wallace em 1297, pessoagem popularizado pelo ﬁlme “Coração Valente”,
protagonizado por Mel Gibson, e a de Bannockburn,
que supôs em seu momento o reconhecimento da
Escócia como nação independente. Almoço. Continuação para Glasgow, considerada como um dos
melhores exemplos de cidade vitoriana. Visita panorâmica: a Catedral, a Grande Mesquita Central, as
vistas da Universidade, a Prefeitura, George Square,
etc. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
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 ST9208
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
LONDRES
Café da manhã escocês. Tempo livre até a hora
indicada do traslado ao aeroporto para pegar um
voo com destino a Londres. Chegada e traslado ao
hotel. Tempo livre ou poderá realizar um “Pub Tour”
opcional incluindo uma consumação em um típico
pub londrino. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do
Parlamento e ao Big-Ben, a Abadía de Westminster,
a Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal
Albert Hall, etc. (Esta visita poderá ser realizada
no dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional
fora de Londres, para descobrir um dos lugares
mais famosos da tradição britânica: O Castelo de
Windsor, o maior e mais antigo castelo habitado
do mundo e uma das residências oﬁciais da monarquia britânica. Conheceremos seu interior, com
destaque a Capela de São Jorge, do início do século
XVI, construída em estilo Tudor e lugar onde foram
enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o famoso
Enrique VIII e a sua terceira esposa Jane Seymour; e
os Apartamentos do Estado. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para continuar percorrendo lugares famosos como o Soho e o animado
Covent Garden, ou desfrutar de algum dos musicais
que se apresentam na cidade, ou continuar conhecendo outros monumentos da capital inglesa. Visita
opcional ao Museu Britânico, com peças de todos
os territórios que ﬁzeram parte do Império Britânico, e onde poderá admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente seção de Egiptologia, e À
continuação, o monumento mais antigo da cidade:
a Torre de Londres, que data do ano 1066, onde se
encontram As Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERÁRIO ST9207
OPÇÃO NOITE EXTRA EM DUBLIM

Estes itinerários podem ser realizados com um dia
mais em Dublim à chegada (ST9207X e ST9208X),
ﬁcando o início do itinerário da seguinte maneira:
QUINTA-FEIRA: BRASIL - DUBLIM
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SEXTA-FEIRA: DUBLIM
Chegada a Dublim e translado ao hotel. Resto do
dia livre em que poderá aproveitar para conhecer a
cidade e seus famosos “pubs”. Acomodação.
SÁBADO: DUBLIM
Café da manhã irlandês Dia livre para conhecer esta
cidade, que sem dúvida é uma das cidades com um
ambiente mais divertido e com mais vida de Europa. Ao dar um passeio por suas ruas e ajudado pela
hospitalidade de suas gentes, se submergirá em
sua história, desde suas raízes vikingas na ribeira
do Liffey, até as igrejas medievais com seus restos
mumiﬁcados e suas relíquias sagradas, passando
pelas elegantes ruas georgianas ou as animadas
ruas comerciais. Ademais, por suposto, ao passear por Tempere Bar, desfrutará porque comprovará
que em Dublim a música é um elemento representativo, o que é natural, pois grandes artistas como
U2, ou Sinead O ‘Connor começaram nesta cidade.
Sem esquecer as fontes das que bebem seus sons,
a música tradicional irlandesa, e as lendas, cujas
melodias líricas seguem intrigando e inﬂuindo nas
novas gerações. Todo um dia para desfrutar de uma
cidade maravilhosa. Jantar e acomodaçao.
Suplemento sobre o preço de:
225 $ Duplo / 295 $ Single

3.470
2.480$
$

14 dias
12 refeições

Preço base ST9208

11 dias
12 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 10 MAI / 20 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

14

12

3.470

4.215

Dublim - Glasgow

ST9208

Seleção

SINGLE

Dublim - Londres

ST9207

11

12

2.480

3.040

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerario): Panorâmica de Dublim, Castelo de Cawdor com
entradas, Passeio em barco pelo lago Ness, Panorâmicas
de Glasgow e Edimburgo, Castelo de Stirling com entradas, Panorâmica de Londres.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo
itinerario): Tralee, Península de Dingle, Castelo de Bunratty com entradas, Penhascos de Moher, Londonderry,
Abadía de Kylemore com entradas, Passeio em barco
pelo ﬁorde de Killary, Calçada do Gigante, Parque Nacional de Connemara, Parque Nacional de Killarney
com passeio em carruagem, As Terras Altas (Higlands),
Inverness.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Dublim

Nome

Situação

RIU Plaza the Gresham
Centro
Aeroporto
Maldron Dublim Airport
Cº Kerry The Rose
Tralee
Earl of Desmond
Tralee
Galway
The Connacht
Cidade
Oranmore Lodge
Oranmore
Raheen Woods
Athenry
Claregalway
Claregalway
Loughrea Hotel & Spa
Loughrea
Londonderry City
Centro
Da Vinci’s
Cidade
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro
Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro
TT. Altas Carrbridge
Carrbridge
Duke of Gordon
Kingussie
Glasgow Novotel Glasgow
Centro
Premier Inn Charing Cross Centro
Londres Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
3*
3*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
TurS
1ª
Tur
Tur
1ª
Tur
1ª
1ª
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Grande Tour da Escócia e Irlanda
ST9402 >> Glasgow > Edimburgo > Terras Altas > Fort William > Glasgow > Dublim > Galway > Kerry > Cork

DOMINGO: BRASIL - GLASGOW
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
Chegada em Glasgow, porta de entrada a Europa e
traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer Glasgow, um dos centros culturais e econômicos
mais ativos da Europa. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: GLASGOW - EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Catedral, a Grande Mesquita Central, as belas vistas da
Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Almoço. Tarde livre. Excursão opcional a New Lanark,
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,
um antigo centro têxtil considerado berço da Revolução Industrial. Este povoado do século XVIII, adquiriu
grande fama com Robert Owen, diretor do complexo,
pelas suas avançadas idéias sociais a favor dos trabalhadores, que estavam ao menos um século a frente
da sua época. Continuação para Edimburgo, capital
da Escócia. Tempo livre. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha
Real e o Castelo, o Palácio de Holyrood House, o antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a New Town, a
National Gallery, com telas de renomados pintores, a
Calton Hill, uma das sete colinas convertida em “acrópolis” ao construir vários monumentos que lembram
aos de Atenas, comemorativos das vitórias sobre Napoleão, etc. Almoço. Restante do dia livre, que pode
ser aproveitado para realizar uma visita opcional ao
interior do Castelo e do Palácio de Holyrood House,
residência real e pela noite se desejar visita opcional
de Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College e
Porto de Leith, tomando um drinque em um dos seus
pubs de ambiente marinheiro. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída às Terras Altas, parando no caminho em uma famosa destilaria de whisky
escocês. Visita das suas instalações e degustação.
Continuação para Inverness. Almoço. Tarde livre para
passear pela cidade e contemplar o atrativo conjunto
arquitetônico da colina do Castelo. Excursão opcional ao Castelo de Cawdor, passando por Culloden,
lugar da última batalha entre ingleses e escoceses.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TERRAS ALTAS (INVERNESS)
Café da manhã escocês. Excursão pela região das
Terras Altas. Percorreremos o Wester Ross, uma das
rotas mais impressionantes até a costa, divisando
montanhas, tranquilos lochs (lagos) e praias secretas. Almoço Beirando o Loch Maree e via Gairloch,
chegada aos Inverewe Gardens, jardins subtropicais
na mesma latitude que São Petersburgo, sob a cáli-
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da inﬂuência da corrente do Golfo. Continuação para
The Falls of Measach, com breve parada para ver a
cascata. Continuaremos ao Lago Ness e passeio em
barco até as ruínas do Castelo Urquhart. Regresso ao
hotel nas Terras Altas. Jantar e acomodação.
SÁBADO: TERRAS ALTAS - ILHA DE SKYE - FORT WILLIAM
Café da manhã escocês. Continuaremos nossa viagem pelas Highlands ou Terras Altas, através de paisagens de cascatas, lagos e bosques, até o Castelo
de Eilean Donan, um dos mais emblemáticos da Escócia, onde faremos uma parada. Continuação para
Ilha de Skye, pela qual realizaremos um percurso no
qual conheceremos os “Kilt Rocks”, impressionantes
penhascos que despencam sobre o mar. Continuação de nossa viagem até Fort William, às margens
do Loch Linnhe e próximo a Ben Nevis, o monte mais
alto das Ilhas Britânicas. Jantar e acomodação.

DOMINGO: FORT WILLIAM - GLASGOW
Café da manhã escocês. Saída para Glencoe, onde na
manhã de 13 de fevereiro de 1692 foram assassinados 38 membros do Clã McDonalds, por não aceitar
ao rei Guilherme de Orange. Continuação através da
zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, onde
visitaremos seu castelo, lugar de refúgio e coroação
da rainha Maria Estuardo, quando ainda era um bebé
de poucos meses e testemunha de algumas das batalhas escocesas de maior relevância, como Stirling
Bridge, ganhada por William Wallace em 1297, pessoagem popularizado pelo ﬁlme “Coração Valente”,
protagonizado por Mel Gibson, e a de Bannockburn,
que supôs em seu momento o reconhecimento da
Escócia como nação independente. Almoço. Continuação para Glasgow e tempo livre nesta cidade,
considerada como um dos melhores exemplos de
cidade vitoriana. Jantar e acomodação.

Terras Altas

2

Fort William

1

1

2 Edimburgo
+ 1
Glasgow

IRLANDA
Galway

Kerry

1 + 1
Dublim

2

REINO UNIDO

2
1

Cork

VÔO
INTER-EUROPEU

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9402
QUARTA-FEIRA: CONDADO DE GALWAY
Café da manhã irlandês. Excursão ao Parque Nacional de Connemara, um dos lugares favoritos por
parte dos irlandeses. Faremos um passeio de barco
pelo Fiorde de Killary. À continuação visitaremos a
Abadia de Kylemore e os seus jardins. Almoço. Regresso ao Condado de Galway através de paisagens
de rios, prados, formações rochosas com abundância de espécies de ﬂora tropical, propiciado pela
corrente do Golfo. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: GALWAY - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Saída da região de Burren
até Moher, com as suas impressionantes falésias.
Continuação a Bunratty, com entrada incluída no
Castelo do século XV e à coleção Gort. Seguimos
até Limerik, no Condado de Clare e por Adare e a
sua abadia medieval, até chegarmos ao Condado
de Kerry. Pode assistir de forma opcional a um espetáculo de música folclórica tradicional irlandesa.
Jantar e acomodação no Condado de Kerry.
SEXTA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia completo pela Península de Dingle, e a Killarney, centro
turístico mais visitado da Irlanda. À continuação,
percorremos o Parque Nacional de Killarney, onde
vamos dar um passeio de carroça, disfrutando dos
bosques, lagos e paisagens belas. Retorno ao hotel.
Pode assistir de forma opcional a um espetáculo
de música folclórica tradicional irlandesa. Jantar e
acomodação no Condado de Kerry.

SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW
DUBLIM
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do
traslado ao aeroporto para tomar um voo com destino a Dublim (voo incluído). Chegada e traslado ao
hotel. Tempo livre que pode ser aproveitado para
conhecer os pubs da cidade. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: DUBLIN - CONDADO DE GALWAY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: Merrion
Square, Museu de História Natural, Palácio da Justiça, Phoenix Park, Bairro das Embaixadas, etc. Visita
opcional de Dublin Histórico, com o Trinity College e a Catedral de São Patrício. Almoço. Saída em
direção a Clomacnoise, junto ao rio Shannon, com
tempo para visitar as ruinas do conjunto monástico,
mausoléu dos reis de Connacht e de Tara (entrada
incluída). Chegada ao Condado de Galway. Jantar
e acomodação.

SÁBADO: CONDADO DE KERRY - CONDADO DE CORK
Café da manhã irlandês. Hoje vamos fazer o Anel
de Kerry, na Península de Iveragh, começando em
Killorglin. Continuamos pela Baía de Kells, passando por Cahersiven, berço de Daniel O’Connel e
continuamos até o povoado costeiro de Waterville.
Tempo livre ao chegarmos a Kenmare onde, após
o Almoço, saímos em direção a Cork. Chegada e
visita panorâmica: Gran Parade, St. Patrick’s Street,
a Catedral, etc. Chegada ao hotel no Condado de
Cork. Jantar e acomodação.
DOMINGO: CONDADO DE CORK - DUBLIM
Café da manhã irlandês. Saída para Kilkenny. Chegada e tempo para fazer uma visita livre ao Castelo, à Catedral ou às ruas da cidade. Continuamos
até Dublin. Chegada e Almoço. Tarde livre. Terá a
oportunidade de fazer uma visita opcional à famosa Cervejaria Guiness, onde se produz uma cerveja
preta seca tipo stout, feita pela primeira vez pelo
cervejeiro Arthur Guiness, em 1759. Acomodação.

3.940

$

16 dias
21 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 23 JUN / 01 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Glasgow - Dublim

ST9402

16

21

3.940

4.815

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Edimburgo e Glasgow, Castelo de Stirling com entradas,
Panorâmica de Dublim e Cork.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Destilaria
de whisky, Lago Ness (passeio em barco), Castelo de
Urquhart, Inverness, Wester Ross, Inverewe Gardens
com entradas, Castelo de Eilean Donan, Ilha de Skye,
Clonmacnoise com entradas, Galway, Parque Nacional
de Connemara, Passeio em barco pelo ﬁorde de Killary,
Abadia de Kylemore com entradas, Falésias de Moher,
Castelo de Bunratty com entradas, Tralee, Península de
Dingle, Parque Nacional de Kilarney com passeio em coche de cavalos, Anel de Kerry, Kilkenny.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Glasgow Novotel Glasgow
Centro
Holiday Inn Express Riverside Centro
Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro
Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro
TT. Altas Ben Wyvis
Strathpeffer
Carrbridge
Carrbridge
Fort William Imperial
Centro
Isles of Glencoe
Glencoe
Ballachulish
Glencoe
Dublim RIU Plaza The Gresham
Centro
The Plaza Hotel Tallaght
Periferia
Galway Loughrea Hotel & Spa
Loughrea
Oranmore Lodge
Oranmore
Cº Kerry Earl of Desmond
Tralee
The Rose
Tralee
Cº Cork Radisson BLU Cork
Cork
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
1ª
Tur
TurS
1ª
Tur
Tur
Tur
Tur
Tur
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*

SEGUNDA-FEIRA: DUBLIM
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. ■
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ST9558

Irlanda Fantástica e Londres

VÔO
INTER-EUROPEU

ST9557 · ST9558 >> Dublim > Galway > Kerry > Cork > Londres

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9557
COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - DUBLIM
Saída da cidade de origem em avião em direção à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: DUBLIM
Chegada a Dublin. Traslado até o hotel. Resto do
dia livre para um primeiro contato com a cidade e
conhecer alguns dos típicos pubs. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: DUBLIN - CONDADO DE GALWAY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: Merrion
Square, Museu de História Natural, Palácio da Justiça, Phoenix Park, Bairro das Embaixadas, etc. Visita
opcional de Dublin Histórico, com o Trinity College e a Catedral de São Patrício. Almoço. Saída em
direção a Clomacnoise, junto ao rio Shannon, com
tempo para visitar as ruinas do conjunto monástico,
mausoléu dos reis de Connacht e de Tara (entrada
incluída). Chegada ao Condado de Galway. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: CONDADO DE GALWAY
Café da manhã irlandês. Excursão ao Parque Nacional de Connemara, um dos lugares favoritos por
parte dos irlandeses. Faremos um passeio de barco
pelo Fiorde de Killary. À continuação visitaremos a
Abadia de Kylemore e os seus jardins. Almoço. Regresso ao Condado de Galway através de paisagens
de rios, prados, formações rochosas com abundância de espécies de ﬂora tropical, propiciado pela
corrente do Golfo. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: GALWAY - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Saída da região de Burren
até Moher, com as suas impressionantes falésias.
Continuação a Bunratty, com entrada incluída no
Castelo do século XV e à coleção Gort. Seguimos
até Limerik, no Condado de Clare e por Adare e a
sua abadia medieval, até chegarmos ao Condado
de Kerry. Pode assistir de forma opcional a um espetáculo de música folclórica tradicional irlandesa.
Jantar e acomodação no Condado de Kerry.
SEXTA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia completo pela Península de Dingle, e a Killarney, centro
turístico mais visitado da Irlanda. À continuação,
percorremos o Parque Nacional de Killarney, onde
vamos dar um passeio de carroça, disfrutando dos
bosques, lagos e paisagens belas. Retorno ao hotel.
Pode assistir de forma opcional a um espetáculo
de música folclórica tradicional irlandesa. Jantar e
acomodação no Condado de Kerry.
SÁBADO: CONDADO DE KERRY - CONDADO DE CORK
Café da manhã irlandês. Hoje vamos fazer o Anel
de Kerry, na Península de Iveragh, começando em
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Killorglin. Continuamos pela Baía de Kells, passando por Cahersiven, berço de Daniel O’Connel e
continuamos até o povoado costeiro de Waterville.
Tempo livre ao chegarmos a Kenmare onde, após
o Almoço, saímos em direção a Cork. Chegada e
visita panorâmica: Gran Parade, St. Patrick’s Street,
a Catedral, etc. Chegada ao hotel no Condado de
Cork. Jantar e acomodação.
DOMINGO: CONDADO DE CORK - DUBLIM
Café da manhã irlandês. Saída para Kilkenny, a “Cidade do Mármore” (The Marble City). Chegada e
tempo para fazer uma visita livre ao Castelo, à Catedral ou às ruas da cidade. Continuamos até Dublin.
Chegada e Almoço. Tarde livre. Terá a oportunidade de fazer uma visita opcional à famosa Cervejaria
Guiness, onde se produz uma cerveja preta seca
tipo stout, feita pela primeira vez pelo cervejeiro
Arthur Guiness, em 1759. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: DUBLIM
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERARIO ST9557
SEGUNDA-FEIRA: DUBLIM - LONDRES
Café da manhã irlandês. Traslado até o aeroporto
para embarcar no voo com destino Londres. Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre. Se você
desejar, passeio opcional noturno incluindo uma
bebida num típico pub londrino. Acomodação.
TERCA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e ao Big - Ben, a Abadia de Westminster,
a Trafalgar Sq, o Palácio de Buckingham, o Royal
Albert Hall, etc. (Esta visita podera ser realizada no
dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional ao
Castelo de Windsor, o maior e mais antigo castelo
habitado do mundo e uma das residências oﬁciais
da monarquia britânica. Conheceremos seu interior,
com destaque a Capela de São Jorge, do início do
século XVI, construída em estilo Tudor e os Apartamentos do Estado. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre a visita opcional ao Museu
Britânico, e A continuação, o monumento mais antigo da cidade: a Torre de Londres, onde se encontram As Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERARIO ST9558

1.870
2.840$
$

9 dias
10 refeições

Preço base ST9558

12 dias
10 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 30 JUN / 08 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

9

10

1.870

2.310

Dublim - Londres

ST9558

Seleção

SINGLE

Dublim - Dublim

ST9557

12

10

2.840

3.465

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerario): Panorâmicas de Dublim, Cork e Londres.
- Outros lugares de interesse comentados pelo nosso
guia (segundo itinerario): Clonmacnoise com entradas,
Galway, Parque Nacional de Connemara, Passeio em
barco pelo ﬁorde de Killary, Abadia de Kylemore com
entradas, Falésias de Moher, Castelo de Bunratty com
entradas, Tralee, Península de Dingle, Parque Nacional
de Kilarney com passeio em coche de cavalos, Anel de
Kerry, Kilkenny.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome
Dublim

Situação

RIU Plaza The Gresham
Centro
The Plaza Hotel Tallaght
Periferia
Galway Loughrea Hotel & Spa
Loughrea
Oranmore Lodge
Oranmore
Cº Kerry Earl of Desmond
Tralee
The Rose
Tralee
Cº Cork Radisson BLU Cork
Cork
Londres Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
1ª
1ª

Terras Altas

1

2
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Escócia e Irlanda Fantástica

VÔO
INTER-EUROPEU

ST9559 >> Edimburgo > Terras Altas > Glasgow > Dublim > Galway > Kerry > Cork

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9559
QUARTA-FEIRA: BRASIL - EDIMBURGO
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
QUINTA-FEIRA: EDIMBURGO
Chegada em Edimburgo, capital da Escócia e uma
das cidades mais bonitas da Europa. Traslado ao
hotel. Tempo livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica: a Milha
Real e o legendário Castelo, o Palácio de Holyrood
House, o antigo Parlamento, sede dos Tribunais, a
New Town, a National Gallery, com telas de renomados pintores, a Calton Hill, etc. Almoço. Restante
do dia livre. Visita opcional ao interior do Castelo
e do Palácio de Holyrood House e pela noite visita
opcional de Edimburgo Inédito. Acomodação.
SABADO: EDIMBURGO - TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para as Terras Altas.
Passaremos em primeiro palco da batalha de Culloden e em seguida, visitaremos o Castelo de Cawdor
e seus jardins. Continuação para Inverness e tempo
livre na capital das Terras Altas da Escócia, Excursão opcional que inclui um passeio em barco pelo
mítico Lago Ness até as ruinas do Castelo Urquhart.
Jantar e acomodação nas Terras Altas.
DOMINGO: TERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Café da manhã escocês. Abandonaremos as Terras Altas, passando em nosso percurso por Fort
William, as margens do Loch Linne, Glencoe e a
zona montanhosa dos Trossachs até Stirling, Almoço. Continuação para Glasgow, considerada como
um dos melhores exemplos de cidade vitoriana.
Visita panorâmica: a Catedral, a Grande Mesquita
Central, as vistas da Universidade, a Prefeitura, George Square, etc. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GLASGOW - DUBLIM
Café da manhã escocês. Traslado até o aeroporto
para embarcar no voo com destino a Dublin. Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre. Traslado até o hotel. Resto do dia livre para um primeiro
contato com a cidade e conhecer alguns dos típicos
pubs. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: DUBLIM - CONDADO DE GALWAY
Café da manhã irlandês. Visita panorâmica: Merrion
Square, Museu de História Natural, Palácio da Justiça, Phoenix Park, Bairro das Embaixadas, etc. Visita
opcional de Dublin Histórico, com o Trinity College e a Catedral de São Patrício. Almoço. Saída em
direção a Clomacnoise, junto ao rio Shannon, com
tempo para visitar as ruinas do conjunto monástico,
mausoléu dos reis de Connacht e de Tara (entrada
incluída). Chegada ao Condado de Galway. Jantar
e acomodação.

QUARTA-FEIRA: CONDADO DE GALWAY
Café da manhã irlandês. Excursão ao Parque Nacional de Connemara, um dos lugares favoritos por
parte dos irlandeses. Faremos um passeio de barco
pelo Fiorde de Killary. À continuação visitaremos a
Abadia de Kylemore e os seus jardins. Almoço. Regresso ao Condado de Galway através de paisagens
de rios, prados, formações rochosas com abundância de espécies de ﬂora tropical, propiciado pela
corrente do Golfo. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: GALWAY - CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Saída da região de Burren
até Moher, com as suas impressionantes falésias.
Continuamos, via Ennis, até chegar a Bunratty, com
entrada incluída no Castelo do século XV e à coleção Gort. Seguimos até Limerik, no Condado de
Clare e por Adare e a sua abadia medieval, até chegarmos ao Condado de Kerry. Assistencia opcional
a um espetáculo de música folclórica irlandesa.
Jantar e acomodação no Condado de Kerry.
SEXTA-FEIRA: CONDADO DE KERRY
Café da manhã irlandês. Excursão de dia completo pela Península de Dingle, e a Killarney, centro
turístico mais visitado da Irlanda. À continuação,
percorremos o Parque Nacional de Killarney, onde
vamos dar um passeio de carroça, disfrutando dos
bosques, lagos e paisagens belas. Retorno ao hotel.
Pode assistir de forma opcional a um espetáculo
de música folclórica tradicional irlandesa. Jantar e
acomodação no Condado de Kerry.
SÁBADO: CONDADO DE KERRY - CONDADO DE CORK
Café da manhã irlandês. Hoje vamos fazer o Anel
de Kerry, na Península de Iveragh, começando em
Killorglin. Continuamos pela Baía de Kells, passando por Cahersiven, berço de Daniel O’Connel e
continuamos até o povoado costeiro de Waterville.
Tempo livre ao chegarmos a Kenmare onde, após
o Almoço, saímos em direção a Cork. Chegada e
visita panorâmica: Gran Parade, St. Patrick’s Street,
a Catedral, etc. Chegada ao hotel no Condado de
Cork. Jantar e acomodação.
DOMINGO: CONDADO DE CORK - DUBLIM
Café da manhã irlandês. Saída para Kilkenny. Chegada e tempo para fazer uma visita livre ao Castelo, à Catedral ou às ruas da cidade. Continuamos
até Dublin. Chegada e Almoço. Tarde livre. Terá a
oportunidade de fazer uma visita opcional à famosa Cervejaria Guiness, onde se produz uma cerveja
preta seca tipo stout, feita pela primeira vez pelo
cervejeiro Arthur Guiness, em 1759. Acomodação.

3.030

$

13 dias
15 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 26 JUN / 04 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Edimburgo - Dublim

ST9559

13

15

3.030

3.720

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Glasgow, Edimburgo, Dublim e Cork, Castelo de Stirling
com entradas.
- Outros lugares de interesse comentados pelo nosso
guia: As Terras Altas (Higlands), Inverness, Clonmacnoise com entradas, Galway, Parque Nacional de Connemara, Passeio em barco pelo ﬁorde de Killary, Abadia
de Kylemore com entradas, Falésias de Moher, Castelo
de Bunratty com entradas, Tralee, Península de Dingle,
Parque Nacional de Kilarney com passeio em coche de
cavalos, Anel de Kerry, Kilkenny.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Edimburgo Ibis Edinburgh South Bridge Centro
Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Centro
TT. Altas Carrbridge
Carrbridge
Duke of Gordon
Kingussie
Glasgow Novotel Glasgow
Centro
Premier Inn Charing Cross Centro
Dublim RIU Plaza The Gresham
Centro
The Plaza Hotel Tallaght
Periferia
Galway Loughrea Hotel & Spa
Loughrea
Oranmore Lodge
Oranmore
Cº Kerry Earl of Desmond
Tralee
The Rose
Tralee
Cº Cork Radisson BLU Cork
Cork
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
TurS
1ª
Tur
Tur
1ª
Tur
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*

SEGUNDA-FEIRA: DUBLIN
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos nossos serviços. ■
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Frankfurt, Berlim e L’Este Europeu l
ST9261 >> Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

COMEÇO DO ITINERARIO ST9261
SÁBADO: BRASIL - FRANKFURT
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
DOMINGO: - FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado até o hotel. Resto do
dia livre. na capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos foi o local de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano. Tempo livre para
explorar o Römerberg, ou centro da cidade velha,
com suas casas patrícias do século XV. Acomodação
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada na encruzilhada de antigas rotas comerciais e capital da
Turíngia. Cidade que tem continuado ponto de encontro de intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Protestante. Cidade da que Lutero, o louvou em
mais de uma ocasião a denominou “A coroada por
numerosa torre”, por seu grande patrimônio artístico.
Tempo livre para conhecer o centro histórico da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam a Catedral de Santa Maria e a igreja de São Severo, o único conjunto europeu de obras-primas arquitetônicas
das casas geminadas alemãs em estilo Gótico e, claro, o Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa
cercada por casas com oﬁcinas artesanais, galerias,
pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades.
Continuação para Berlim. Tempo livre para fazer um
primeiro contato com a capital da Alemanha. Jantar.
Se desejar, você pode fazer uma visita opcional de
Berlim à noite, onde conheceremos o bairro judeu, a
cena da trágica “noite do vidro quebrado” durante a
era de Hitler, o bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, o Portão de Brandemburgo, a
Postdamer Platz, etc. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERARIO ST9296
DOMINGO: BRASIL - BERLIM
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
SEGUNDA:-FEIRA: BERLIM
Chegada a Berlim e traslado até o hotel. Resto do
dia livre. Tempo livrre na capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos foi o local de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano.
Tempo livre para explorar o Römerberg, ou centro da
cidade velha, com suas casas patrícias do século XV.
Acomodação
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERARIOS
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica das mais características da capital da Alemanha: veremos o Portão de
Brandemburgo, um dos símbolos mais importantes
da cidade, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o dis-
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trito de San Nicolás, Praça da Gendarmaria, o restos
do Muro de Berlim, a avenida de Unter den Linden,
etc. Almoço. Resto do dia livre em que sugerimos
uma excursão opcional a Potsdam, onde Truman,
Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio Cecilienhof.
Conheceremos esta cidade que possui lugares como
o Bairro dos Holandeses, jardins e palácios construídos desde o século XVIII e hoje Patrimônio da Humanidade e também visitaremos o interior de um dos
palácios construídos durante a presença da família
real Prussiana. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como a
“Florença 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 conhecer o maravilhoso patrimônio
artístico da capital Tcheca. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a
Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal, as

Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia livre
para continuar descobrindo outros lugares da cidade, sem esquecer de fazer uma pausa em uma das
cervejarias típicas de Praga ou para assistir ao teatro
negro ou teatro de marionetes. Se desejar, para ter
uma ideia completa da cidade, você pode fazer uma
visita opcional de Praga Santa: Castelo de Praga com
a Catedral de São Vito e o Palácio Real Antigo, local
onde a faísca da Guerra dos 30 Anos se iniciou, após
a defenestração dos nobres; o Beco Dourado, etc.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela cidade. Se desejar, também poderá fazer
uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma cidade
termal que se tornou muito importante durante o
século XlX, quando se tornou um ponto de encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos
térmicos e locais de descanso para grandes artistas,
como Strauss ou Beethoven, entre outros. Destaca
as belas colunatas construídas em torno do rio Teplá para que os visitantes possam passear e beber a
água termal, protegendo-a da intempérie do tempo.
Acomodação.
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Berlim e L’Este Europeu l

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9296 >> Berlim > Praga > Budapeste > Viena

SÁBADO: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para a Hungria, atravessando
a Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas
da República Tcheca, até chegar a Budapeste, a
capital da Hungria e uma cidade considerada uma
das mais belas da Europa, atravessada pelo Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmente estão
ligados por pontes maravilhosas como a Cadenas
ou Isabel, em homenagem à Imperatriz Sissi. Jantar
e acomodação.
DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis
e seu maravilhoso complexo escultórico, o Parque
Municipal, Avenida Andrassy considerado o mais
bonito de Budapeste, cheio de palácios, as pontes
das cadeias, Isabel e Margarita, o Bairro de Buda
com suas pitorescas ruas com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos
Pescadores com vistas magníﬁcas do Parlamento,
Peste e o Danúbio, etc. Tarde livre para continuar
descobrindo esta cidade, caminhando por suas áreas comerciais ou visitando um de seus spas termais.
Se desejar, à noite, pode optar por um passeio opcional ao longo do Danúbio e assistir a uma Festa
Goulash (jantar típico com um espetáculo folclórico
de música húngara). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída pela planície da Panônia em
direção a Viena. Chegada, almoço e visita panorâmica * da cidade, onde conheceremos, entre outros
lugares, a monumental Ringstrasse, uma avenida
de 5 quilômetros de extensão, onde estão localizados alguns dos edifícios mais signiﬁcativos de
Viena e que representa a expressão máxima do estilo historicista: Parlamento, Ópera, a Igreja Votiva,
os Museus de História da Arte e História Natural, a
Câmara Municipal, a Bolsa, etc. Também percorreremos o calçadão da cidade ao redor da Catedral
de Santo Estêvão, onde pararemos para visitá-la
livremente e também veremos, entre outros lugares, os pátios do Palácio Imperial de Hofburg, a rua
Kartner Strase e o Graben com a Coluna da peste,
etc. Acomodação.
* Eventualmente esta visita pode ser feita no dia
seguinte pela manhã.
TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre para visitar outras áreas da
cidade, como o Prater com a roda-gigante, a igreja de São Carlos Borromeo ou relaxar em um dos
seus 50 cafés clássicos, como o Central, o Sacher
ou o Landtman, ou, se desejar, uma visita Opção
da Ópera, inaugurada em 1869, com D. Giovanni de
Mozart e o Palácio de Schönbrunn, residência de
verão da família imperial, onde Maria-Teresa, Francisco-José e Sissí residiam, e que serviram de palco

para o Tratado de Viena e para o encontro entre
Kennedy e Khrushchev, no meio da guerra fria. Pela
noite, propomos que você participe de um concerto vienense opcional, no qual serão apresentadas
as peças mais representativas da tradição musical
europeia. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VIENA
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. ■

LINHA
CITY

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9261 · ST9262: 25 Mai; 29 Jun; 27 Jul; 24 Ago; 28 Set.
· ST9296 · ST9297: 26 Mai; 30 Jun; 28 Jul; 25 Ago; 29 Set.

Preço base ST9261

1.570$
1.475$

12 dias
4 refeições

Preço base ST9296

11 dias
4 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
OPÇÃO NOITE EXTRA EM VIENA

CITY

Estes itinerários podem ser realizados com um dia
mais em Viena ao ﬁnal (ST9262 e ST9297), ﬁcando
o ﬁnal do itinerário da seguinte maneira:
QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale
do Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais
emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, nomeada na obra literária de Umberto Eco, “O Nome
da Rosa” e na qual conheceremos sua biblioteca e
sua igreja considerada como uma das joias do Barroco da Europa Central, faremos um cruzeiro no
Danúbio (condicionado à temporada de operação
do mesmo) Teremos tempo livre em Durnstein,
onde esteve preso Ricardo Coração de Leão, ou em
Krems, ambas cidades localizadas nas margens do
rio. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VIENA
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. ■
Suplemento sobre o preço de:
Htl. Categoría Seleção: 160 $ Duplo / 220 $ Single
Htl. Categoría City:
165 $ Duplo / 240 $ Single

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz (S) Cidade
Scandic Museumsufer (C)
Centro
Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro
Berlim
Andel´s (S)
Cidade
Holiday Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro
Leonardo Berlin Mitte (C)
Centro
Praga
Clarion Congress (S)
Cidade
Royal Prague (C)
Centro
Budapeste Mercure Korona (S)
Centro
President (C)
Centro
Viena
Austria Trend Ananas (S)
Centro
Mercure Biedermeier (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

ITIN.

DIAS

22 JUN - 20 JUL - 03 E 17 AGO - 21 SET - 05 OUT
REFEIÇÕES

DUPLO

City

12

4

CITY
ITIN.

DIAS

2.050

2.775

23 JUN - 21 JUL - 04 E 18 AGO - 22 SET - 06 OUT
REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Berlim - Viena

ST9296

City

SINGLE

Frankfurt - Viena

ST9261

11

4

1.875

2.530

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

12

4

1.815

2.440

TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

SINGLE

1.570

2.195

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
03 NOV / 29 MAR
DUPLO

SINGLE

Berlim - Viena

ST9296

Seleção

DUPLO

Frankfurt - Viena

ST9261

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
02 NOV / 28 MAR

11

4

1.690

2.250

1.475

2.040

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Berlim, Praga, Budapeste, Viena.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Frankfurt, Erfurt, Dresden.
- Seguro de viagem e IVA.
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(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9210 · ST9226 >> Praga > Budapeste > Viena

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA - FEIRA: BRASIL - PRAGA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUARTA-FEIRA: PRAGA
Chegada a Praga e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para começar a conhecer a cidade. Jantar
e acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
a Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal,
as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a
Ponte Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia
livre. Se desejar, para ter uma ideia completa da cidade, você pode fazer uma visita opcional de Praga
Santa: Castelo de Praga com a Catedral de São Vito
e o Palácio Real Antigo, local onde a faísca da Guerra dos 30 Anos se iniciou, após a defenestração
dos nobres; o Beco Dourado, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela cidade. Se desejar, também poderá fazer
uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma cidade
termal que se tornou muito importante durante o
século XlX, quando se tornou um ponto de encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos
térmicos e locais de descanso para grandes artistas,
como Strauss ou Beethoven, entre outros. Destaca
as belas colunatas construídas em torno do rio Teplá para que os visitantes possam passear e beber
a água termal, protegendo-a da intempérie do tempo. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para a Hungria, atravessando
a Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas
da República Tcheca, até chegar a Budapeste, a
capital da Hungria e uma cidade considerada uma
das mais belas da Europa, atravessada pelo Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmente estão
ligados por pontes maravilhosas como a Cadenas
ou Isabel, em homenagem à Imperatriz Sissi. Jantar
e acomodação.
DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis
e seu maravilhoso complexo escultórico, o Parque
Municipal, Avenida Andrassy considerado o mais
bonito de Budapeste, cheio de palácios, as pontes
das cadeias, Isabel e Margarita, o Bairro de Buda
com suas pitorescas ruas com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos
Pescadores com vistas magníﬁcas do Parlamento,
Peste e o Danúbio, etc. Tarde livre para continuar
descobrindo esta cidade, caminhando por suas áreas comerciais ou visitando um de seus spas termais.
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Se desejar, à noite, pode optar por um passeio opcional ao longo do Danúbio e assistir a uma Festa
Goulash (jantar típico com um espetáculo folclórico
de música húngara). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída para Viena. Chegada Almoço
e visita panorâmica * da cidade, onde conheceremos, entre outros lugares, a monumental Ringstrasse, uma avenida de 5 quilômetros de extensão,
onde estão localizados alguns dos edifícios mais
signiﬁcativos de Viena e que representa a expressão máxima do estilo historicista: Parlamento, Ópera, a Igreja Votiva, os Museus de História da Arte e
História Natural, a Câmara Municipal, a Bolsa, etc.
Também percorreremos o calçadão da cidade ao
redor da Catedral de Santo Estêvão, onde pararemos para visitá-la livremente e também veremos,
entre outros lugares, os pátios do Palácio Imperial
de Hofburg, a rua Kartner Strase e o Graben com a
Coluna da peste, etc. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VIENA
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 ST9210
QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao
Vale do Danúbio, onde visitaremos um dos lugares
mais emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk,
na qual conheceremos sua biblioteca e sua igreja
considerada como uma das joias do Barroco da
Europa Central, faremos um cruzeiro no Danúbio
(condicionado à temporada de operação do mesmo). Teremos tempo livre em Durnstein, onde esteve preso Ricardo Coração de Leão, ou em Krems.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VIENA
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 ST9226

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9210 · ST9226: 28 Mai; 2 e 30 Jul; 27 Ago; 1 Set.

Preço base ST9210

1.135$
1.240$

9 dias
3 refeições

Preço base ST9226

10 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY
ITIN.

DIAS

25 JUN - 23 JUL - 06 E 20 AGO - 24 SET - 08 OUT
REFEIÇÕES

DUPLO

City

9

3

1.405

1.915

Praga - Viena

ST9226

City

SINGLE

Praga - Viena

ST9210

10

3

1.570

2.155

PREÇOS EM USD POR PESSOA

* Eventualmente esta visita pode ser feita no dia
seguinte pela manhã.
TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, uma visita
Opção da Ópera e o Palácio de Schönbrunn, residência de verão da família imperial. Pela noite, propomos que você participe de um concerto vienense
opcional, no qual serão apresentadas as peças mais
representativas da tradição musical europeia, entre
as quais as valsas mais famosas. Acomodação.

LINHA
CITY

TEMPORADA ALTA:
09 ABR / 29 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

9

3

1.300

SINGLE

1.735

1.135

1.570

Praga - Viena

ST9226

Seleção

DUPLO

Praga - Viena

ST9210

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
05 NOV / 31 MAR

10

3

1.435

1.935

1.240

1.735

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Praga, Budapeste, Viena.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Dresden.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Praga

Nome

Situação Cat.

Clarion Congress (S)
Cidade
Royal Prague (C)
Centro
Budapeste Mercure Korona (S)
Centro
President (C)
Centro
Viena
Austria Trend Ananas (S) Centro
Mercure Biedermeier (C) Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*

ALEMANHA

FIM
ITIN. ST9224
2

Berlim

COMEÇO
AMBOS ITIN.

1

3

Frankfurt

Praga

REP. TCHECA
FIM
ITIN. ST9212

3

Paris
FRANÇA

Pr fei
Pr
Pre
f ittur
tu
ura · Pa
ur
Paris
aris
riiiss

Paris, o Reno, Berlim e Praga

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9212 · ST9224 >> Paris > Frankfurt > Berlim > Praga

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA - FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: - PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Tempo livrre . Visita opcional da Paris iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint
Germain, Bulevares, Invalides, a ponte Alexander III,
os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita
opcional ao Museu do Louvre, . À noite, você terá a
oportunidade de conhecer alguns dos shows mais
simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido.
Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível
visitar o Château de Versailles e seus jardins. Foi um
símbolo da monarquia Francês em seu esplendor e
o modelo para residências reais em toda a Europa.
Na parte da tarde, em outra excursão opcional ao
Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame
e fazer um passeio em Bateau-mouche no Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS - PASSEIO DE BARCO PELO RENO FRANKFURT
Café da manhã. Saída através da região de Champagne-Ardennes, em cuja capital Reims, os reis da
França foram coroados. Chegaremos à Alemanha e
teremos um agradável passeio pelo Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos da região da Renânia, onde estamos.
Desembarque e continuação para Frankfurt, capital
ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos,
lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, Tempo livre para
conhecer o centro histórico da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam a Catedral de Santa
Maria e a igreja de São Severo, o único conjunto
europeu de obras-primas arquitetônicas das casas
geminadas alemãs em estilo Gótico e, claro, o Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa cercada
por casas com oﬁcinas artesanais, galerias, pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades. Continue para Berlim. Tempo livre para fazer um primeiro
contato com a capital da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode fazer uma visita opcional de Berlim
à noite, onde conheceremos o bairro judeu, a cena
da trágica "noite do vidro quebrado" durante a era
de Hitler, o bairro governamental com o Reichstag

e a Chancelaria, o Portão de Brandemburgo, a Postdamer Platz, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: Portão de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
distrito de San Nicolás, Praça da Gendarmaria, o
restos do muro, a avenida de Unter den Linden, etc.
Resto do dia livre ou excursão opcional a Potsdam,
que possui lugares como o Bairro dos Holandeses, jardins e palácios construídos desde o século
XVIII e hoje Patrimônio da Humanidade e também
visitaremos o interior de um dos palácios construídos durante a presença da família real Prussiana.
Acomodação.

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9212 · ST9224: 22 Mai; 26 Jun; 24 Jul; 21 Ago; 25 Set.

Preço base ST9212

1.490$
1.060$

FIM DO ITINERÁRIO ST9224
QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como
a “Florença 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 conhecer o maravilhoso patrimônio artístico da capital Tcheca. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
a Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal,
as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a
Ponte Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia
livre. Visita opcional de Praga Santa: Castelo de
Praga com a Catedral de São Vito e o Palácio Real
Antigo, local onde a faísca da Guerra dos 30 Anos
se iniciou, após a defenestração dos nobres; o Beco
Dourado, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela cidade. Se desejar, também poderá fazer
uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma cidade
termal que se tornou muito importante durante o
século XlX, quando se tornou um ponto de encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos
térmicos.. Acomodação.

11 dias
2 refeições

Preço base ST9224

8 dias
1 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
10 ABR / 30 OUT
06 NOV
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

11

2

1.660

DUPLO

SINGLE

2.220

1.490

2.055

Paris - Berlim

ST9224

Seleção

SINGLE

Paris - Praga

ST9212

QUARTA-FEIRA: BERLIM
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. ■

SPECIAL
SELEÇÃO

8

1

1.180

1.555

1.060

1.435

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Paris, Berlim e Praga, Passeio de
barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (Segundo o
itinerário): Frankfurt, Erfurt, Dresden.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome

Situação Cat.

Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz
Cidade
Berlim
Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro
Andel´s
Cidade
Praga
Clarion Congress
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

SÁBADO: PRAGA
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 ST9212
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es

Londres, Paris e L’Este Europeu l
ST9317 >> Londres > Paris > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

COMEÇO DO ITINERARIO ST9317

COMEÇO DO ITINERARIO ST9325

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

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

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

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Dia livre. Se desejar, pela noite, poderá fazer um tour opcional da
Paris iluminada, onde poderemos descobrir porque
esta cidade e considerada por muitos como a mais
bela do mundo. Acomodação.

TERCERA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckinham, Royal Albert Hall,
etc. (Em alguns casos esta visita poderia acontecer
no dia anterior). Tarde livre. Se desejar, podera realizar uma interessante excursão opcional fora de
Londres para conhecer um dos lugares mais famosos
da tradição britânica: o Castelo de Windsor, o maior
e mais antigo dos habitados de todo o mundo, sendo
uma das residências oﬁciais da monarquia britânica
há 900 anos. Conheceremos o interior, onde se destaca a Capela de São Jorge, de princípios do século
XVI, construída em estilo Tudor e o lugar onde foram
enterrados 10 reis da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII e sua terceira esposa, Jane Seymour.
Também conheceremos os apartamentos do Estado,
com obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt e Rubens, entre outros. Retorno a Londres
para continuar conhecendo a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Museu
Britânico, onde se destaca sua arquitetura, do edifício neoclássico original até a revolução arquitetônica
que supõe seu grande pátio central, que foi coberto
no ano de 2000 com uma estrutura de metal e vidro,
ideada pela equipe do Norman Foster. Você podera
aproveitar para ver a parte mais importante, destacando entre suas peças os frescos do Parthenon, e
uma excelente seção de Egiptologia. A continuação,
iremos para a Torre de Londres, onde se encontra
uma das maiores atrações para conhecer esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Concordia, a Opera de Garnier, a Champs Elysees, o Arco
do Triunfo, os Bulevares, os Invalidos, a Ponte de
Alexandre III, etc. Pela tarde visita opcional ao Museu do Louvre, um dos maiores museus do mundo,
junto com o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitan de Nova Iorque e o Prado de Madri. Pela
noite, possibilidade de conhecer opcionalmente um
dos espetáculos mais simbólicos de Paris, visitando
o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins, que foi começado
por Luís XIII, mas quem quis criar um palácio diferente foi Luís XIV, que o embelezou e ampliou o
edifício primitivo, mandando construir, entre outras
salas, a Galeria dos Espelhos, que e, sem dúvida, a
sala mais impressionante e que serviu como cenário
para a assinatura do Tratado de Versalhes. Se destaca também, a Capela, os salões da Paz e da Guerra.
Foi símbolo da monarquia francesa em seu esplendor
e o modelo para residências reais em toda Europa.
Pela tarde, em outra visita opcional, podera conhecer
juntamente com o nosso guia local o Bairro Latino e
o interior da Catedral de Nôtre Dame, e realizar um
passeio em Bateau-Mouche pelo Sena. Acomodação.

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

DOMINGO: PARIS - CRUZEIRO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída, através da região da Champagne - Ardenne, cuja capital Reims, eram coroados
os reis da Franca. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agradável passeio em barco pelo Rio
Reno, contemplando povoados, vinheiras e castelos
caracteristicos da região de Renania, onde nos encontramos. Desembarque e continuação a Frankfurt,
capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.

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

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada na encruzilhada de antigas rotas comerciais e capital da
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Turíngia. Cidade da que Lutero, o louvou em mais de
uma ocasião a denominou “A coroada por numerosa
torre”, por seu grande patrimônio artístico. Tempo
livre para conhecer o centro histórico da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam a Catedral de
Santa Maria e a igreja de São Severo, o único conjunto europeu de obras-primas arquitetônicas das casas
geminadas alemãs em estilo Gótico e, claro, o Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa cercada
por casas com oﬁcinas artesanais, galerias, pequenas
tabernas, lojas de música e antiguidades. Continuação para Berlim. Tempo livre para fazer um primeiro
contato com a capital da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode fazer uma visita opcional de Berlim à
noite, onde conheceremos o bairro judeu, a cena da
trágica “noite do vidro quebrado” durante a era de
Hitler, o bairro governamental com o Reichstag e a
Chancelaria, o Portão de Brandemburgo, a Postdamer Platz, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica das mais características da capital da Alemanha: veremos o Portão de
Brandemburgo, um dos símbolos mais importantes
da cidade, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o distrito de San Nicolás, Praça da Gendarmaria, o restos
do Muro de Berlim, a avenida de Unter den Linden,
etc. Almoço. Resto do dia livre em que sugerimos
uma excursão opcional a Potsdam, onde Truman,
Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio Cecilienhof.
Conheceremos esta cidade que possui lugares como
o Bairro dos Holandeses, jardins e palácios construídos desde o século XVIII e hoje Patrimônio da Humanidade e também visitaremos o interior de um dos
palácios construídos durante a presença da família
real Prussiana. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como a
“Florença 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 conhecer o maravilhoso patrimônio
artístico da capital Tcheca. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a
Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal, as
Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia livre
para continuar descobrindo outros lugares da cidade, sem esquecer de fazer uma pausa em uma das
cervejarias típicas de Praga ou para assistir ao teatro
negro ou teatro de marionetes. Se desejar, para ter
uma ideia completa da cidade, você pode fazer uma
visita opcional de Praga Santa: Castelo de Praga com

R. UNIDO

ALEMANHA

COMEÇO
ITIN. ST9317

Berlim
2

3

Londres

Praga
3

COMEÇO
ITIN. ST9325

Paris

1

3

Viena

Paris e L’Este Europeu l

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9325 >> Paris > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

livremente e também veremos, entre outros lugares, os pátios do Palácio Imperial de Hofburg, a rua
Kartner Strase e o Graben com a Coluna da peste,
etc. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, também poderá fazer uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma
cidade termal que se tornou muito importante durante o século XlX, quando se tornou um ponto de
encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos térmicos e locais de descanso para grandes
artistas, como Strauss ou Beethoven, entre outros.
Destaca as belas colunatas construídas em torno do
rio Teplá para que os visitantes possam passear e
beber a água termal, protegendo-a da intempérie
do tempo. Acomodação.

* Eventualmente esta visita pode ser feita no dia
seguinte pela manhã.

SÁBADO: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para a Hungria, atravessando
a Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas
da República Tcheca, até chegar a Budapeste, a
capital da Hungria e uma cidade considerada uma
das mais belas da Europa, atravessada pelo Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmente estão
ligados por pontes maravilhosas como a Cadenas
ou Isabel, em homenagem à Imperatriz Sissi. Jantar
e acomodação.
DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis
e seu maravilhoso complexo escultórico, o Parque
Municipal, Avenida Andrassy considerado o mais
bonito de Budapeste, cheio de palácios, as pontes
das cadeias, Isabel e Margarita, o Bairro de Buda
com suas pitorescas ruas com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos
Pescadores com vistas magníﬁcas do Parlamento,
Peste e o Danúbio, etc. Tarde livre para continuar
descobrindo esta cidade, caminhando por suas áreas comerciais ou visitando um de seus spas termais.
Se desejar, à noite, pode optar por um passeio opcional ao longo do Danúbio e assistir a uma Festa
Goulash (jantar típico com um espetáculo folclórico
de música húngara). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída pela planície da Panônia em
direção a Viena. Chegada Almoço e visita panorâmica * da cidade, onde conheceremos, entre outros
lugares, a monumental Ringstrasse, uma avenida
de 5 quilômetros de extensão, onde estão localizados alguns dos edifícios mais signiﬁcativos de
Viena e que representa a expressão máxima do estilo historicista: Parlamento, Ópera, a Igreja Votiva,
os Museus de História da Arte e História Natural, a
Câmara Municipal, a Bolsa, etc. Também percorreremos o calçadão da cidade ao redor da Catedral
de Santo Estêvão, onde pararemos para visitá-la

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre para visitar outras áreas da
cidade, como o Prater com a roda-gigante, a igreja de São Carlos Borromeo ou relaxar em um dos
seus 50 cafés clássicos, como o Central, o Sacher
ou o Landtman, ou, se desejar, uma visita Opção
da Ópera, inaugurada em 1869, com D. Giovanni de
Mozart e o Palácio de Schönbrunn, residência de
verão da família imperial, onde Maria-Teresa, Francisco-José e Sissí residiam, e que serviram de palco
para o Tratado de Viena e para o encontro entre
Kennedy e Khrushchev, no meio da guerra fria. Pela
noite, propomos que você participe de um concerto vienense opcional, no qual serão apresentadas
as peças mais representativas da tradição musical
europeia, entre as quais as valsas mais famosas.
Acomodação.

2

Budapeste 2
HUNGRÍA

ÁUSTRIA

FRANÇA

a Catedral de São Vito e o Palácio Real Antigo, local onde a faísca da Guerra dos 30 Anos se iniciou,
após a defenestração dos nobres; o Beco Dourado,
etc. Acomodação.

FIM
AMBOS ITIN.

R. TCHECA

Frankfurt

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9317 · STST9318: 19 Mai; 23 Jun; 21 Jul; 18 Ago; 22 Set.
· ST9325 · ST9326: 22 Mai; 26 Jun; 24 Jul; 21 Ago; 25 Set.

Preço base ST9317

2.715$
2.155$

18 dias
4 refeições

Preço base ST9325

15 dias
4 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
07 ABR / 27 OUT
03 NOV
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

SINGLE

DUPLO

SINGLE

Londres - Viena

ST9317

18

4

3.015

4.015

2.715

3.715

TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
10 ABR / 30 OUT
06 NOV
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

SINGLE

DUPLO

SINGLE

Paris - Viena

ST9325

15

4

2.390

3.205

2.155

2.965

O PREÇO INCLUI
QUARTA-FEIRA: VIENA
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. ■

OPÇÃO NOITE EXTRA EM VIENA

Estes itinerários podem ser realizados com um dia
mais em Viena ao ﬁnal (ST9318 e ST9326), ﬁcando
o ﬁnal do itinerário da seguinte maneira:
QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale
do Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais
emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, nomeada na obra literária de Umberto Eco, “O Nome
da Rosa” e na qual conheceremos sua biblioteca e
sua igreja considerada como uma das joias do Barroco da Europa Central, faremos um cruzeiro no
Danúbio (condicionado à temporada de operação
do mesmo) Teremos tempo livre em Durnstein,
onde esteve preso Ricardo Coração de Leão, ou em
Krems, ambas cidades localizadas nas margens do
rio. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VIENA
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. ■

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Londres, Paris, Berlim, Praga, Budapeste, Viena, Passeio de barco no Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Eurotúnel, Frankfurt, Erfurt, Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Londres

Nome

Situação Cat.

Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West
Cidade
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro
Berlim
Andel´s
Cidade
Praga
Clarion Congress
Cidade
Budapeste Mercure Korona
Centro
Viena
Austria Trend Ananas
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

1ª
1ª
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Suplemento sobre o preço de:
160 $ Duplo / 225 $ Single

EUROPA CENTRAL269

Pal
a ác
al
áci
cio de C
ci
Char
har
arlotten
a
lot
lo
otten
te
e bur
bu
u go
o · Berl
erlim
er
rlim
i

Londres, Paris, o Reno, Berlim e Praga
ST9294 >> Londres > Paris > Frankfurt > Berlim > Praga

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado ao hotel. Dia livre.
Se desejar, podera realizar um passeio noturno opcional, a um Pub londrino, incluindo uma bebida.
Acomodação.
TERCERA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: conheceremos as
Casas do Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckinham,
Royal Albert Hall, etc. (Em alguns casos esta visita
poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre. Se
desejar, podera realizar uma interessante excursão
opcional fora de Londres para conhecer um dos lugares mais famosos da tradição britânica: o Castelo
de Windsor, o maior e mais antigo dos habitados
de todo o mundo, sendo uma das residências oﬁciais da monarquia britânica há 900 anos. Conheceremos o interior, onde se destaca a Capela de
São Jorge, de princípios do século XVI, construída
em estilo Tudor e o lugar onde foram enterrados 10
reis da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII
e sua terceira esposa, Jane Seymour. Também conheceremos os apartamentos do Estado, com obras
de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt e
Rubens, entre outros. Retorno a Londres para continuar conhecendo a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, podera fazer uma visita opcional ao Museu Britânico, onde se
destaca sua arquitetura, do impressionante edifício
neoclássico original até a revolução arquitetônica
que supõe seu grande pátio central, que foi coberto
no ano de 2000 com uma estrutura de metal e vidro,
ideada pela equipe do Norman Foster. Você podera
aproveitar para ver a parte mais importante, destacando entre suas peças os frescos do Parthenon, e
uma excelente seção de Egiptologia. A continuação,
iremos para a Torre de Londres, onde se encontra
uma das maiores atrações para conhecer esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone, para realizar
em “Shuttle”, em 35 minutos, a travessia debaixo do
Canal da Mancha em direção a Paris (Em algumas
ocasiões, este trajeto se realizara via Bruges). Chegada e tempo livre. Pela noite, Tour opcional da Paris
iluminada, onde poderemos descobrir porque esta
cidade e considerada por muitos como a mais bela
do mundo. Acomodação.
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• Eventualmente este trajeto do Reino Unido ao continente pode ser realizado em ferry desde Dover a
Calais.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica dos principais
edifícios e monumentos da cidade: a Praça da Concordia, a Opera de Garnier, a Champs Elysees, o Arco
do Triunfo, os Bulevares, os Invalidos, a Ponte de
Alexandre III, etc. Pela tarde visita opcional ao Museu do Louvre, um dos maiores museus do mundo,
junto com o Hermitage de São Petersburgo, o Metropolitan de Nova Iorque e o Prado de Madri. Pela
noite, possibilidade de conhecer opcionalmente um
dos espetáculos mais simbólicos de Paris, visitando
o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional ao Palácio de Versalhes e seus jardins, que foi começado
por Luís XIII, mas quem quis criar um palácio diferente foi Luís XIV, que o embelezou e ampliou o
edifício primitivo, mandando construir, entre outras
salas, a Galeria dos Espelhos, que e, sem dúvida, a
sala mais impressionante e que serviu como cenário
para a assinatura do Tratado de Versalhes. Se destaca também, a Capela, os salões da Paz e da Guerra.
Foi símbolo da monarquia francesa em seu esplendor
e o modelo para residências reais em toda Europa.

Pela tarde, em outra visita opcional, podera conhecer
juntamente com o nosso guia local o famoso Bairro Latino e o interior da Catedral de Nôtre Dame, e
realizar um passeio em Bateau-Mouche pelo 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 Franca. Chegaremos a Alemanha e realizaremos um agradável passeio em barco pelo Rio
Reno, contemplando povoados, vinheiras e castelos
caracteristicos da região de Renania, onde nos encontramos. Desembarque e continuação a Frankfurt,
capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos foi lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada na encruzilhada de antigas rotas comerciais e capital da
Turíngia. Cidade que tem continuado ponto de encontro de intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Protestante. Cidade da que Lutero, o louvou em
mais de uma ocasião a denominou "A coroada por
numerosa torre", por seu grande patrimônio artístico. Tempo livre para conhecer o centro histórico da
cidade, praticamente intacto, no qual se destacam a
Catedral de Santa Maria e a igreja de São Severo, o

FIM
ITIN. ST9300

R. UNIDO

Berlim 2

COMEÇO
AMBOS ITIN.

FIM
ITIN. ST9294

ALEMANHA

3

Londres

Praga
1

Paris

3

R. TCHECA

Frankfurt

3

FRANÇA

Londres, Paris, o Reno e Berlim

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9300 >> Londres > Paris > Frankfurt > Berlim

jardins e palácios construídos desde o século XVIII
e hoje Patrimônio da Humanidade e também visitaremos o interior de um dos palácios construídos
durante a presença da família real Prussiana. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
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. ■

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9294 · ST9300: 19 Mai; 23 Jun; 21 Jul; 18 Ago; 22 Set.

Preço base ST9294

2.010$
1.585$

único conjunto europeu de obras-primas arquitetônicas das casas geminadas alemãs em estilo Gótico
e, claro, o Kammerbrucke, a ponte mais longa da
Europa cercada por casas com oﬁcinas artesanais,
galerias, pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades. Continuação para Berlim. Tempo livre
para fazer um primeiro contato com a capital da
Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode fazer uma
visita opcional de Berlim à noite, onde conheceremos o bairro judeu, a cena da trágica "noite do
vidro quebrado" durante a era de Hitler, o bairro
governamental com o Reichstag e a Chancelaria, o
Portão de Brandemburgo, a Postdamer Platz, etc.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica das mais características da capital da Alemanha: veremos o
Portão de Brandemburgo, um dos símbolos mais
importantes da cidade, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o distrito de San Nicolás, Praça da Gendarmaria, o restos do Muro de Berlim, a avenida
de Unter den Linden, etc. Resto do dia livre em
que sugerimos uma excursão opcional a Potsdam,
onde Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a assinatura do Tratado de Potsdam
no Palácio Cecilienhof. Conheceremos esta cidade
que possui lugares como o Bairro dos Holandeses,

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
a Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal,
as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a
Ponte Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia
livre para continuar descobrindo outros lugares da
cidade, sem esquecer de fazer uma pausa em uma
das cervejarias típicas de Praga ou para assistir ao
teatro negro ou teatro de marionetes. Se desejar,
para ter uma ideia completa da cidade, você pode
fazer uma visita opcional de Praga Santa: Castelo
de Praga com a Catedral de São Vito e o Palácio
Real Antigo, local onde a faísca da Guerra dos 30
Anos se iniciou, após a defenestração dos nobres; o
Beco Dourado, etc. Acomodação.

11 dias
1 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
07 ABR / 27 OUT
03 NOV
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

14

2

2.235

DUPLO

SINGLE

2.985

2.010

2.760

Londres - Berlim

ST9300

Seleção

SINGLE

Londres - Praga

ST9294

11

1

1.765

2.325

1.585

2.150

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Londres, Paris, Berlim, Praga, Passeio de barco no Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Eurotúnel, Frankfurt, Erfurt, Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela cidade. Se desejar, também poderá fazer
uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma cidade
termal que se tornou muito importante durante o
século XlX, quando se tornou um ponto de encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos
térmicos e locais de descanso para grandes artistas,
como Strauss ou Beethoven, entre outros. Destaca
as belas colunatas construídas em torno do rio Teplá para que os visitantes possam passear e beber
a água termal, protegendo-a da intempérie do tempo. Acomodação.

14 dias
2 refeições

Preço base ST9300

FIM DO ITINERÁRIO ST9300
QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como
a “Florença 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 conhecer o maravilhoso patrimônio artístico da capital Tcheca. Jantar e
acomodação.

SPECIAL
SELEÇÃO

Londres

Nome

Situação Cat.

Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West
Cidade
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro
Berlim
Andel´s
Cidade
Praga
Clarion Congress
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

1ª
1ª
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*

SÁBADO: PRAGA
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 ST9300
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Berlim e Cidades Imperiais
ST9214 >> Berlim > Praga > Viena > Budapeste

COMEÇO DO ITINERARIO ST9214
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, podera 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 Reichstag, 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 avenida Kudamm, Alexander Platz, o bairro de
São Nicolau, a praça da Gendarmaria, os vestígios do
muro, a avenida Unter den Linden, etc. Almoço. Restante do dia livre. Sugerimos uma excursão opcional
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.
Tambem visitaremos o interior de um dos palácios
construídos durante a presença da família real prussiana. Após
esta visita, retornaremos a Berlim para continuar
desfrutando da cidade. Acomodação.
SÁBADO: BERLIM
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, podera realizar uma excursão opcional onde podera 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.
Tambem, como uma nova visita opcional, podera 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
“Florença 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
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para começar a conhecer o maravilhoso patrimônio
artístico da capital Tcheca. Jantar e acomodação.
COMEÇO DO ITINERARIO ST9215
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.

ideia completa da cidade, podera 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 Dourado, etc. (Almoço Opção
TI). Resto do dia livre para continuar descobrindo outros lugares da cidade, sem esquecer de descansar
em uma das típicas cervejarias ou assistir ao teatro
negro ou ao de fantoches. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
Praça da Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de
São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a
Praça Wenceslau, etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre
para conhecer o Bairro Judeu, visitando alguma das
suas sinagogas, como por exemplo A Espanhola ou a
Staronova, considerada como a mais antiga da Europa, etc. (Jantar Opção TI) e acomodação.

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

TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, para ter uma

QUINTA-FEIRA: PRAGA - CESKY KRUMLOV - VIENA
Café da manhã. Saída para a Boemia do Sul até che-

CONTINUAÇAO DE AMBOS ITINERÁRIOS
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OPÇÃO TUDO
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ST9215 >> Praga > Viena > Budapeste

SPECIAL
TENTAÇÃO

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9214
gar 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 Castelo e a Igreja gótica
de San Vitus, conhecendo também a velha cidade
com suas galerias e casas góticas, renascentistas e
modernistas. Continuação para a fronteira com a
Áustria e chegar a antiga capital do Império Austro-Húngaro. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SEXTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica: a Ringstrasse,
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 Opera, a
Igreja Votiva, os Museus de Historia da Arte e da
Historia Natural, a Prefeitura, a Bolsa, etc. Tambem
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. (Almoço Opção TI). Tarde livre ou, se
desejar, visita opcional da Opera, inaugurada em
1869, com D. Giovanni de Mozart e do Palácio de
Schönbrunn, 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. Se você desejar, podera assistir,
opcionalmente, a um maravilhoso concerto de Valsa, onde podera 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 um dos lugares mais
emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, uma
das joias do barroco centro-europeu. Em seguida,
realizaremos um passeio em barco 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 - BUDAPESTE
Café da manhã. Manhã livre para conhecer outras
zonas da cidade como o Prater com a Roda Gigante, a Torre Giratória 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 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. Almoço.
Tarde livre ou, se desejar, podera realizar uma visita opcional da “Budapeste Histórica”, admirando o
interior do Parlamento, 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, podera 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 celebre mercado central, onde pode aproveitar para comprar produtos
gastronômicos húngaros ou degustando-os tradicionais em algum de seus restaurantes, passear por
suas zonas comerciais, visitar algum de seus balneários históricos de aguas ter males 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 vinho dos reis e
o rei dos vinhos”. Possibilidade de excursiones opcionais. (Jantar Opção TI) e acomodação.

2.060
1.465$
$

Preço base ST9215

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 16 refeições (ST9214) e 14
refeições (ST9215) em total e as seguintes visitas:

12 dias
4 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 01 MAI / 02 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Berlim - Budapeste

ST9214

Tentação

15

6

2.060

2.735

Seleção

15

6

2.315

3.125

TEMPORADA: 04 MAI / 26 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Praga - Budapeste

ST9215

Tentação

12

4

1.465

1.985

Seleção

12

4

1.690

2.315

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas 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.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

QUARTA-FEIRA: BUDAPESTE
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. ■

15 dias
6 refeições

Berlim

Nome

Situação Cat.

Park Inn
Centro
Holiday Inn Berlin City East
Cidade
Praga
Dorint Don Giovanni (S)
Cidade
Clarion Congress (S)
Cidade
Olympik Congress (T)
Cidade
Vitkov (T)
Cidade
Viena
Roomz (S)
Cidade
Rainers (S)
Cidade
Senator (T)
Cidade
Eventhotel Pyramide (T)
Periferia
Budapeste Mercure Korona (S)
Centro
Leonardo Budapeste (S)
Cidade
Danubius Flamenco (S)
Cidade
Ibis Budapeste Heroes Square (T) Centro
Danubius Budapeste (T)
Cidade
Danubius Arena (T)
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

* Praga Santa
* Excursão a Karlovy Vary
Por um suplemento sobre o preço de: 355 $.
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Praga

R. TCHECA
Viena

3

ÁUSTRIA
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Praga e Viena

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9213 >> Praga > Viena

SPECIAL
TENTAÇÃO

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9213

$

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.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 04 MAI / 26 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SEGUNDA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
Praça da Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas
de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Wenceslau, etc. (Almoço Opção TI).
Tarde livre para conhecer o Bairro Judeu, visitando alguma das suas sinagogas, como por exemplo
A Espanhola ou a Staronova, considerada como
a mais antiga da Europa, etc. (Jantar Opção TI) e
acomodação.

QUARTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Tempo livre ou excursão (Opção
TI), de dia completo a Kalovy Vary, cidade - balneário que ganhou uma grande importância durante o
século XIX onde se converteu em ponto de encontro da alta sociedade em busca de tratamentos termais e lugar de descanso de grandes artistas como
Strauss ou Beethoven, entre outros. Se destacam
as belíssimas colunatas construídas em torno do
Rio Tepla, para que os visitantes pudessem realizar
passeios e beber a agua termal estando protegidos
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 Castelo e a
Igreja gótica de San Vitus, conhecendo também
a velha cidade com suas galerias e casas góticas,
renascentistas e modernistas. Continuação para a
fronteira com a Áustria e chegar a antiga capital
do Império Austro-Húngaro. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
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SINGLE

Praga - Viena

ST9213

TERÇA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, para ter
uma ideia completa da cidade, podera 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 Dourado, etc.
(Almoço Opção TI). Resto do dia livre para continuar descobrindo outros lugares da cidade, sem
esquecer de descansar em uma das típicas cervejarias ou assistir ao teatro negro ou ao de fantoches.
Acomodação.

9 dias
2 refeições

1.075

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

Tentação

9

2

1.075

1.440

Seleção

9

2

1.190

1.630

O PREÇO INCLUI
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SEXTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica: a Ringstrasse,
onde se encontram alguns dos edifícios mais representativos: o Parlamento, a Opera, a Igreja Votiva,
os Museus de Historia da Arte e da Historia Natural,
a Prefeitura, a Bolsa, etc. Tambem passaremos pelo
coração da cidade, agrupado em torno da Catedral
de São Estevão, etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre ou visita opcional da Opera, inaugurada em
1869, com D. Giovanni de Mozart e do Palácio de
Schönbrunn, 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. Se você desejar, podera assistir,
opcionalmente, a um concerto de Valsa, onde podera 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 um dos lugares mais
emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, uma
das joias do barroco centro-europeu. Em seguida,
realizaremos um passeio em barco 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 aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmicas de Praga e Viena.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo
itinerário): Cesky Krumlov.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Este itinerário poderá ser realizado na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 10 refeições em total e as
seguintes visitas:
* Praga Santa
* Excursão a Karlovy Vary
Por um suplemento sobre o preço de: 330 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Praga

Nome

Situação

Dorint Don Giovanni (S)
Cidade
Clarion Congress (S)
Cidade
Olympik Congress (T)
Cidade
Vitkov (T)
Cidade
Viena
Roomz (S)
Cidade
Rainers (S)
Cidade
Senator (T)
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*

FIM
ITIN. ST9217
3

Berlim
ALEMANHA
4

Praga

FIM
ITIN. ST9216

R. TCHECA
COMEÇO
AMBOS ITIN.

Budapeste

3

HUNGRÍA
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Budapeste, Praga e Berlim

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9216 · ST9217 >> Budapeste > Praga > Berlim

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9216
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 Margarita; 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 cidade, e
ainda, durante esta visita também conheceremos a
Opera, no estilo neorrenascentista. Se você desejar, pela noite, podera realizar um passeio opcional
pelo Danúbio e assistir ao Goulash Party, onde se
degustara a gastronomia 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 celebre mercado central,
passear por suas zonas comerciais, visitar algum de
seus balneários históricos de aguas termais ou se
relaxar saboreando algum dos excelentes vinhos
que se produzem no Hungria, entre os que destaca
o Tokaji, ao que Luís XIV deﬁniu como “O vinho dos
reis e o rei dos vinhos”. Possibilidade de excursiones opcionais. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BUDAPESTE - BRNO - PRAGA
Café da manhã. Saída para Brno, dominada pelo
Castelo de Spilberk e Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Tempo livre para conhecer as Praças da Moravia e da Liberdade, a antiga Prefeitura,
a Catedral de São Pedro e São Paulo, a fonte do
Pernaso, a Coluna da Santíssima Trindade, etc. Continuação para Praga e 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.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
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 Dou-

1.160
1.730$

rado, 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 tratamentos 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 aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERÁRIO ST9216
DOMINGO: PRAGA - DRESDE - BERLIM
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como
a “Florença do Elba”, vítima de intensos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Tempo
livre e continuação a Berlim. Visita opcional da Berlim Noturna, onde conheceremos o bairro judeu, 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: a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a
praça da Gendarmaria, 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 Patrimônio 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
podera conhecer de perto a história do século XX,
aprofundando no Berlim Nazi do III Reich; conhecendo os lugares mais importantes que marcaram
está 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, podera visitar o campo de concentração de Sachsenhausen. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
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. ■

9 dias
3 refeições

$

Preço base ST9217

12 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 11 MAI / 12 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Budapeste - Praga

ST9216

9

3

1.160

1.595

TEMPORADA: 25 MAI / 07 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Budapeste - Berlim

ST9217

12

5

1.730

2.355

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmicas de Budapeste, Praga e Berlim.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (Segundo
itinerário): Brno e Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 9 refeições (ST9216) e 11
refeições (ST9217) em total e as seguintes visitas:
* Praga Santa
* Excursão a Karlovy Vary
Por um suplemento sobre o preço de: 260 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Budapeste Mercure Korona
Centro
Leonardo Budapeste
Cidade
Danubius Flamenco
Cidade
Praga
International
Cidade
Clarion Congress
Cidade
Berlim
Catalonia Berlin Mitte
Cidade
Andel´s
Cidade
Holiday Inn Berlin City east Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

FIM DO ITINERÁRIO ST9217
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FIM
ITIN. ST9219

Berlim

3
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Praga

3

FIM
ITIN. ST9218
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2

ÁUSTRIA
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2
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Capitales Imperiais e Berlim

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9218 · ST9219 >> Viena > Budapeste > Praga > Berlim

SPECIAL
TENTAÇÃO

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9218

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

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

DOMINGO: PRAGA
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. ■

SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica: a Ringstrasse,
o Parlamento, a Opera, a Igreja Votiva, a Prefeitura, a Bolsa, etc. Também passaremos pelo coração
da cidade, agrupado em torno da Catedral de São
Estevão. (Almoço Opção TI). Tarde livre ou visita
opcional da Opera e do Palácio de Schönbrunn. Se
você desejar, podera assistir (Opção TI), a um maravilhoso concerto de Valsa. Acomodação.

FIM DO ITINERÁRIO ST9218

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

1.095
1.650$

9 dias
3 refeições

$

Preço base ST9219

12 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 11 MAI / 26 OUT

TERÇA-FEIRA: VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Budapeste. Almoço e
visita panorâmica: Praça dos Heróis, o Parque Municipal; a Avenida Andrassy, o Bairro do Buda, o exterior da igreja de Mathias, o Forte dos Pescadores,
etc. (Jantar Opção TI) e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional da “Budapeste Histórica”, com o interior do Parlamento, e
a Opera. (Almoço Opção TI). Passeio opcional pelo
Danúbio e assistir ao Goulash Party, onde se degustara a gastronomia húngara. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: BUDAPESTE - BRNO - PRAGA
Café da manhã. Saída para Brno, dominada pelo
Castelo de Spilberk. (Almoço Opção TI). Tempo livre para conhecer as Praças da Moravia e da Liberdade, a antiga Prefeitura, a Catedral de São Pedro e
São Paulo, a fonte do Pernaso, a Coluna da Santíssima Trindade, etc. Continuação para Praga e tempo
livre. 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 Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Wenceslau, etc. (Almoço Opção TI).
Tarde livre ou 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. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SÁBADO: PRAGA (OPCIONAL A KARLOVY VARY)
Café da manhã. 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
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DOMINGO: PRAGA - DRESDE - BERLIM
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como
a “Florença do Elba”, vítima de intensos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Tempo
livre e continuação a Berlim. Visita opcional da Berlim Noturna, onde conheceremos o bairro judeu, 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
monumentos mais característicos: a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a
praça da Gendarmaria, os vestígios do muro, a avenida Unter den Linden, etc. Almoço. Restante do
dia livre. Excursão opcional a Potsdam e 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
podera conhecer de perto a história do século XX,
aprofundando no Berlim Nazi do III Reich; conhecendo os lugares mais importantes que marcaram
essa época. Também, como uma nova visita opcional, podera visitar o campo de concentração de Sachsenhausen. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
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 ST9219

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Este itinerário poderá ser realizado na versão TUDO INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o programa oferece um total de 11 refeições (ST9218) e 13 refeições
(ST9219) e las siguientes visitas:
* Concierto de Valses
* Karlovy Vary
Por um suplemento sobre o preço de: 315 $

ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Viena - Praga

ST9218

Tentação

9

3

1.095

1.460

Seleção

9

3

1.250

1.685

TEMPORADA: 25 MAI / 07 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Viena - Berlim

ST9219

Tentação

12

5

1.650

2.170

Seleção

12

5

1.815

2.440

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmicas de Viena, Budapeste, Praga e Berlim.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo
itinerário): Brno, Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Viena

Nome

Situação

Roomz (S)
Cidade
Rainers (S)
Cidade
Senator (T)
Cidade
Eventhotel Pyramide (T)
Periferia
Budapeste Mercure Korona (S)
Centro
Leonardo Budapeste (S)
Cidade
Danubius Flamenco (S)
Cidade
Hungaria City Center (T)
Centro
Ibis Budapeste Heroes Square (T)
Centro
Danubius Budapeste (T)
Cidade
Praga
Clarion Congress (S)
Cidade
International (S)
Cidade
Olympik Congress (T)
Cidade
Vitkov (T)
Cidade
Berlim
Catalonia Berlin Mitte
Cidade
Andel´s
Cidade
Holiday Inn Berlin City east Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*

3

Berlim
ALEMANHA

Nurenberg
1
1

Heidelberg

Munique
2

Friburgo

1
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ST9235 >> Berlim > Nuremberg > Heidelberg > Friburgo > Munique

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9235
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 quebrados” durante a época hitleriana, o
quarteirão do governo e o reformado Parlamento, o
Reichstag, o Portão de Brandemburgo, 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 Gendarmeria, os vestígios do muro, a avenida Unter den Linden, etc. Almoço. Tarde livre ou
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.
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 converteu em um campo especial para presos
políticos. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos uma excursão
opcional 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 interior 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
admirar 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 processo da última Guerra
Mundial. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NUREMBERG - HEIDELBERG
Café da manhã. Visita panorâmica do centro histórico da cidade: o Castelo Imperial Medieval, a Casa
Durero, a Igreja de São Sebaldo, etc. Saída para
Rothenburg ob der Tauber, rodeada de muralhas e
de fama mundial por seu centro histórico, com edifí-

1.815

cios 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 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 opcional onde se conhecerá, entre outros
lugares, a Cidade Velha, com a Catedral Gótica, o
bairro da “Petite France” e o Mercado dos Leitões
assim como, em sua parte moderna, o bairro do
governo com os edifícios 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, situada às
margens do lago Constança. Almoço no caminho.
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 inteiro 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. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: MUNIQUE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Prefeitura e
sua Glockenspiel, a Maximilian Strasse, a Vila Olímpica, o edifício da BMW, Igreja de São Pedro, etc.
Restante do dia livre ou excursão opcional ao Castelo de Neuschwanstein, junto aos Alpes Bávaros,
conhecido como o Castelo do Rei Louco, mandado
construir por Luis II da Bavária, semelhantes aos
castelos românticos 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 aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■

$

10 dias
11 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 17 MAI / 04 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Berlim - Munique

ST9235

10

11

1.815

2.315

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas 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.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Berlim

Riu Plaza
Centro
Park Inn Alexanderplatz
Centro
Holiday Inn Berlin City East
Cidade
Núremberg Intercity
Centro
Mercure Congress
Cidade
Transmar
Bayreuth
Heidelberg Holiday Inn Express
Centro
Nh Hirschberg
Hirchberg
Star Inn Hotel Heidelberg
Centro
Leonardo Kirscheim
Cidade
Friburgo Intercity
Centro
Stadt Friburg
Cidade
Super 8 Freiburg
Cidade
Munique Leonardo Arabellapark
Cidade
H. Inn Express Munich City East Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
3*S
4*
4*
3*S
4*
3*S
4*
3*S
4*
3*S
4*
3*S
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ST9237 >> Frankfurt > Colonia > Hamburgo > Berlim

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. 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 Catedral (onde eram coroados os imperadores do
Sacro Império 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 fortaleza de Marienberg, etc. Tempo livre até o retorno para Frankfurt.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - PASSEIO EM BARCO PELO
RENO - COLÔNIA
Café da manhã. Saída para realizar um passeio em
barco pelo Reno, entre paisagens de românticos castelos medievais. Desembarque e continuação para Colônia, fundação romana 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 gótica, 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. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: COLÔNIA - BREMEN - HAMBURGO
Café da manhã. Saída através do Vale do Ruhr até
Bremen, cidade que é mundialmente conhecida
graças à história 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. Almoço. Tempo livre para
conhecer a maravilhosa Praça do Mercado, onde se
pode viver a história e a longa tradição de Bremen
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 marítimo 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 Alemanha.
Jantar e acomodação.
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SEXTA-FEIRA: HAMBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica: a Prefeitura, a
Igreja 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 opcional à hanseática cidade de
Lübeck, cujo centro histórico, 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 Espirito 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 importantes
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 Parlamento, o Reichstag, o Portão
de Brandemburgo, 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
Gendarmeria, os vestígios do muro, a avenida Unter
den Linden, etc. Almoço. Restante do dia livre. Após
esta visita, 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 vestígios da KGB, etc.
ou fazer uma visita opcional ao campo de concen-
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ST9236 >> Frankfurt > Colonia > Hamburgo > Berlim > Nuremberg > Heidelberg > Friburgo > Munique

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9237
tração 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. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos uma excursão
opcional 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 interior 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 aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERÁRIO ST9237
TERÇA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - NUREMBERG
Café da manhã. Saída para Dresde. Tempo livre para
admirar 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 processo da última Guerra
Mundial. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: NUREMBERG - ROTHENBURG OB DER
TAUBER - HEIDELBERG
Café da manhã. Visita panorâmica: o Castelo Imperial Medieval, a Casa Durero, a Igreja de São Sebaldo,
etc. Saída para Rothenburg ob der Tauber, outro belo
exemplo 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 madeira, 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 monumentos mais importantes: conheceremos
seu maravilhoso 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 reduzida a cinzas;
também é muito interessante o Castelo Palatino que domina a cidade e que está considerado

1.750
2.850$

10 dias
12 refeições

como um dos vestígios históricos mais famosos
da Alemanha. 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
opcional onde se conhecerá, entre outros lugares,
a Cidade Velha, com a Catedral Gótica, o bairro
da “Petite France” e o Mercado dos Leitões assim
como, em sua parte moderna, o bairro do governo com os edifícios do Parlamento da U.E. Chegada a Friburgo, capital da Floresta Negra. Jantar
e acomodação.

Seleção

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, situada às margens do
lago Constança. Almoço no caminho. 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 inteiro
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 realiza a Oktoberfest. Jantar e
acomodação.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmica de Frankfurt, Passeio em barco 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.
- Seguro de viagem e IVA.

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 elegante 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 excursão 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 românticos 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 aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERÁRIO ST9236

$

Preço base ST9236

15 dias
19 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 12 MAI / 29 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Frankfurt - Berlim

ST9237

10

12

1.750

2.250

Frankfurt - Múnich

ST9236

15

19

2.850

3.660

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Frankfurt

Leonardo Royal
Cidade
4*
Leonardo City South
Cidade
4*
Holiday Inn Airport
Cidade
4*
Colonia
Leonardo Royal Koeln
Cidade
4*
Mercure Koeln
Cidade
4*
Ibis Koln Messe
Cidade
3*
Leonardo Duesseldorf Ratingen Dusseldorf 4*
Mercure Dortmund
Dortmund 4*
Hamburgo Leonardo Hamburgo Airport
Periferia 4*
Leonardo Hamburgo City Nord Perﬁeria 4*
Berlim
Riu Plaza
Centro
4*
Park Inn Alexanderplatz
Centro
4*
Holiday Inn Berlin City East
Cidade
4*
Núremberg Intercity
Centro
3*S
Mercure Congress
Cidade
4*
Transmar
Bayreuth 4*
Heidelberg Holiday Inn Express
Centro
3*S
Nh Hirschberg
Hirchberg 4*
Star Inn Hotel Heidelberg
Centro
3*S
Leonardo Kirscheim
Cidade
4*
Friburgo Intercity
Centro
3*S
Stadt Friburg
Cidade
4*
Super 8 Freiburg
Cidade
3*S
Munique Leonardo Arabellapark
Cidade
4*
H. Inn Express Munique City East Cidade
3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Rota Romántica, Selva Negra e Alsacia

SPECIAL
PLUS

ST9238 >> Munique > Nuremberg > Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9238

1.765

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

$

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

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 07 JUN / 27 SET
ITIN.

DOMINGO: MUNIQUE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Prefeitura, a
Maximiliano Sarasse, a Vila Olímpica, o edifício da
BMW, etc. Restante do dia livre ou excursão opcional ao Castelo do Rei Louco. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - PASSEIO EM BARCO PELO
RENO - HEIDELBERG
Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde embarcaremos em um passeio em barco pelo Reno.
Desembarque em St. Goar. Continuação a Heidelberg. Almoço e visita guiada do centro histórico e o
Castelo Palatino. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - ESTRADA
PANORÂMICA DA FLORESTA NEGRA - CASTELO
DE HOHENZOLLERN - FRIBURGO
Café da manhã. Saída para Baden-Baden. Tempo
livre nesta estação termal, onde se desenvolveu o
estilo Belle Époque. Continuação para a impressionante estrada panorâmica conhecida como Schwardlswaldhochstrasse, com paisagens inesquecíveis.
Chegada ao Castelo de Hohenzollern, Visita guiada
e continuação para Friburgo. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - TRIBERG - GUTACH - TITISEE FRIBURGO
Café da manhã. Saída para Gutach. Visita guiada ao
museu ao ar livre, onde conheceremos as antigas
casas rurais. Continuação para “As cascatas de Triberg” (entrada incluída). Tempo livre e continuação
para o povoado de Titisee, banhado pelo lago com
o mesmo nome. Continuação para Friburgo “Capital da Floresta Negra”. Visita panorâmica o centro
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DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Munique - Frankfurt

ST9238

10

10

1.765

2.260

O PREÇO INCLUI

SEGUNDA-FEIRA: MUNIQUE - REGENSBURG - NUREMBERG
Café da manhã. Saída para Regensburg. Tempo
livre para desfrutar dos seus calçadões, com um
importante patrimônio artístico. Continuação a
Nuremberg. Visita panorâmica: o Castelo Imperial, os bairros de São Sebaldo e São Lourenco,
a Hauptmarkt, o Hospital do Espirito 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. Almoço. Continuação para Wurzburg e tempo
livre para conhecer a Marktplatz, a fortaleza de
Marienberg, o Palácio Episcopal, etc. Continuação a
Frankfurt e tempo livre. Jantar e acomodação.

10 dias
10 refeições
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histórico, a nova Prefeitura e a Catedral, a praça dos
Augustinos, etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DOS VINHOS ESTRASBURGO
Café da manhã. Saída para Colmar. Tempo livre
para desfrutar de seu maravilhoso centro histórico,
com a Pequena Veneza. Continuação para Ribeauville. Além de termos tempo livre, visitaremos uma
adega com uma degustação de vinhos alsacianos.
Continuação 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 a hora
indicada se realizara 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 antes das 14:00. No caso de
você não conseguir voo apos este horário, você
deve reservar o seu voo para o dia seguinte em
qualquer momento e deve solicitar noite extra em
Frankfurt para este dia. Neste caso, o traslado será
de Estrasburgo até o seu hotel em Frankfurt e realizaremos o traslado ao dia seguinte ao aeroporto de
Frankfurt, no horário que lhe indicaremos. Fim dos
nossos serviços. ■.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Munique e Nuremberg, Passeio em barco pelo Reno, Panorâmica de Heidelberg com entradas, Visita ao Castelo
Hohenzollern, Museu ao ar livre de Gutach, Panorâmicas
de Friburgo, Estrasburgo e Berlim.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Regensburg, Rothenburg ob der Tauber, Wurzburgo, Frankfurt,
Baden-Baden, Estrada panorámica da Floresta Negra,
Entrada as Cataratas de Triberg, Ribeauville, Visita de
uma adega con degustación, Nuremberg, Colmar,
Titisee, Erfurt.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Múnich

Nome

Situação Cat.

H. Inn Express Munique City East Cidade
3*S
Leonardo Olympiapark
Cidade
4*
Núremberg Leonardo Nurenberg
Centro
3*
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
4*
Leonardo C. South
Cidade
4*
Holiday Inn Airport
Cidade
4*
Heidelberg NH Hirchberg
Hirchberg 4*
Star Inn Hotel Heidelberg
Centro
3*S
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 Gare Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
(*) Em ocasiões excepcionais, o Acomodação nos Estrasburgo pode ser substituído por estância em Colmar, sem
que por isso se veja afetado o conteúdo das visitas.
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O melhor da Alemanha

SPECIAL
PLUS

ST9349 · ST9239 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Berlim

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9349
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 cidade. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã. Visita panorâmica: o Romer, a Fonte da Justiça, o Kaiser dom ou a Igreja de São Paulo, etc. A continuação, saída para a Rota Romântica
onde conheceremos Wurzburg. Tempo livre para
conhecer a sua Prefeitura, a Markplatz, a fortaleza
de Marienberg, etc. Regresso para Frankfurt. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - PASSEIO EM BARCO PELO
RENO - HEIDELBERG
Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde embarcaremos em um passeio em barco pelo Reno,
passando pelo Vale do Loreley, considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Desembarque em St. Goar. Continuação a Heidelberg,
as margens do rio Neckar. Almoço e visita guiada
do centro histórico e o Castelo Palatino, onde se
encontra um dos símbolos de Heidelberg, o Barril
Grande. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: HEIDELBERG - BADEN - BADEN - ESTRADA
PANORÂMICA DA FLORESTA NEGRA - CASTELO
DE HOHENZOLLERN - FRIBURGO
Café da manhã. Saída para Baden-Baden. Tempo
livre nesta estação termal, onde se desenvolveu o
estilo Belle Époque. Continuação para a impressionante estrada panorâmica conhecida como
Schwardlswaldhochstrasse, que une Freudenstad
com Baden-Baden, com paisagens inesquecíveis.
Chegada ao Castelo de Hohenzollern, Visita guiada
e continuação para Friburgo. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FRIBURGO - GUTACH - TRIBERG - TITISEE FRIBURGO
Café da manhã. Saída para Gutach. Visita guiada
ao museu ao ar livre de Vogstbauernhof, onde conheceremos as antigas casas rurais de madeira.
Continuação para Triberg e tempo livre para conhecer “As cascatas de Triberg” (entrada incluída).
Continuação para Titisee, banhado pelo lago com
o mesmo nome. Continuação Friburgo “Capital da
Floresta Negra”. Visita panorâmica o centro histórico, a nova Prefeitura e a Catedral, a praça dos Augustinos, etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FRIBURGO - COLMAR - ROTA DOS VINHOS ESTRASBURGO
Café da manhã. Saída para Colmar Tempo livre
para desfrutar de seu centro histórico, construído

em estilo gótico alemão, com a Pequena Veneza e
os distritos dos diferentes grêmios que habitaram a
cidade. Continuação para Ribeauville, com lugares
encantadores como o Armazem de Trigo, o Antigo Mercado de Cereais, a Prefeitura, etc. Almoço
e visita de uma adega onde realizaremos uma degustação de vinhos alsacianos. Continuação a Estrasburgo e visita panorâmica: a Catedral, o Bairro
Antigo, o Palácio de Rohan, a “Petite France”, etc.
Acomodação.

1.865
1.375$

Preço base ST9239

FIM DO ITINERÁRIO ST9239
DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Frankfurt 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. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, Tempo livre para
conhecer a Catedral de Santa Maria e a igreja de
São Severo, e, o Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa cercada por casas. Continuação para
Berlim. Tempo livre. Jantar. Visita opcional de Berlim à noite. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: o Portão de
Brandemburgo, a Ilha dos Museus, Alexander Platz,
o distrito de San Nicolás, Praça da Gendarmaria, os
restos do Muro de Berlim, a avenida de Unter den
Linden, etc. Resto do dia livre ou excursão opcional
a Potsdam, onde visitaremos o interior de um dos
palácios construídos durante a presença da família
real Prussiana. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
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. ■

8 dias
7 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 09 JUN / 29 SET
ITIN.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Frankfurt, onde a hora
indicada se realizara 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 antes das 14:00. No caso de
você não conseguir voo apos este horário, você
deve reservar o seu voo para o dia seguinte em
qualquer momento e deve solicitar noite extra em
Frankfurt para este dia. Neste caso, o traslado será
de Estrasburgo até o seu hotel em Frankfurt e realizaremos o traslado ao dia seguinte ao aeroporto de
Frankfurt, no horário que lhe indicaremos. Fim dos
nossos serviços. ■.

11 dias
8 refeições

$

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

11

8

1.865

2.430

Frankfurt - Frankfurt

ST9239

Seleção

SINGLE

Frankfurt - Berlim

ST9349

8

7

1.375

1.745

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Frankfurt, Passeio em barco pelo
Reno, Panorâmica de Heidelberg com entradas, Visita
ao Castelo Hohenzollern, Museu ao ar livre de Gutach,
Panorâmicas de Friburgo, Estrasburgo e Berlim.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Baden-Baden, Estrada panorámica da Floresta Negra, Entrada as Cataratas de Triberg, Ribeauville,
Colmar, Visita de uma adega con degustación, Titisee, Erfurt.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Frankfurt

Leonardo Royal
Cidade
4*
Leonardo City South
Cidade
4*
Holiday Inn Airport
Cidade
4*
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
4*
Heidelberg NH Hirchberg
Hirchberg 4*
Star Inn Hotel Heidelberg Centro
3*S
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 Gare Centro
4*
Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro
4*
Berlim
Andel´s
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
(*) Em ocasiões excepcionais, o Acomodação nos Estrasburgo pode ser substituído por estância em Colmar, sem
que por isso se veja afetado o conteúdo das visitas.

FIM DO ITINERÁRIO ST9349

EUROPA CENTRAL 281

Pra
açça
a de
d Marria
a Ter
Te esa · Viena

O melhor da Alemanha e L’Este Europeu
ST9350 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

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 grande patrimônio. Tempo livre para desfrutar do seu centro histórico, de estilo gótico alemão, com a Pequena Veneza
(La Petite Venise), bairro de casinhas tradicionais
alsacianas que se localizam ao longo das margens
do Rio Launch e os distritos dos diferentes grêmios
que habitaram a cidade. À continuação, conheceremos Ribeauville. Almoço e em seguida faremos uma
visita de uma adega com degustação e tempo livre
para conhecer lugares como o armazém do trigo, o
antigo mercado dos cereais, a Prefeitura Municipal,
etc. Continuação para Estrasburgo e visita panorâmica: a Catedral, o Bairro Antigo, o Palácio de Rohan, a
“Petite France”, etc. Acomodação.

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. Visita panorâmica da cidade, na qual
se destaca Römer (hoje em dia é a prefeitura), com
edifícios do século XV e XVI, a Fonte da Justiça, o
Kaiser ou Catedral (na qual eram coroados os Imperadores do Sacro Império Romano), a Igreja de San
Pablo, etc. À continuação, saída até à Rota Romântica que une o rio Main e os Alpes Bávaros e passa por
povos com muralhas, castelos, igrejas e prefeituras
de sabor medieval, como Wüzburg, com a sua prefeitura, a Marktplatz (Praça do Mercado), a fortaleza de
Marienberg, etc. Tempo livre até o retorno a Frankfurt. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - `PASSEIO EM BARCO PELO
RENO - HEIDELBERG
Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde embarcaremos em um agradável passeio em barco pelo
Reno, passando pelo Vale do Loreley, considerado
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.
Desembarque em St.Goar. Continuação 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. Nele se celebram espetáculos populares como os Schlossfetspiele (festivais teatrais) e bailes como o Ball de Vampire
(Baile dos Vampiros). 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 - CASTELO DE
HOHENZOLLERN - FRIBURGO
Café da manhã. Hoje nos espera uma rota fascinante, dirigindo-nos em primeiro lugar a Baden-Baden.
Tempo livre nesta estação termal, que segundo comentários, o Imperador Romano Caracalla a frequentava. Uma cidade onde se desenvolveu o estilo Belle
Époque, já que no século XIX, a burguesia europeia
a usou como lugar de descanso, surgindo estabelecimentos termais, hipódromo e um cassino que foi
considerado como um dos mais luxuosos do mundo.
À continuação, nos dirigimos ao coração da Floresta

282 EUROPA CENTRAL

Mon
on
nume
umento
n a Joh
Johan
an
n Str
S ausss · Viena

Negra, conhecendo a impressionante estrada panorâmica conhecida como Schwardlswaldhochstrasse,
que une Freudenstad com Baden-Baden, deixando
para trás um maravilhoso mundo de paisagens inesquecíveis, com lugares tão interessantes como o lago
da montanha Mummelsee, os picos do Schliffkopf, o
Alexandraschanze e o Kniebist. Continuação a um
dos lugares com mais encanto da Alemanha, o Castelo de Hohenzollern, onde realizaremos uma visita
da sede da família nobre alemã de Hohenzollern,
cujos membros dominaram Prússia e Brandemburgo desde a época medieval até o ﬁnal da Primeira
Guerra Mundial. Ainda hoje em dia continua sendo
propriedade da família, conservando algum dos seus
mais preciosos tesouros. Continuação para Friburgo.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORESTA NEGRA - GUTACH - TRIBERG TITISEE - FRIBURGO - FLORESTA NEGRA
Café da manhã. Saída para Gutach, onde faremos
uma interessante visita guiada ao museu ao ar livre
de Vogstbauernhof, onde ﬁcaremos mais próximos à
vida antiga desta região, conhecendo as antigas casas rurais, repartidas pela ladeira de montanhas, em
tamanho natural e completamente de madeira Saída
para Triberg e tempo livre para conhecer a grande
atração dessa localidade, atravessada pelo rio Gutarch: “As cascatas de Triberg” (entrada incluída). Continuação para o pitoresco povoado de Titisee, onde
teremos tempo livre para desfrutar deste lugar um
lugar paradisíaco banhado pelo lago com o mesmo
nome. Continuação para Friburgo “Capital da Floresta Negra”. Visita panorâmica: a nova prefeitura, a catedral e sua animada praça , a praça dos Augustinos,
etc. Jantar e acomodação.

DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Frankfurt 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. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada na encruzilhada de antigas rotas comerciais e capital da
Turíngia. Tempo livre para conhecer o centro histórico da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam a Catedral de Santa Maria e a igreja de São
Severo, o único conjunto europeu de obras-primas
arquitetônicas das casas geminadas alemãs em estilo
Gótico e, claro, o Kammerbrucke, a ponte mais longa
da Europa cercada por casas com oﬁcinas artesanais,
galerias, pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades. Continuação para Berlim. Tempo livre para
conhecer a cidade. Jantar. Se desejar, você pode fazer uma visita opcional de Berlim à noite, onde conheceremos o bairro judeu, a cena da trágica "noite
do vidro quebrado" durante a era de Hitler, o bairro
governamental com o Reichstag e a Chancelaria, o
Portão de Brandemburgo, a Postdamer Platz, etc.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica das mais características da capital da Alemanha: veremos o Portão de
Brandemburgo, um dos símbolos mais importantes
da cidade, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o distrito de San Nicolás, Praça da Gendarmaria, o restos
do Muro de Berlim, a avenida de Unter den Linden,
etc. Resto do dia livre em que sugerimos uma excursão opcional a Potsdam, Conheceremos esta cidade que possui lugares como o Bairro dos Holandeses, jardins e palácios construídos desde o século
XVIII e hoje Patrimônio da Humanidade e também
visitaremos o interior de um dos palácios construí-
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O melhor da Alemanha e Praga

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9348 >> Frankfurt > Heidelberg > Friburgo > Estrasburgo > Berlim > Praga
Preço base ST9350
dos durante a presença da família real Prussiana.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como
a “Florença 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 conhecer o patrimônio artístico da
capital Tcheca. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
a Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal,
as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a
Ponte Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia
livre para continuar descobrindo outros lugares da
cidade, sem esquecer de fazer uma pausa em uma
das cervejarias típicas de Praga ou para assistir ao
teatro negro ou teatro de marionetes. Se desejar,
para ter uma ideia completa da cidade, você pode
fazer uma visita opcional de Praga Santa: Castelo
de Praga com a Catedral de São Vito e o Palácio
Real Antigo, local onde a faísca da Guerra dos 30
Anos se iniciou, após a defenestração dos nobres; o
Beco Dourado, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela cidade. Se desejar, também poderá fazer
uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma cidade
termal que se tornou muito importante durante o
século XlX, quando se tornou um ponto de encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos
térmicos e locais de descanso para grandes artistas,
como Strauss ou Beethoven, entre outros. Destaca
as belas colunatas construídas em torno do rio Teplá para que os visitantes possam passear e beber
a água termal, protegendo-a da intempérie do tempo. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
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 ST9348
SÁBADO: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para a Hungria, atravessando
a Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas
da República Tcheca, até chegar a Budapeste, a
capital da Hungria e uma cidade considerada uma
das mais belas da Europa, atravessada pelo Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmente estão
ligados por pontes maravilhosas como a Cadenas
ou Isabel, em homenagem à Imperatriz Sissi. Jantar
e acomodação.

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis, o Parque Municipal, Avenida Andrassy, as pontes das cadeias, Isabel e Margarita, o Bairro de Buda
com suas pitorescas ruas com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos
Pescadores com vistas magníﬁcas do Parlamento,
Peste e o Danúbio, etc. Tarde livre para continuar
descobrindo esta cidade, caminhando por suas áreas comerciais ou visitando um de seus spas termais.
Se desejar, à noite, pode optar por um passeio opcional ao longo do Danúbio e assistir a uma Festa
Goulash (jantar típico com um espetáculo folclórico
de música húngara). Acomodação.

3.040
2.355$
$

Preço base ST9348

* Eventualmente esta visita pode ser feita no dia
seguinte pela manhã.
TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre para visitar outras áreas
da cidade, como o Prater com a roda-gigante, a
igreja de São Carlos Borromeo ou relaxar em um
dos seus 50 cafés clássicos, como o Central, o Sacher ou o Landtman, etc. Visita Opção da Ópera,
inaugurada em 1869, com D. Giovanni de Mozart e
o Palácio de Schönbrunn, residência de verão da
família imperial, onde Maria-Teresa, Francisco-José
e Sissí residiam, e que serviram de palco para o Tratado de Viena e para o encontro entre Kennedy e
Khrushchev, no meio da guerra fria. Pela noite, propomos que você participe de um concerto vienense
opcional, no qual serão apresentadas as peças mais
representativas da tradição musical europeia, entre
as quais as valsas mais famosas. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VIENA
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. ■.

14 dias
9 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 09 JUN / 29 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção
Seleção

SINGLE

Frankfurt - Viena

ST9350

18

11

3.040

4.040

Frankfurt - Praga

ST9348

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída pela planície da Panônia em
direção a Viena. Chegada Almoço e visita panorâmica * da cidade, onde conheceremos, entre outros
lugares, a monumental Ringstrasse, uma avenida
de 5 quilômetros de extensão, onde estão localizados alguns dos edifícios mais signiﬁcativos de
Viena e que representa a expressão máxima do estilo historicista: Parlamento, Ópera, a Igreja Votiva,
os Museus de História da Arte e História Natural, a
Câmara Municipal, a Bolsa, etc. Também percorreremos o calçadão da cidade ao redor da Catedral
de Santo Estêvão, onde pararemos para visitá-la
livremente e também veremos, entre outros lugares, os pátios do Palácio Imperial de Hofburg, a rua
Kartner Strase e o Graben com a Coluna da peste,
etc. Acomodação.

18 dias
11 refeições

14

9

2.355

3.105

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Passeio de barco pelo Reno, Panorâmicas de
Frankfurt, Heidelberg com entrada ao castelo, Friburgo,
Estrasburgo e Berlim, Visita ao Castelo Hohenzollern,
Museu ao ar livre de Gutach, Panorâmicas de Praga, Budapeste e Viena.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Baden-Baden, Estrada panorámica da Floresta Negra, Entrada as Cataratas de Triberg, Ribeauville,
Colmar, Titisee, Frankfurt, Erfurt, Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Frankfurt

Leonardo Royal
Cidade
4*
Leonardo City South
Cidade
4*
Holiday Inn Airport
Cidade
4*
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
4*
Heidelberg NH Hirchberg
Hirchberg 4*
Star Inn Hotel Heidelberg Centro
3*S
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 Gare Centro
4*
Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro
4*
Berlim
Andel´s
Cidade
4*
Praga
Clarion Congress
Cidade
4*
Budapeste Mercure Korona
Centro
4*
Viena
Austria Trend Ananas
Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
(*) Em ocasiões excepcionais, o Acomodação nos Estrasburgo pode ser substituído por estância em Colmar, sem
que por isso se veja afetado o conteúdo das visitas.

FIM DO ITINERÁRIO ST9350
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SPECIAL
SELEÇÃO

ST9545 >> Frankfurt > Marburgo > Kassel > Bremen > Hamburgo > Berlim
Preço base ST9545
SÁBADO: BRASIL - FRANKFURT
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
DOMINGO: FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado para o hotel. Resto
do dia livre para conhecer a capital econômica da
Alemanha. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HANAU - STEINAU - FULDA
- LAUTERBACH - ALSFELD - MARBURGO
Café da manhã. Saída para Hanau, a cidade onde
os irmãos Grimm nasceram. Tempo livre para ver
a Praça do Mercado e o monumento aos Irmãos
Grimm. Continuação para Steinau, onde passaram
sua infância. Tempo livre. Continuamos para Fulda.
Visita panorâmica: o Palácio Episcopal, Catedral de
Cristo o Salvador, Câmara Municipal e da Igreja de
São Miguel. Continuamos até Lauterbach, conhecida como a vila de Pequeno Polegar, onde você
poderá passear por suas casas de madeira. Continuação para Alsfeld, para muitos uma das mais
belas cidades da Alemanha, onde teremos tempo
livre para passear através do seu maravilhoso centro histórico medieval. Continuação para Marburg.
Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: MARBURGO - SCHWALDMSTADT - FRITZLAR
- KASSEL
Café da manhã. Visita panorâmica desta cidade
onde os irmãos Grimm estudaram: Catedral de
Santa Isabel da Hungria, a parte superior da cidade,
com a Praça do Mercado e a área do castelo, com
as melhores vistas da cidade. Continuação para
Schwalmstadt, cuja típica roupa regional foi a que
inspirou os trajes de Chapeuzinho Vermelho. Em
seguida nós iremos para Fritzlar. Tempo livre para
conhecer esta antiga cidade medieval, rodeada pelas suas muralhas do século XII. Continuamos até
Kassel. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: KASSEL - SABABURG - HANN. MUNDEN
- KASSEL
Café da manhã. Visita panorâmica de Kassel: o centro da cidade, o Palácio Bellevue, residência dos irmãos Grimm, o distrito Niederwheren com suas casas de madeira, o Wihelmshohe, o maior parque de
montanha na Europa, declarado Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, etc. Continuamos para a ﬂoresta Reinhardswald e passaremos
perto do Castelo de Sababurg, convertido hoje em
um hotel e conhecido como o castelo da Bela Adormecida. Almoço em rota. Continuamos para região
de Oberweser, famosa por suas pequenas cidades
onde transcorreram as histórias do Gatos de Botas,
Branca de Neve e a Bela Adormecida, fazendo uma
parada em Hann. Münden, considerada uma das
cidades mais bonitas da Alemanha e em um excepcional estado de conservação. Tempo livre para ca-
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minhar entre as suas mais de 700 casas de madeira,
Regresso a Kassel. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: KASSEL - TRENDELBURG - HOXTER CORVEY - HAMELIN - BREMEN
Café da manhã. Saída para Trendelburg, cercada
pela ﬂoresta de Reinharswald, onde faremos uma
breve parada para ver a torre de sua fortaleza, que
serviu de referência para escrever a história da Rapunzel. Continuamos para Hoxter, população que
inspirou a história de Hansel e Gretel. Tempo livre
para admirar sua excelente arquitetura renascentista, que destaca a Câmara Municipal com três andares de madeira. Depois visitaremos o berço da nação alemã: a Abadia de Corvey localizada no cume
das Montanhas Soling, com 1100 anos de história.
Foi a sede do Conselho Imperial no século XII. Continuamos para Hamelin, onde nos espera o ﬂautista
mais famoso da história, graças aos irmãos Grimm.
Visita panorâmica para conhecer esta cidade, considerada uma das mais interessantes da região, com
suas casas em estilo renascentista do Weser. Continuamos para Bremen. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BREMEN - HAMBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça do Mercado, a estátua de Rolando, a Câmara Municipal, a
rua-museu Bottcherstrasse, Catedral de São Pedro,
o Bairro Schnoor, o monumento aos músicos de
Bremen. Continuamos para Hamburgo. Almoço e
visita panorâmica: a Câmara Municipal, a igreja gótica de St. Jakobi, Hafencity, o Speicherstadt, o lago
Alster, o Jungfenstieg, a Catedral de São Miguel, St.
Pauli, o porto. etc. Jantar e 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. 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 Linden, etc. Almoço. Tarde livre ou
excursão opcional ao campo de concentração de
Sachsenhausen. Jantar e acomodação.

2.050$

11 dias
13 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
06 E 20 JUL - 03 E 17 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Frankfurt - Berlim

ST9545

11

13

2.050

2.610

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Visitas panorâmicas de Fulda, Marburg, Kassel, Hamelin, Bremen e
Hamburgo, Visita de Corvey Abbey (entrada incluída).
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Frankfurt,
Hanau, Steinau, Lauterbach, Alsfeld, Schwaldmstad,
Fritzlar, Sababurg, Hannoversch München, Trendelburg,
Hoxter, Corvey.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Frankfurt
Marbug

Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Wellcome Marburg
Centro
Marburger Hof
Centro
Kassel
Intercity
Centro
Wyndham Garden Kassel
Cidade
Bremen
Radisson
Centro
Swiss Hotel
Cidade
Hamburgo Leonardo Hamburgo Nord Periferia
Leonardo Hamburgo Airport
Periferia
Berlim
Riu Plaza
Centro
Park Inn Alexanderplatz
Centro
Holiday Inn Berlin City East
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

SEGUNDA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Potsdam, . Também visitaremos o interior 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 aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■
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Baviera e Áustria Bela

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9298 >> Munique > Innsbruck > Salzburgo > Viena
Preço base ST9298
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MUNIQUE
Saída da cidade de origem com destino Europa.
SÁBADO: 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. Jantar e acomodação.
DOMINGO: MUNIQUE - CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN INNSBRUCK
Café da manhã. Visita panorâmica: a Prefeitura e
Glockenspiel na Marienplatz, a Maximilian Strasse,
a Vila Olímpica, o edifício da BMW, a Igreja de São
Pedro. Visita do Castelo de Neuschwanstein junto
aos Alpes Bávaros, conhecido como o Castelo do
Rei Louco, mandado construir por Luís II da Bavária, semelhantes aos castelos românicos e também
escolhido por Walt Disney como modelo para o
desenho do Castelo da Bela Adormecida da Disneylândia. Continuação para Innsbruck. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE INNSBRUCK
Café da manhã. Saída para Achensee, para fazer um percurso de trem de vapor. Almoço e, em
seguida faremos um passeio em barco 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. Tambem visitaremos a Pintura Circular Gigante.
A noite se desejar poderá assistir a um espetáculo
de folclore popular tirolês. Acomodação
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - ALPBACH - RATTENBERG KRIMML - SALZBURGO
Café da manhã. Continuaremos nosso percurso
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 conheceremos Alpbach, considerado como o povoado mais bonito da Áustria, com
seus edifícios revestidos de madeira e varandas
cheias de ﬂores.”. Continuação para as Cataratas
de Krimml, 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 Humanidade 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 e onde se gravou o ﬁlme “Sound of
Music”, conhecida no Brasil Latina como “A Noviça
Rebelde”. Jantar e acomodação.
QUARTA-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, podera fazer
uma divertida excursão opcional as Minas de Sal de
Berchtesgaden e ao Palácio de Hellbrun, antiga residência de verão do arcebispo Marcus Sitticus ou
uma excursão opcional onde conhecera uma das
grandes construções a mando de Luís II de Baviera
que quis construir seu próprio Versalhes, numa ilha
sobre o Lago Chiem. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: SALZBURGO - REGIÃO DOS LAGOS - VIENA
Café da manhã. Saída para realizar um percurso
pela região dos Lagos Austríacos. Realizaremos a
nossa primeira paragem em Sankt Wolfgang, com
tempo livre para disfrutar além da beleza do entorno e do lago com o mesmo nome, do pitoresco povoado e da sua igreja fundada no século X,
Continuação a Hallstat, “A Joia do Salzkammergut”.
Este povoado está incluído pela UNESCO, dentro
do Património da Humanidade, o que é justiﬁcado
porque se pode considerar como um dos lugares
mais belos da Áustria, compartilhando paisagem
com as altas montanhas que o rodeiam e o Lago
Hallstäter. Almoço. Tempo livre. Continuação para
Traunkirchen, situada sobre uma península que
surge nas margens ocidentais do lago Traunsee,
dominada pelo pico de Traunstein (1691 metros).
Continuação até Viena. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica: a monumental
Ringstrasse, onde se encontram alguns dos edifícios mais representativos de Viena. Tambem 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 Strasse, com a Coluna da Peste, etc.
Almoço. Resto do dia livre ou, se desejar, visita opcional da Opera e do Palácio de Schönbrunn, residência de verão da família imperial. Se você desejar,
podera assistir, opcionalmente, a um maravilhoso
concerto de Valsa. Acomodação.

1.920

$

10 dias
10 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 21 JUN / 13 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Munique - Viena

ST9298

10

10

1.920

2.420

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Munique, Innsbruck com entrada à Pintura gigantesca,
Salzburgo e Viena, Castelo de Neuchswanstein, Excursão pelo Lago Achensee com passeio em barco e recorrido em trem de vapor, Excursão pela Região dos Lagos
de Salzburgo.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Cataratas
de Krimml, Alpbach, Rattenberg.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Munique

Leonardo Múnich Olimpia Park Cidade
H. Inn Express Múnich City East Cidade
Innsbruck Grauer Bär
Centro
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia
Amadeo Schaffenrath
Periferia
Viena
Austria Trend Ananas
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

SÁBADO: VIENA
Café da manhã e dia livre. Excursão opcional ao
Vale do Danúbio, onde visitaremos um dos lugares
mais emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk,
uma das joias do barroco centro-europeu. Em seguida, realizaremos um passeio em barco 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 e acomodação.
DOMINGO: VIENA
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. ■
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COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
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 para começar a conhecer a capital de Áustria.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica pela monumental Ringstrasse. Também passaremos pelo coração
da cidade, agrupado em torno da Catedral de São
Estevão, onde pararemos para visita - lá 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. Almoço. Tarde livre ou,
se desejar, visita opcional da Opera e do Palácio de
Schönbrunn, residência de verão da família imperial.
Se você desejar, podera assistir, opcionalmente, a um
concerto de Valsa, onde podera 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, realizaremos um passeio em barco pelo Danúbio (dependendo da temporada de funcionamento). Tempo
livre em Durnstein, ou em Krems. Retorno a Viena.
Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: VIENA - REGIÃO DOS LAGOS - SALZBURGO
Café da manhã. Saída para um percurso pela região
dos lagos austríacos. Nossa primeira parada será em
Traunkirchen, situada sobre uma península que surge
nas margens 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. Almoço. 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 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, podera fazer uma excursão opcional as Minas de Sal de
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Berchtesgaden e ao Palácio de Hellbrun, antiga residência de verão do arcebispo Marcus Sitticus ou uma
excursão opcional onde conhecera uma das grandes
construções a mando de Luís II de Baviera que quis
construir seu próprio Versalhes, numa ilha sobre o
Lago Chiem. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: SALZBURGO - CATARATAS DE KRIMML ALPABACH - RATTENBERG - 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 queda espetacular. Almoço. A continuação, conheceremos dois dos povoados mais belos
do Tirol: Rattenberg, o menor povoado 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 revestidos de madeira e varandas cheias de
ﬂores. Continuação para Innsbruck, capital do Tirol.
À noite, se desejar poderá assistir a um típico espetáculo, donde poderá conhecer o folclore popular do
Tirol. Acomodação.

DOMINGO: MUNIQUE
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 ITINERARIO ST9299
DOMINGO: MUNIQUE
Café da manhã. Dia livre para seguir conhecendo a
maravilhosa capital da Bavária e seus mercados, a
suas ruas comerciais e seus impressionantes museus.
Pela noite recomendamos visitar alguma das famosas cervejarias de Munique, como por exemplo, a
“Hofbrauhaus”, fundada em 1591. Acomodação.

SEXTA - FEIRA: INNSBRUCK - CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN
- INNSBRUCK
Café da manhã. 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. Saída para o Castelo de
Neuschwanstein junto aos Alpes Bávaros, conhecido
como o Castelo do Rei Louco, mandado construir por
Luís II da Bavária, semelhantes 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 operas e também escolhido por Walt Disney como modelo para o desenho do Castelo da Bela Adormecida da Disneylândia.
Retorno a Innsbruck. Jantar e acomodação

SEGUNDA-FEIRA: MUNIQUE - REGENSBURG - NUREMBERG
Café da manhã. Saída para Regensburg, Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO. Localizada na aﬂuência dos rios Danúbio e Regen, foi fundada há quase 2
milênios pelo imperador Marco Aurélio e é considerada como uma das cidades medievais mais antigas
da Europa Central, já que se livrou de boa parte dos
bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. É
uma cidade que historicamente é muito importante
já que foi sede imperial em várias ocasiões e foi o
lugar de nascimento de Dom João de Áustria, ﬁlho
natural de Carlos I da Espanha e V da Alemanha.
Tempo livre para desfrutar dos seus calçadões arborizados e seu centro histórico de casas de divertidas
cores, com um importantíssimo patrimônio artístico
de diferentes épocas, como a Porta Pretoria, a Ponte
de Pedra, a Prefeitura, a Catedral de São Pedro, etc.
Continuação a Nuremberg, que até hoje conserva
perfeitamente seu ambiente medieval e que está ligada à história do século XX como consequência do
famoso processo pelos crimes da II Guerra Mundial.
Almoço. Visita panorâmica do centro histórico da cidade: o Castelo Imperial, os bairros de São Sebaldo
e São Lourenço, a Hauptmarkt (Praça do Mercado
Principal) com a “Schöner brunner” (Bela Fonte) e
a Frauenkirche (Igreja de Nossa Senhora), o Hospital
do Espírito Santo, etc. Jantar e acomodação.

SÁBADO: INNSBRUCK - MUNIQUE
Café da manhã. Saída para Munique, cuja fundação
se deve a monges beneditinos no século IX, e que
hoje e 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 e 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 grandes da moda internacional, a Vila Olímpica,
o edifício da BMW, a Igreja de São Pedro. Jantar e
acomodação.

TERÇA-FEIRA: NUREMBERG - ROTHENBURG - OB - DER
TAUBER - WÜRZBURG - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Rothenburg-ob-der Tauber, outro belo exemplo de povoado medieval da
Rota Romântica muito bem conservada, rodeada de
muralhas e de fama mundial pelo seu centro histórico, com edifícios de estrutura de madeira, a torre
Markus, onde poderá descobrir, no seu tempo livre,
suas portas e torres, a prefeitura e estreitas passagens. Almoço. Continuação para o último povoado
do nosso percurso pela Rota Romântica, Würzburg,
com sua prefeitura, a Marktplatz (Praça do Mercado),
a fortaleza de Marienberg, o Palácio Episcopal, etc.
Continuação a Frankfurt e tempo livre para conhecer a capital ﬁnanceira da Alemanha, sede do Banco
Central da U.E., que durante dois séculos foi o lugar
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de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: FRANKFURT - PASSEIO EM BARCO PELO
RENO - HEIDELBERG
Café da manhã. Saída para Rudesheim, onde embarcaremos em um agradável passeio em barco
pelo Reno, passando pelo Vale do Loreley, considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela
UNESCO. Desembarque em St. Goar. Continuação
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. Nele se celebram espetáculos populares
como os Schlossfetspiele (festivais teatrais) e bailes
como o Ball de Vampire (Baile dos Vampiros). 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 - CASTELO
DE HOHENZOLLERN - FRIBURGO
Café da manhã. Hoje nos espera uma rota fascinante, dirigindo-nos em primeiro lugar a Baden-Baden.
Tempo livre nesta estação termal, que segundo
comentários, o Imperador Romano Caracalla a frequentava. Uma cidade onde se desenvolveu o estilo Belle Époque, já que no século XIX, a burguesia
europeia a usou como lugar de descanso, surgindo
estabelecimentos termais, hipódromo e um cassino
que foi considerado como um dos mais luxuosos do
mundo. À continuação, nos dirigimos ao coração da
Floresta Negra, conhecendo a estrada panorâmica
conhecida como Schwardlswaldhochstrasse, que
une Freudenstad com Baden-Baden, deixando para
trás um maravilhoso mundo de paisagens inesquecíveis, com lugares tão interessantes como o lago
da montanha Mummelsee, os picos do Schliffkopf,
o Alexandraschanze e o Kniebist. Continuação a um
dos lugares com mais encanto da Alemanha, o Castelo de Hohenzollern, onde realizaremos uma visita
da sede da família nobre alemã de Hohenzollern,
cujos membros dominaram Prússia e Brandemburgo desde a época medieval até o ﬁnal da Primeira
Guerra Mundial. Ainda hoje em dia continua sendo
propriedade da família, conservando algum dos
seus mais preciosos tesouros. Continuação para
Friburgo. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: FLORESTA NEGRA - GUTACH - TRIBERG TITISEE - FRIBURGO - FLORESTA NEGRA
Café da manhã. Saída para Gutach, onde faremos
uma interessante visita guiada ao museu ao ar livre
de Vogstbauernhof, onde ﬁcaremos mais próximos
à vida antiga desta região, conhecendo as antigas
casas rurais, repartidas pela ladeira de montanhas,

em tamanho natural e completamente de madeira.
Conheceremos seus costumes, seu modo de vida,
as ferramentas utilizadas até pouco tempo atrás e
os cultivos típicos, etc. Saída para Triberg e tempo
livre para conhecer a grande atração dessa localidade, atravessada pelo rio Gutarch: “As cascatas
de Triberg” (entrada incluída) de até 163 metros de
altura e 7 níveis diferentes, consideradas como uma
das mais famosas da Alemanha. Um lugar onde se
sentirá plenamente na Floresta Negra, passeando
pelo frondoso bosque que conduz até as mesmas.
Continuação para o pitoresco povoado de Titisee,
onde teremos tempo livre para desfrutar deste lugar um lugar paradisíaco, rodeado de bosques verdejantes banhado pelo lago com o mesmo nome.
Nosso seguinte ponto de destino será Friburgo “Capital da Floresta Negra”. Visita panorâmica onde
conheceremos seu centro histórico, onde destaca
sua maravilhosa catedral onde encontraremos elementos românicos e góticos. A Nova Prefeitura e
a Praça da Catedral, com seu animado mercado, a
praça dos Augustinos, etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FRIBURGO - 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 grande patrimônio. Tempo livre para desfrutar do seu centro
histórico, de estilo gótico alemão, com a Pequena
Veneza (La Petite Venise), bairro de casinhas tradicionais alsacianas que se localizam ao longo das
margens do Rio Launch e os distritos dos diferentes
grêmios que habitaram a cidade. À continuação,
conheceremos um dos povoados mais representativos da rota dos vinhos da Alsácia: Ribeauville, onde
tomaremos o almoço e em seguida faremos uma
visita de uma adega com degustação e tempo livre
para conhecer lugares como o armazém do trigo,
o antigo mercado dos cereais, a Prefeitura Municipal, etc. Continuação para Estrasburgo e visita panorâmica: A Catedral, o Bairro Antigo, o Palácio de
Rohan, a “Petite France”, etc. Acomodação.
DOMINGO: ESTRASBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Frankfurt, onde no horário indicado se realizará o traslado al aeroporto
para voar à sua cidade de destino. Caso seu voo
seja previsto para este dia, é importante relembrar
que o voo não deve ser reservado antes das 14:00
horas. Em caso de não poder conseguir voo após o
horário indicado, o seu voo deve ser reservado para
o dia seguinte em qualquer horário e deve ser solicitada noite adicional em Frankfurt para esse dia.
Nesse caso, o traslado será de Estrasburgo até o
seu hotel em Frankfurt e no dia seguinte, no horário
marcado, será realizado um traslado ao aeroporto.
Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERARIO ST9546

3.310
1.845$
$

17 dias
18 refeições

Preço base ST9299

10 dias
9 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 14 JUN / 06 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

17

18

3.310

4.250

Viena - Munique

ST9299

Seleção

SINGLE

Viena - Frankfurt

ST9546

10

9

1.845

2.345

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Viena, Salzburgo, Innsbruck,
Munique, Nuremberg, Castelo de Neuschwanstein, Heidelberg, Friburgo e Estrasburgo, Passeio em barco pelo
Reno, Castelo de Hohenzollern, Cascatas de Triberg, Museu ao ar livre de Gutach.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Região dos Lagos, Cataratas Krimml, Alpbach, Rattenberg, Hallstat, Regensburg, Rothenburg ob
der Tauber, Wurzburg, Baden-Baden, Colmar, Frankfurt,
Ribeauville, visita de uma adega com degustação, Triberg, Titisee.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Viena
Salzburgo

Ananas
Centro 4*
Austria Trend Salzburg West Periferia 4*
Amadeo Schaffenrath
Periferia 4*
Innsbruck Grauer Bär
Centro 4*
Munique
H. Inn Express Munique City East Cidade 3*S
Leonardo Olympiapark
Cidade 4*
Núremberg Leonardo Nurenberg
Centro 3*
Frankfurt
Leonardo Royal
Cidade 4*
Leonardo C. South
Cidade 4*
Holiday Inn Airport
Cidade 4*
Heidelberg NH Hirchberg
Hirchberg 4*
Star Inn Hotel Heidelberg
Centro 3*S
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 Gare Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
(*) Em ocasiões excepcionais, o Acomodação nos Estrasburgo pode ser substituído por estância em Colmar, sem
que por isso se veja afetado o conteúdo das visitas.
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Baviera, Áustria Bela, Budapeste e Praga
ST9547 >> Múnich > Innsbruck > Salzburgo > Viena > Budapeste > Praga

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - MUNIQUE
Saída da cidade de origem com destino Europa.
SÁBADO: 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. Jantar e acomodação.
DOMINGO: MUNIQUE - CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN INNSBRUCK
Café da manhã. Visita panorâmica: A Prefeitura e o
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 Villa Olímpica, o edifício
da BMW, a Igreja de São Pedro. Saída para visitar o
Castelo de Neuschwanstein, junto aos Alpes Bávaros, conhecido como o Rei Loco, mandado construir
por Luís II da Baviera à semelhança dos castelos do
século XIII, e decorado no seu interior com pinturas
que representam cenas das legendas alemãs que inspiraram a Wagner na composição das suas óperas,
também foi eleito por Walt Disney como modelo
para o desenho do Castelo da Bela Adormecida da
Disneylândia. Continuação até Innsbruck. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: INNSBRUCK - LAGO ACHENSEE INNSBRUCK
Café da manhã. Excursão para começar a percorrer
o Tirol, dirigindo-nos até a Achensee, para fazer um
passeio bem interessante de trem a vapor. Almoço
nesta bela região do Tirol, com paisagens sugestivas
e, depois disso, faremos um cruzeiro no Lago Achensee, famoso por suas águas verde-esmeralda e por
ser o maior lago natural de montanha do Tirol. Regresso a Innsbruck. Visita panorâmica: A abadia de
Wilten, o Telhadinho de Ouro e os edifícios medievais
da época de Maximiliano I de Hasburgo, a Maria-Theressian Strasse, a Coluna de Santa Ana, etc. Também
visitaremos um dos símbolos mais característicos de
Innsbruck: a Pintura Circular Gigantesca, etc. À noite,
se você quiser, poderá assistir a um típico espetáculo, onde poderá conhecer o folclore popular do Tirol.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: INNSBRUCK - ALPBACH - RATTENBERG KRIMML - SALZBURGO
Café da manhã. Seguimos o nosso percurso pelo Tirol conhecendo dois dos seus povoados mais belos.
Vamos conhecer Rattenberg, o menor povoado do
Tirol, ainda que no passado teve grande importância,
já que era uma localidade que fazia fronteira entre a
Baviera e o Tirol. Este povo pitoresco não teve mudanças desde o século XVI. Tempo livre para passear
pelas ruas antigas, onde se sentirá como se estives-
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se na época medieval e também vamos conhecer
Alpbach, situado a 1000 metros de altitude no Vale
com o mesmo nome. É um povoado que conserva
as suas tradições, mas que já esteve praticamente
inabitado até 1926, quando se construiu uma estrada
que a comunicou com o resto do país. Tempo livre
no qual compreenderá porque é considerado por alguns como o povoado mais bonito da Áustria, com
os seus edifícios tradicionais revestidos de madeira
e varandas cheias de ﬂores. Este povoado também
é famoso, pois é onde se celebram numerosos eventos internacionais, como o “O Fórum Europeu de
Alpbach”. Continuamos até as Cataratas Krimml, as
mais altas da Europa Central (380 metros). Almoço.
Tempo livre para contemplar a espetacular queda
das várias cascatas em forma de escada. Tempo livre
para contemplar a espetacular queda. Continuação
até Salzburg cidade natal de Mozart, declarada Patrimônio da Humanidade 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 e onde se gravou o ﬁlme
“Sound of Music”, conhecida no Brasil Latina como
“A Noviça Rebelde”. Jantar e acomodação.
QUARTA-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, podera fazer
uma divertida excursão opcional as Minas de Sal de
Berchtesgaden e ao Palácio de Hellbrun, antiga residência de verão do arcebispo Marcus Sitticus ou uma
excursão opcional onde conhecera uma das grandes
construções a mando de Luís II de Baviera que quis
construir seu próprio Versalhes, numa ilha sobre o
Lago Chiem. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: SALZBURGO - REGIÃO DOS LAGOS - VIENA
Café da manhã. Saída para realizar um percurso pela
região dos Lagos Austríacos. Realizaremos a nossa
primeira paragem em Sankt Wolfgang, com tempo
livre para disfrutar além da beleza do entorno e do
lago com o mesmo nome, do povoado e da sua igreja
fundada no século X, Continuação a Hallstat, “A Joia
do Salzkammergut”. Este povoado está incluído pela
UNESCO, dentro do Património da Humanidade, o
que é justiﬁcado porque se pode considerar como
um dos lugares mais belos da Áustria, compartilhando paisagem com as altas montanhas que o rodeiam
e o Lago Hallstäter. Almoço. Tempo livre. Continuação para Traunkirchen, situada sobre uma península
que surge nas margens ocidentais do lago Traunsee,
dominada pelo pico de Traunstein (1691 metros).
Continuação até Viena. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica: a monumental
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ST9548 >> Múnich > Innsbruck > Salzburgo > Viena > Budapeste
Preço base ST9547
Ringstrasse, onde se encontram alguns dos edifícios mais representativos de Viena. Tambem 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 Strasse, com a Coluna da Peste, etc.
Almoço. Resto do dia livre ou, se desejar, visita opcional da Opera e do Palácio de Schönbrunn, residência de verão da família imperial. Se você desejar,
podera assistir, opcionalmente, a um maravilhoso
concerto de Valsa. Acomodação.
SÁBADO: VIENA
Café da manhã e dia livre. Excursão opcional ao
Vale do Danúbio, onde visitaremos um dos lugares
mais emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk,
uma das joias do barroco centro-europeu. Em seguida, realizaremos um passeio em barco 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 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 Giratória 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, 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
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. Almoço. Tempo livre
ou, se desejar, poderá realizar uma visita opcional
da “Budapeste Histórica”, admirando o interior do
Parlamento, um dos edifícios mais emblemáticos
da cidade e, além disso, durante esta visita também
conheceremos a Ópera, no estilo neorrenascentista
e ﬁnanciada pelo imperador Francisco José, sendo
considerada como uma das óperas mais elegantes
do mundo. Se você desejar, pela noite, poderá realizar um romântico passeio opcional pelo Danúbio
e assistir ao Goulash Party, onde se degustará 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 continuar descobrindo esta cidade, conhecendo o mercado central
onde pode aproveitar para comprar produtos da
gastronomia húngara ou degustando pratos tradicionais em alguns dos seus restaurantes, passear
por suas ruas comerciais, visitar algum dos seus
balneários históricos de águas termais ou relaxar-se
saboreando algum dos excelentes vinhos produzidos na Hungria, entre eles o Tokaji, que o Luis XIV
deﬁniu como “O vinho dos reis e o rei dos vinhos”.
Se desejar, poderá fazer excursões opcionais, para
se aprofundar na cultura húngara. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BUDAPESTE
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 ST9547
QUARTA-FEIRA: BUDAPESTE - BRNO - PRAGA
Café da manhã. Saída para Brno, dominada pelo
Castelo de Spilberk e Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Tempo livre para conhecer as Praças da Moravia e da Liberdade, a antiga Prefeitura,
a Catedral de São Pedro e São Paulo, a fonte do
Pernaso, a Coluna da Santíssima Trindade, etc. Continuação para Praga. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
Praça da Cidade Velha com a Prefeitura, 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 Espanhola ou a Staronová, considerada como a mais antiga
da Europa, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou, se 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.
Aproveite a tarde para continuar descobrindo outros lugares da cidade, sem esquecer de descansar
em uma das típicas cervejarias ou assistir ao teatro
negro ou ao de fantoches. Acomodação.
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Preço base ST9548

13 dias
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PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 21 JUN / 13 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

16

13

2.945

3.815

Munique - Budapeste

ST9548

Seleção

SINGLE

Munique - Praga

ST9547

13

12

2.450

3.135

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmicas de Munique, Innsbruck com entrada à
Pintura gigantesca, Salzburgo, Viena, Budapest e Praga,
Castelo de Neuchswanstein, Excursão pelo Lago Achensee com passeio em barco e recorrido em trem de vapor,
Excursão pela Região dos Lagos de Salzburgo.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Cataratas de Krimml, Alpbach, Rattenberg.
Brno.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Munique

Nome

Situação Cat.

Leonardo Múnich Olimpia Park Cidade
H. Inn Express Múnich City East Cidade
Innsbruck Grauer Bär
Centro
Salzburgo Austria Trend Salzburg West Periferia
Amadeo Schaffenrath
Periferia
Viena
Austria Trend Ananas
Centro
Budapeste Mercure Korona
Centro
Leonardo Budapeste
Cidade
Danubius Flamenco
Cidade
Praga
International
Cidade
Clarion Congress
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Tempo livre ate a hora do traslado
ao aeroporto para sair em aviao ao seu pais de origem. Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERÁRIO ST9548
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SPECIAL
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Preço base ST9244
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ZURIQUE
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
SÁBADO: ZURIQUE
Chegada em Zurique e transfere ao hotel. Tempo
livre para conhecer a cidade. Mais de 400.000
pessoas vivem neste centro de negócios, ciência e
informação. Graças à sua infraestrutura de alta qualidade, ela se tornou um local popular de estudo e
pesquisa. Por exemplo, a Universidade de Zurique
ou o Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique (ETH); o ETH hoje está associado a 21 ganhadores do prêmio Nobel. Jantar e acomodação
DOMINGO: ZURIQUE (CATARATAS DO RENO E FLORESTA
NEGRA)
Café da manhã. Saída para a Floresta Negra Alemã,
local 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 e considerada a estação
turística mais importante da região. Continuamos
pela Floresta Negra até chegar as Cataratas do
Reno. Almoço e tempo livre para contemplar suas
maravilhosas quedas-d’água. Regresso para Zurique e visita panorâmica cidade: o rio Limmat, a
Banhofstrasse, suas antigas casas gremiais, a prefeitura, o lago, etc. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNE - REGIÃO DO
BEARNESADO
Café da manhã. Saída para Lucerna. Visita panorâmica desta bela cidade medieval, caracterizada por
suas pontes de madeira, onde se destaca a Capela
de 1333, que está muito bem preservada, coberta
e embelezada com pinturas de cenas da história
da Suíça, algumas de três séculos atrás; a muralha,
etc. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional
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 espetacular descida por teleférico,
que Isso impactara com a beleza das paisagens
suíças, incluindo na excursão um almoço no qual
poderemos saborear, entre outros pratos, uma das
especialidades mais famosas da gastronomia suíça:
o famoso fondue de queijo. Continuamos para Região do Bearnesado. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO DO BEARNESADO - INTERLAKEN CATARATAS TRUMELBACH - REG. BEARNESADO
Café da manhã. Saída do Vale Lauterbrunnen para
conhecer as impressionantes cataratas interiores
de Trummelbach, onde a agua ﬂui das glaciais de
Jungfrau, Eiger e Monch. Com dez quedas d´agua,
onde a grande maioria são subterrâneos. Continuamos para Interlaken, localizado entre os lagos Thun
e Birenz e considerado hoje como um dos destinos
turísticos mais visitados da Suíça. Tempo livre. Al-

290 EUROPA CENTRAL

moço e degustação de chocolate. Depois faremos
uma breve parada em Brienz no Lago Thun, e continuação para Berna, onde iremos para o jardim
de rosas (Rosengarten), desde onde poderemos
apreciar uma esplendida vista panorâmica da cidade velha. A continuação tempo livre para conhecer
o seu centro histórico, com suas arcadas, o Antigo
Carrilhão, as fontes históricas e claro, o Fosso dos
Ursos. Regresso ao hotel. Jantar e acomodação
Nota: De acordo com a situação do hotel na Região
do Bearnesado, a ordem da realização das excursões pode ser alterada.
QUARTA-FEIRA: REGIÃO DO BEARNESADO - 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 Tasch, ao pé do mais fascinante
panorama alpino. Em seguida iremos para Zermatt,
bela cidade alpina, onde subiremos em trem de cremalheira ou ônibus, e que é considerado 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 incomum Gornergrat, imerso em um cenário insuperável de espetaculares glaciais e montanhas.
Jantar e acomodação.
QUINTA-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 representados os personagens principais desse movimento político- religioso
(Calvin, Knox, Cromwell); a sede da ONU, etc. Jantar e acomodação.
SEXTA - FEIRA: 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 inﬂuencia do turismo e seu crescimento foi testemunha de diversos períodos e correntes
arquitetônicas. Esta qualidade única da a Chamonix
um patrimônio rico e diversiﬁcado, entre a tradição
e a modernidade. Além disso, nessa excursão, você
terá a possibilidade de subir as Agulhas do Mídi e,
dos seus 3842 m, admirar o panorama de montanhas nevadas (Mont Blanc, Mont-Maudit, Grandes
Orasses e Gouter). Acomodação.
SÁBADO: GENEBRA
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. ■

9 dias
9 refeições

2.225

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
14 JUN - 05 E 19 JUL - 02 E 16 AGO - 06 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Zurique - Genebra

ST9244

9

9

2.225

2.660

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Zurique, Lucerna e Genebra, Cataratas Trummelbach
com entradas.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Floresta
Negra, Titisee, Interlaken, Berna, Gruyeres, Zermatt,
Tasch.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Zurique

The Züri / Novotel West Centro
Park Inn
Airport
Dorint Zurich Airport
Airport
Região
Schloss Huningen
Konolﬁngen
Bearnesado Holiday Inn west
Berna
Novotel
Berna
Kreuz / Ibis Styles
Berna
Zermatt
Tascherhof
Tasch
Elite
Tasch
Genebra
Crowne Plaza
Cidade
Nh Genebra
Cidade
Novotel Geneve
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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ST9562 >> Genebra > Zermatt > Região do Bearnesado > Zurique

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9562
SEXTA-FEIRA: BRASIL - GENEBRA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
SÁBADO: GENEBRA
Chegada em Genebra e traslado ao hotel e visita
panorâmica *: o Pont du Mont Blanc, a Place de
Bourg de Four e o Monumento da Reforma, ligado a
uma muralha, em que estão representados os principais personagens deste movimento político-religioso (Calvino, Knox, Cronwell) ;; a sede da ONU,
etc. Jantar e acomodação.
* Os voos com chegada após as 15h00 não terão
essa visita incluída.
DOMINGO: GENEBRA (OPCIONAL A CHAMONIX)
Café da manhã. Dia livre ouexcursão opcional para
Chamonix, ao pé do Mont Blanc, o pico mais alto 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 a Chamonix um patrimônio
rico e diversiﬁcado, entre a tradição e a modernidade. Além disso, nessa excursão, você terá a possibilidade de subir as Agulhas do Midi e, dos seus
3842 m, admirar o panorama de montanhas nevadas (Mont Blanc, Mont- Maudit, Grandes Orasses e
Gouter). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: GENEBRA - ZERMATT (TÄSCH)
Café da manhã. Saída para Tasch, ao pé do mais
fascinante panorama alpino e desde ali, dirigiremos
a Zermatt, bela cidade alpina a que se chega em
trem de cremalheira ou em van, sendo considerada
o Santuário dos Alpes por estar rodeada por mais
de 12 picos que superam os 4.000 m. Tarde livre
para desfrutar de lugares tão emblemáticos como o
Monte Cervino ou o incomparável Gornergrat, mergulhados em um cenário inigualável de espetaculares glaciares e montanhas. Continuação ao hotel
em Tasch. Jantar e acomodação
TERÇA-FEIRA: ZERMATT (TÄSCH) - GRUYERES - REGIÃO DO
BEARNESADO
Café da manhã. Saída para Gruyere, cidade medieval que do nome ao mais famoso dos queijos
suíços. Tempo livre neste povoado fortiﬁcado,
ao pé do Moleson, dominado pelo castelo de San
Germain, incluído no Inventário suíço de Bens de
Importância Nacional, e que apesar de seus quase
800 anos conserva em suas estâncias uma perfeita
recreação da vida no castelo séculos atrás Continuação para Berna, onde iremos para o jardim de
rosas (Rosengarten), desde onde poderemos apreciar uma esplendida vista panorâmica da cidade
velha. A continuação tempo livre para conhecer o
seu centro histórico, com suas arcadas, o antigo relógio, as fontes históricas, etc. Continuação ao hotel
na Região do Bearnesado. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: REGIÃO DO BEARNESADO - CATARATAS
TRUMELBACH - INTERLAKEN - REG. BEARNESADO
Café da manhã. Saída para o Vale de Lauterbrunnen
para conhecer as cataratas interiores de Trummelbach, onde conﬂui a agua que desce dos glaciares
Jungfrau, Eiger e Monch. Impressionam seus dez
níveis de cascatas, que a maior parte são subterrâneas. Continuação para Interlaken e tempo livre. Almoço e degustação de chocolate. Depois faremos
uma breve parada em Brienz no Lago Thun. Jantar
e acomodação na Região do Bearnesado.
Nota: Segundo a situação do hotel na zona do Bearnesado a realização das excursiones podem alterar a ordem.
QUINTA-FEIRA: BERNA - LUCERNA - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Lucerna. Visita panorâmica desta bela cidade medieval as margens do
Lago Quatro Cantões, caracterizada pelas suas
pontes de madeira, entre elas da Capela, de 1333,
muito bem conservado, coberto e embelezado com
pinturas de cenas da história suíça, algumas ha 3
séculos; a muralha, etc. Se você desejar, podera realizar uma excursão opcional inesquecível, uma das
mais interessantes da Europa Central, que se combinara com um passeio em barco pelo Lago Quatro
Cantões, a subida ao Monte Rigi no trem cremalheira e descida no teleférico, que nos impactara com
a beleza das paisagens suíças, incluindo a excursão
com almoço onde poderemos degustar, entre outros pratos, uma das mais famosas especialidades
da gastronomia suíça: a famosa fondue de queijo.
Continuação a Zurique, capital ﬁnanceira da Suíça
e que se tornou um local popular de estudo e pesquisa. Por exemplo, a Universidade de Zurique ou
o Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique
(ETH); o ETH hoje está associado a 21 ganhadores
do prêmio Nobel. Jantar e acomodação
SEXTA-FEIRA: ZURIQUE (CATARATAS DO RENO E FLORESTA
NEGRA)
Café da manhã. Saída para a Floresta Negra Alemã,
local 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 e considerada a estação
turística mais importante da região. Continuamos
pela Floresta Negra até chegar as Cataratas do
Reno. Almoço e tempo livre para contemplar suas
maravilhosas quedas-d’água. Regresso para Zurique e visita panorâmica: o rio Limmat, a Banhofstrasse, suas antigas casas gremiais, a prefeitura, o
lago, etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: ZURIQUE
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. ■

9 dias
9 refeições

2.225

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
21 JUN - 12 E 26 JUL - 09 E 23 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Genebra - Zurique

ST9562

9

9

2.225

2.660

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Genebra, Lucerna, Cataratas Trummelbach com entradas, Panorâmica de Zurique.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Zermatt,
Gruyeres, Berna, Interlaken, Titisee, Floresta Negra,
Tasch.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Genebra

Crowne Plaza
Cidade
Nh Genebra
Cidade
Novotel Geneve
Centro
Zermatt
Tascherhof
Tasch
Elite
Tasch
Região
Schloss Huningen
Konolﬁngen
Bearnesado Holiday Inn west
Berna
Novotel
Berna
Kreuz / Ibis Styles
Berna
Zurique
The Züri
Centro
Novotel West
Centro
Park Inn
Airport
Dorint Zurich Airport
Airport
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
3*S
3*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
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Grande Tour da Itália e Suíça
ST9563 >> Roma > Florença > Veneza > Zurique > Região do Bearnesado > Zermatt > Genebra

SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SÁBADO: ROMA
Chegada a Roma e traslado ao hotel. Tempo livre
nesta cidade maravilhosa que como se costuma dizer, é um museu ao ar livre, repleta de esculturas e
fontes cheias de beleza e glamour, nas suas belas
praças onde se encontram alguns dos monumentos
mais famosos do mundo. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) em que
vamos ir até a zona de Campânia, visitando Pompéia
e os magníﬁcos restos arqueológicos de esta cidade
romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio
no ano 79 d.C.; seguida de uma breve panorâmica
em Nápoles, vamos navegar até à Ilha de Capri, refúgio da alta sociedade internacional. Com lugares
maravilhosos como a Marina Grande, os Rochedos,
as Grutas, etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Veneza,
Colina do Capitólio, Foros Imperiais, Coliseu (exterior), Arco de Constantino, etc. Almoço. Resto do dia
livre. Poderá realizar uma visita/excursão (Opção TI)
dos Museus Vaticanos, a Capela Sistina, obra maestra
da pintura universal e a Basílica de São Pedro, onde
se encontra “La Pieta”. Durante a tarde, se desejar
pode realizar uma visita opcional com o nosso guia
local onde poderá ligar-se com um dos momentos
mais importantes da “Cidade Eterna”, visitando o
interior do Coliseu, e em seguida um percurso por
Roma Barroca, na qual conhecerás as suas praças
mais emblemáticas e fontes mais relevantes e representativas da cidade, como a Piazza Navona com a
Fonte dos Quatro Rios, a Fontana di Trevi, etc. (Jantar Opção TI) e acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída em direção a Assis, cidade de
origem Etrusco, e pátria de são Francisco. Tempo livre para conhecer as Basílicas, com os seus frescos
magníﬁcos feitos em parte por Giotto e Cimabue, e
o túmulo do santo. (Almoço Opção TI). Continuamos
em direção a Siena, que teve a banca mais ﬂorescente de Itália no século XIII. Tempo livre para conhecer
o seu centro histórico medieval, no qual se destacam
a Piazza do Campo, a Catedral do século XII, etc. Saída em direção a Florença, a capital da Toscana e berço do Renascimento graças ao patrocínio dos Medici.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: Duomo de Santa
Maria do Fiore, com a sua cúpula maravilhosa feita
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por Brunelleschi e que serviu de modelo a Miguel Ângelo para fazer a de São Pedro no Vaticano; o Campanário, construído por Giotto, o Batistério com as
famosas Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça de la Signoria com o Palazzo Vecchio e
o seu conjunto de estátuas e fontes com uma grande riqueza artística, etc. (Almoço Opção TI). Resto
do dia livre. Visita opcional dos museus ﬂorentinos,
onde se encontram alguns dos tesouros que esconde
esta cidade, como: o “David” obra maestra de Miguel
Ângelo. (Jantar Opção TI) e Acomodação.
QUINTA-FEIRA: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída em direção a Pisa. Tempo livre para conhecer a maravilhosa Praça dos Milagres,
que contém um grande património artístico, entre os
quais se destaca a Catedral, que começou a construir-se na segunda metade do século XI, tendo sido
ﬁnalmente consagrada em 1118. Devido à colonização
que estendeu Pisa por várias cidades do mediterrâneo, o desenho da catedral tem uma mistura de
vários estilos arquitetônicos; tendo como base o românico pisano, mas também há presença de elementos islâmicos, lombardos e bizantinos. O Batistério,

considerado como o maior de Itália, e o local onde
Galileu criou a teoria do pêndulo, e por último e não
menos importante o lugar mais famoso da praça da
Torre Inclinada, que na realidade é o campanário da
catedral que começou a inclinar-se quando começou
a sua construção em 1173. Almoço. Chegada a Pádua com tempo livre para visitar a Basílica de Santo
António, construída entre os séculos XIII e XIV, uma
obra maravilhosa da arte gótica italiana. Jantar e
acomodação na região de Veneto.
SEXTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico de barco pela
Lagoa Veneziana, onde se encontram as ilhas mais
conhecidas do arquipélago, San Andrés, o Lido, o
Murano, entre outras, para chegar navegando ao coração de Veneza, onde vamos poder admirar a cúpula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior
do Palácio dos Dogos e a Praçeta, lugar de acesso à
Praça São Marcos (Almoço Opção TI). Resto do dia
livre para passear por esta cidade única construída
sobre 118 ilhotas. Se desejar pode realizar uma excursão opcional na que além de um passeio romântico de gôndola pelos canais de Veneza, será feito

Zurique
2

Região do Bearnesado

SUÍÇA

2

Genebra
2

1

Zermatt (Tasch)
ITÁLIA

Veneza

2

Florença
2

Roma
3

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9563
um passeio com o nosso guia local pela chamada
“Veneza Escondida”, conhecendo os recantos mais
pitorescos de esta cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação na região de Veneto.
SÁBADO: VENEZA
ZURIQUE
Café da manhã Tempo livre até a hora indicada do
traslado ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão (voo incluído). Chegada e traslado ao
hotel. Tempo livre para conhecer a capita econômica de Suíça. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ZURIQUE (CATARATAS DO RENO E FLORESTA
NEGRA)
Café da manhã. Saída para a Floresta Negra Alemã,
local 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 e considerada a estação
turística mais importante da região. Continuamos
pela Floresta Negra até chegar as Cataratas do
Reno. Almoço e tempo livre para contemplar suas
maravilhosas quedas-d’água. Regresso para Zurique e visita panorâmica cidade: o rio Limmat, a
Banhofstrasse, suas antigas casas gremiais, a prefeitura, o lago, etc. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNE - REGIÃO DO
BEARNESADO
Café da manhã. Saída para Lucerna. Visita panorâmica desta bela cidade medieval, caracterizada
por suas pontes de madeira, onde se destaca a
Capela de 1333, que está muito bem preservada,
coberta e embelezada com pinturas de cenas da
história da Suíça, algumas de três séculos atrás;
a muralha, etc. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 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 espetacular
descida por teleférico, que Isso impactara com
a beleza das paisagens suíças, incluindo na excursão um almoço no qual poderemos saborear,
entre outros pratos, uma das especialidades mais
famosas da gastronomia suíça: o famoso fondue
de queijo. Continuamos para Região do Bearnesado. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO DO BEARNESADO - INTERLAKEN CATARATAS TRUMELBACH - REG. BEARNESADO
Café da manhã. Saída do Vale Lauterbrunnen para
conhecer as impressionantes cataratas interiores
de Trummelbach, onde a agua ﬂui das glaciais de
Jungfrau, Eiger e Monch. Com dez quedas d´agua, onde a grande maioria são subterrâneos.
Continuamos para Interlaken, localizado entre os
lagos Thun e Birenz e considerado hoje como um
dos destinos turísticos mais visitados da Suíça.
Tempo livre. Almoço e degustação de chocolate.

Depois faremos uma breve parada em Brienz no
Lago Thun, e continuação para Berna, onde iremos
para o jardim de rosas (Rosengarten), desde onde
poderemos apreciar uma esplendida vista panorâmica da cidade velha. A continuação tempo livre
para conhecer o seu centro histórico, com suas
arcadas, o Antigo Carrilhão, as fontes históricas e
claro, o Fosso dos Ursos, símbolo da cidade. Jantar e acomodação
Nota: De acordo com a situação do hotel na zona
do Bearnesado, a ordem da realização das excursões pode ser alterada.
QUARTA-FEIRA: REGIÃO DO BEARNESADO - 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 Tasch, ao pé do mais fascinante
panorama alpino. Em seguida iremos para Zermatt,
bela cidade alpina, onde subiremos em trem de cremalheira ou ônibus, e que é considerado 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 incomum Gornergrat, imerso em um cenário insuperável de espetaculares glaciais e montanhas.
Jantar e acomodação.
QUINTA-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 representados os personagens principais desse movimento político- religioso
(Calvin, Knox, Cromwell); a sede da ONU, etc. Jantar e acomodação.

3.580

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
07 E 28 JUN - 12 E 26 JUL - 09 E 30 AGO
ITIN.

DIAS

SÁBADO: GENEBRA
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. ■

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Roma - Genebra

ST9563

16

14

3.580

4.515

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Florença e Roma, Zurique, Lucerna e Genebra, Cruzeiro
pela Lagoa Veneziana.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Lago de
Garda, Pádua, Pisa, Assis, Floresta Negra, Titisee, Interlaken, Berna, Gruyeres, Zermatt, Siena, Cataratas Trumelbach, Tasch.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Este itinerário poderá ser realizado na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 21 refeições em total e as
seguintes visitas:
* Nápoles, Capri e Pompéia
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos
Por um suplemento sobre o preço de: 525 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

SEXTA - FEIRA: 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 da a Chamonix
um patrimônio rico e diversiﬁcado, entre a tradição
e a modernidade. Além disso, nessa excursão, você
terá a possibilidade de subir as Agulhas do Mídi e,
dos seus 3842 m, admirar o panorama de montanhas nevadas (Mont Blanc, Mont-Maudit, Grandes
Orasses e Gouter). Acomodação.

16 dias
14 refeições

Nome

Situação

Cat.

Roma

Grand Hotel Fleming Cidade
4*
Hotel Colombo
Cidade
4*
Florença
Ibis Firenze Nord
Sesto Fiorentino 3*
The Gate
Sesto Fiorentino 4*
Veneza
Alexander Palace
Abano Terme 4*
B & B Padova
Padova
3*
The Züri
Centro
4*
Zurique
Novotel West
Centro
4*
Park Inn
Airport
4*
Dorint Zurich Airport Airport
4*
Região
Schloss Huningen
Konolﬁngen
4*
Bearnesado Holiday Inn west
Berna
4*
Berna
4*
Novotel
Kreuz / Ibis Styles
Berna
3*
Zermatt
Tascherhof
Tasch
3*S
Elite
Tasch
3*
Genebra
Crowne Plaza
Cidade
4*
Nh Ginebra
Cidade
4*
Novotel Geneve
Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Romênia e Bulgária
ST9222 >> Bucareste > Sibiu / Sighisoara > Bistrita > Bucovina > Brasov > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv > Soﬁa

DOMINGO: BRASIL - BUCARESTE
Saida da cidade de origem em aviao 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 / SIGHISOARA
Café da manhã. Saida para o centro da Romenia,
atravessando o distrito de Valcea, regiao de lagos,
bosques e balnearios, onde segundo a tradicao se
encontrava o acampamento do Imperador Trajano na
sua ultima guerra contra os Dacios. Parada em Cozia para visitar o mosteiro e continuacao a Sibiu, de
ambiente medieval e moderno ao mesmo tempo. Almoço. Visita panorâmica na que faremos um passeio
pela cidade para conhecer seu centro monumental.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SIBIU / SIGHISOARA - BISTRITA: ROTA DO
CONDE DRÁCULA
Café da manhã. Saída para Sighisoara, nos Cárpatos
de Transilvânia e tempo livre para conhecer a cidadezinha medieval que é Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, o “Castrum Sex”, de origem romena
ocupada pelos saxoes no século XII, em uma mistura
de estilos e inﬂuencias. Destaca a Torre do Relógio
de 64 metros e a casa natal do Vlad Tepes, “O Empalhador”. 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 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. Saida para o Passo do Borgo, nas
montanhas Bargau, um dos lugares mais representativos da Transilvania. Parada no Hotel Dracula, uma
estrutura com estilo medieval ha 116 metros de altitude, dominando a paisagem. Almoço no caminho. A
continuacao, dedicaremos o dia para visitar os mosteiros mais famosos de Bucovina, ao norte do Estado
da Moldavia, magniﬁcos expoentes da arte bizantina,
erguidos na epoca do Estevao o Grande (seculo XV)
e que destaca pelos afrescos exteriores, verdadeiras
historias biblicas. Em primeiro lugar conheceremos
o mosteiro bizantino de Moldovita (onde se encontra a Igreja da Anunciacao, uma das obras primas da
arte romena). Foi construido sob o reinado do Petru
Rares, ﬁlho do Estevao o Grande no seculo XVI. Em
seguida visitaremos o mosteiro de Sucevita, solida
cidade de pedra. Continuacao ao hotel na Regiao da
Bucovina (regiao 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.
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SEXTA-FEIRA: BUCOVINA - MOSTEIRO DE VORONET E NEAMT
- CÁRPATOS - LAGO VERMELHO - BRASOV
Café da manhã. Saida para o Mosteiro de Neamt, o
maior dos mosteiros fundados por Estevao o Grande,
com uma decoracao especial das fachadas e que se
destacam os discos de ceramica em posicao vertical e horizontal. Almoço no caminho. Continuacao a
Brasov, realizando um percurso paisagistico atraves
dos bosques, lagos e balnearios, pelo impressionante
desﬁladeiro do rio Bicaz. Parada na estacao do Lago
Vermelho. Chegada a Brasov. Jantar e acomodação.
SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Café da manhã. Visita panoramica de onde se soube
preservar as construcoes e urbanismo do centro historico: “La Piata Sfatului”, a Igreja Negra, a Torre das
Trombetas, as Fortiﬁcacoes, a Cidadezinha, o Bair-

ro do Schei, a Igreja de Sao Nicolau, etc. Saida para
o Castelo de Bran, com almoço no caminho. Leste
castelo foi construido no seculo XIV para frear as invasoes turcas, ligado a lenda de Dracula e residencia
de verao da familia real romena a partir de 1920. Retorno a Brasov. Jantar e acomodação.
DOMINGO: BRASOV - SINAIA - BUCARESTE
Café da manhã. Saida para Sinaia e visita do Castelo/ Palacio de Peles da familia Hohenzollern Sigmaringen (seculo XIX). A cidade leva o nome de um
antigo Mosteiro sob a invocacao do biblico Monte
Sinai, em cujas proximidades o Rei Carol I da Romenia construiu leste Palacio de Verao. Continuacao a
Bucareste, fundada por Vlad Peles. Almoço e visita
da cidade. Assistencia opcional a um jantar - espetaculo, com musica e folclore do pais. Acomodação.

1

Bucovina

Bistrita
1

ROMÊNIA
Sibiu

1

Brasov 2
Bucareste
1

Soﬁa

2

+

1

Veliko Tarnovo 1
BULGÁRIA
Burgas

2

1

Plovdiv

TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9222
para a Igreja Russa Ortodoxa de Shipka. Continuaremos pelo Vale das Rosas, bonita regiao onde se
cultiva a rosa oleacea e se obtem 70% do azeite
das rosas utilizados na fabricacao de perfumes. Na
cidade de Kazanlak realizaremos a visita da replica
do tumulo tracio e do Museu Etnograﬁco, visitando
a mesma. Almoço e continuacao da nossa rota ate
o Mar Negro. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BURGAS - SOZOPOL - NESEBAR - PLOVDIV
Café da manhã. Saida 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 Apolonia. Continuacao para Nesebar. Visita da
cidade - museu, que possui um dos tesouros arquitetonicos mais importantes da Bulgaria. Visita
do centro historico da cidade: igreja Sveti Stefan,
o museu arqueologico. Almoço. Continuacao para
Plovdiv. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: PLOVDIV
Café da manhã. Visita panoramica de Plovdiv, que
com seu centro historico e um autentico museu da
antiga arquitetura e decoracao bulgaras. As ruas
velhas, casas de madeiras de cores fortes, mansoes
com ﬂoridos jardins, os bazares artesaos e as ruinas
das fortiﬁcacoes oferecem um conjunto turistico de
merecido nome. Almoço. Visita ao Museu Etnograﬁco, o Teatro Romano, Igreja de Konstantin e Helena. Pela noite, poderemos assistir opcionalmente a
um jantar folclorico. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUCARESTE - VELIKO TARNOVO
Café da manhã. Saida para Arbanasi. Almoço. Breve visita do povoado de Arbanasi, lugar de residencia de verao dos reis bulgaros com casas que
pertenciam a ricas familias cortesas; visita da Igreja
da Natividade e a casa Konstantsali. Continuacao
a Veliko Tarnovo e visita da Colina Tzarevetz, onde
esta o recinto medieval amuralhado, da que foi capital do pais durante a Alta Idade Media; a porta pequena, a muralha sul, a Torre de Baldwin e o Palacio
do Patriarca. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK MAR NEGRO (BURGAS)
Café da manhã. Saida para o Museu ao ar livre, Etara, onde ha oﬁcinas artesanais dos 26 oﬁcios bulgaros praticados nos seculos passados. Continuacao

SEXTA-FEIRA: PLOVDIV - MOSTEIRO DE RILA - SOFIA
Café da manhã e saida para o Mosteiro de Rila,
construido no coracao da montanha. Foi fundado pelo monge Ivan Rilski no seculo X e desde o
principio foi o centro historico impulsor da cultura
nacional bulgara. Mesmo que o mosteiro foi parcialmente destruido Por um incendio no inicio do
seculo XIX, se reconstruiu entre 1834 e 1862, mantendo - se inalterados os ediﬁcios mais antigos que
conseguiram sobreviver ao fogo. Visita do museu e
igreja. Almoço e continuacao para Soﬁa, a capital
da Bulgaria. Jantar e acomodação.
SÁBADO: SOFIA
Café da manhã. Visita panoramica: a Praca Sveta
Nedelia, a Rotatoria de Sao Jorge, o Teatro Nacional, a Praca Alexandre Batenberg com o Palacio
Real, a Igreja Russa Sao Nicolau, a Catedral de Alexandre Nevski, a antiga Basilica de Santa Soﬁa, etc.
Almoço e tarde livre ou excursao opcional do Museu Nacional de Historia e a Igreja de Boyan. Jantar
e acomodação.

2.090

$

15 dias
23 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 05 MAI / 06 OUT

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Bucareste - Soﬁa

ST9222

15

23

2.090

2.900

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panoramica de
Sibiu, Mosteiro de Cozia, Mosteiro de Neamnt, Mosteiros
de Bucovina, Panoramica de Brasov, Excursao a Bran e
Castelo do Dracula com entradasm Sinaia, Castelo de
Peles com entrada, Panoramica 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, Replica do tumulo tracio e Museu Etnograﬁco, Panoramica e visita do
museu arqueologico de Nesebar, Panoramica de Plovdiv,
Teatro romano de Plovdiv, Igreja Konstantin e Helena de
Plovdiv, Mosteiro de Rila, Panoramica de Soﬁa.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Bistrita,
Lago Vermelho, Passo do Borgo, Hotel Dracula, Sighisoara, Sozopol.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Bucareste Nh Bucarest
Cidade
4*
Rin Central
Cidade
4*
Rin Grand
Cidade
4*
Sibiu
Continental Forum
Centro
4*
Mercure Binder Bubi
Sighisoara
4*
Double Tree by Hilton Cavaler Sighisoara
4*
Bistrita
Coroana de Aur
Centro
4*
Piatra Fântânele 3*
Castel Dracula
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
Gerald’s
Radauti
4*
Brasov
Cubix
Cidade
4*
Golden Time
Cidade
4*
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel
Centro
4*
Bolyarski
Centro
4*
Burgas
Burgas
Centro
4*
Plovdiv
Ramada Trimontium
Centro
4*
Imperial
Cidade
4*
Soﬁa
Marinela Soﬁa
Cidade
5*
Coop
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

DOMINGO: SOFIA
Café da manhã. Tempo livre ate a hora do traslado
ao aeroporto para sair em aviao ao seu pais de origem. Fim dos nossos serviços. ■
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Romênia Histórica

TUDO
INCLUÍDO

ST9220 >> Bucareste > Sibiu / Sighisoara > Rota do Conde Drácula: Bistrita > Região de Bucovina > Brasov

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9220

1.110

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.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 05 MAI / 13 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

QUARTA-FEIRA: SIBIU/SIGHISOARA - BISTRITA: ROTA DO
CONDE DRÁCULA
Café da manhã. Saída para Sighisoara, nos Cárpatos Transilvânia e tempo livre para conhecer a cidadezinha medieval que é Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, o “Castrum Sex”, de origem romena
ocupada pelos saxões no século XII, em uma mistura de estilos e inﬂuencias. Destaca a Torre do Relógio e a casa natal do Vlad Tepes, “O Empalhador”.
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 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
montanhas Bargau, um dos lugares mais representativos da Transilvânia. Parada no Hotel Drácula,
uma estrutura com estilo medieval ha 116 metros
de altitude, dominando a paisagem. Almoço no
caminho. A continuação, dedicaremos o dia para
visitar os mosteiros mais famosos de Bucovina, ao
norte do Estado da Moldávia, magníﬁcos expoentes
da arte bizantina, erguidos na época do Estevão o
Grande (século XV) e que destaca pelos afrescos
exteriores, verdadeiras historias 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 seguida visitaremos o mosteiro de Sucevita, solida 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.

296 EUROPA CENTRAL

Seleção

DUPLO

SINGLE

Bucareste - Bucareste

ST9220

TERÇA-FEIRA: BUCARESTE – SIBIU/SIGHISOARA
Café da manhã. Saída para o centro da Romênia,
atravessando o distrito de Valcea, região de lagos,
bosques e balneários, onde segundo a tradição se
encontrava o acampamento do Imperador Trajano
na sua última guerra contra os Dacios. Parada em
Cozia para visitar o mosteiro e continuação a Sibiu.
Almoço. Visita panorâmica para conhecer seu centro monumental de ambiente medieval e moderno
ao mesmo tempo. Jantar e acomodação.

9 dias
12 refeições

9

12

1.110

1.545

O PREÇO INCLUI
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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. Almoço no caminho. Continuação a Brasov, realizando um percurso paisagístico
interessantíssimo através dos bosques, lagos e balneários, pelo impressionante desﬁladeiro do rio Bicaz. Parada na estação do Lago Vermelho. Chegada
a Brasov. Jantar e acomodação.
SÁBADO: BRASOV - BRAN - BRASOV
Café da manhã. Visita panorâmica 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 castelo foi construído no século XIV para frear as invasões turcas, ligado a lenda de Drácula e
residência de verão da família real romena a partir
de 1920. Retorno a Brasov. Jantar e acomodação.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Sibiu, Mosteiro de Cozia, 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.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Bistrita,
Lago Vermelho, Passo do Borgo, Hotel Drácula, Cidade
Medieval de Sighisoara.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

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 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, fundada por Vlad Peles. Almoço e visita
da cidade. Assistência opcional a um jantar - espetáculo, com música e folclore do pais. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUCARESTE
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos nossos serviços. ■

Situação

Cat.

Bucareste Nh Bucarest
Cidade
4*
Rin Central / Rin Grand Cidade
4*
Sibiu
Continental Forum
Centro
4*
Mercure Binder Bubi
Sighisoara
4*
Double Tree by Hilton Cavaler Sighisoara
4*
Bistrita
Coroana de Aur
Centro
4*
Piatra Fântânele 3*
Castel Dracula
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului 4*
Gerald’s
Radauti
4*
Brasov
Cubix
Cidade
4*
Golden Time
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Bulgária Artística

TUDO
INCLUÍDO

ST9221 >> Soﬁa > Veliko Tarnovo > Burgas > Plovdiv

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9221

1.170

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 para começas a conhecer a capital de Bulgária.
Jantar e acomodação.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 11 MAI / 12 OUT

REFEIÇÕES

DUPLO

SEGUNDA-FEIRA: SOFIA - VELIKO TARNOVO
Café da manhã. Saída para o Mosteiro de Troyan, visitando 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 casas que pertenciam a ricas famílias
cortes as; 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 pais durante a
Alta Idade Média; a porta pequena, a muralha sul,
a Torre de Baldwin e o Palácio do Patriarca. 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 dos edifícios e
monumentos mais caracaterísticos de Plovdiv, que
com seu centro histórico e um autêntico museu da
antiga arquitetura e decoração búlgaras. As ruas
velhas, casas de madeiras de cores fortes, mansões
com ﬂoridos jardins, os bazares artesãos e as ruinas
das fortiﬁcações oferecem um conjunto turístico de
merecido nome. Almoço. Visita ao Museu Etnográﬁco, o Teatro Romano, Igreja de Konstantin e Helena. Pela noite, poderemos assistir opcionalmente a
um jantar folclórico. Acomodação.

Seleção

SINGLE

Soﬁa - Soﬁa

ST9221

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 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 tumulo trácio e do Museu Etnográﬁco, visitando
a mesma. Almoço e continuação da nossa rota até
o Mar Negro. Jantar e acomodação.

9 dias
12 refeições

9

12

1.170

1.605

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: 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 tumulo 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.
- Seguro de viagem e IVA.
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HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

SEXTA-FEIRA: PLOVDIV - MOSTEIRO DE RILA - SOFIA
Café da manhã. 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 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 conseguiram sobreviver ao fogo. Visita do museu e igreja.
Almoço e continuação para Soﬁa, a capital da Bulgária. Jantar e acomodação.

Nome

Situação

Soﬁa

Marinela Soﬁa
Cidade
Coop
Cidade
V. Tarnovo
Yantra Grand Hotel
Centro
Bolyarski
Centro
Burgas
Burgas
Centro
Plovdiv
Ramada Trimontium Centro
Imperial
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
5*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

SÁBADO: SOFIA
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Sveta
Nedelia, 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 livre ou excursão 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 aeroporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos nossos serviços. ■
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O melhor da Romênia e Bulgária
ST9223 >> Bucareste > Sibiu > Bistrita > Bucovina > Brasov > Veliko Tarnovo > Plovdiv > Soﬁa

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 cidade. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: BUCARESTE – SIBIU/SIGHISOARA
Café da manhã. Saída para o centro da Romênia,
atravessando o distrito de Valcea, região de lagos,
bosques e balneários, onde segundo a tradição se
encontrava o acampamento do Imperador Trajano
na sua última guerra contra os Dacios. Parada em
Cozia para visitar o mosteiro e continuação a Sibiu.
Almoço. Visita panorâmica para conhecer seu centro
monumental de ambiente medieval e moderno ao
mesmo tempo. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SIBIU/SIGHISOARA - BISTRITA: ROTA DO
CONDE DRÁCULA
Café da manhã. Saída para Sighisoara, nos Cárpatos
Transilvânia e tempo livre para conhecer a cidadezinha medieval que é Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, o “Castrum Sex”, de origem romena ocupada pelos saxões no século XII, em uma mistura de
estilos e inﬂuencias. Destaca a Torre do Relógio e a
casa natal do Vlad Tepes, “O Empalhador”. 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 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
montanhas 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, dedicaremos o dia para
visitar os mosteiros mais famosos de Bucovina, ao
norte do Estado da Moldávia, magníﬁcos expoentes
da arte bizantina, erguidos na época do Estevão o
Grande (século XV) e que destaca pelos afrescos
exteriores, 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 seguida 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.
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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. Almoço no caminho. Continuação a Brasov, realizando um percurso paisagístico interessantíssimo através dos bosques, lagos e balneários, pelo
impressionante desﬁladeiro do rio Bicaz. Parada na
estação do Lago Vermelho. Chegada 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 castelo 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 Brasov. Jantar e acomodação.

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 antigo 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. Almoço e visita da cidade. Tarde livre ou
assistença opcional a um jantar - espetáculo, com
música e folclore do país. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUCARESTE - VELIKO TARNOVO
Café da manhã. Saída para Arnabasi e almoço. Breve
visita 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,

Bucovina

1

Bistrita
1

ROMÊNIA
Sibiu

Brasov

1
2

+

1

Veliko Tarnovo
Soﬁa

2

1

Bucareste

1

BULGÁRIA
1

Plovdiv

TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9223

1.795

$

13 dias
19 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 12 MAI / 29 SET

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Bucareste - Soﬁa

ST9223

13

19

1.795

2.480

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Sibiu, Mosteiro de Cozia, Mosteiro
de Neamn, 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, Réplica do túmulo
trácio e Museu Etnográﬁco, 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): Cidade Medieval de Sighisoara, Bistrita, Lago
Vermelho, Passo do Borgo, Hotel Drácula.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Etara, onde há oﬁcinas artesanais dos 26 ofícios
búlgaros praticados 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 a
Plovdiv. Visita panorâmica de Plovdiv, que com seu
centro histórico é um autêntico museu da antiga
arquitetura 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 Etnográﬁco,
o Teatro Romano, Igreja de Konstantin e Helena.
Pela noite, poderemos assistir opcionalmente a
um jantar folclórico. Acomodação.

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 conseguiram sobreviver ao fogo.
Visita do museu e igreja. Almoço e continuação
para Soﬁa. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFIA
Café da manhã. Saída para o Mosteiro de Rila, no
coração da montanha e fundado pelo monge Ivan
Rilski no século X e desde o princípio foi o centro

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. ■

QUINTA-FEIRA: SOFIA
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Sveta
Nedelia, 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 livre nesta cidade que têm origem
no século VIII a.C., quando os trácios estabeleceram um assentamento na região. Excursão opcional
do Museu Nacional de História e a Igreja de Boyan.
Jantar e acomodação.

Cidade

Nome

Situação

Bucareste Nh Bucarest
Cidade
Rin Central
Cidade
Rin Grand
Cidade
Sibiu
Continental Forum
Centro
Mercure Binder Bubi
Sighisoara
Double Tree by Hilton Cavaler Sighisoara
Bistrita
Coroana de Aur
Centro
Piatra Fântânele
Castel Dracula
R. Bucovina Best Western Bucovina Gura Humorului
Gerald’s
Radauti
Brasov
Cubix
Cidade
Golden Time
Cidade
V. Tarnovo Yantra Grand Hotel
Centro
Bolyarski
Centro
Plovdiv
Ramada Trimontium
Centro
Imperial
Cidade
Soﬁa
Marinela Soﬁa
Cidade
Coop
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
5*
4*
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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.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9246
QUARTA-FEIRA: BRASIL - VIENA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

QUARTA-FEIRA: BUDAPESTE - BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã. Saída para Bratislava, atual capital da
Eslováquia 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 monumental, se destacam suas divertidas estátuas
tradicionalistas. Continuação a Praga, atravessando
Boemia e Moravia, duas das regiões históricas da República Tcheca. Tempo livre para um primeiro contato
com a cidade. (Jantar Opção TI) e acomodação.

QUINTA-FEIRA: VIENA
Chegada a Viena e traslado ao hotel. Resto do dia livre
para começar a conhecer os monumentos da antiga
capital do Império Austro - Húngaro. (Jantar Opção
TI) e acomodação.
SEXTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade onde
conheceremos, entre outros lugares, a monumental Ringstrasse, 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 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. (Almoço Opção
TI). 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 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,
realizaremos um passeio em barco 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 - BUDAPESTE
Café da manhã. Manhã livre para conhecer outras
zonas da cidade como o Prater com a Roda Gigante,
a Torre Giratória 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.
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COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9248
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: Praça dos Heróis, o
Parque Municipal; a Avenida Andrassy, as Pontes das
Correntes, Isabel e Margarita; o Bairro do Buda, o exterior da igreja de Mathias, o Forte dos Pescadores,
etc. Almoço. Tarde livre ou, se desejar, poderá realizar
uma visita opcional da “Budapeste Histórica”, admirando o interior do Parlamento, 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, 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.
TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Dia livre para seguir descobrindo esta
cidade, conhecendo o célebre mercado central, onde
pode aproveitar para comprar produtos gastronômicos 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 vinhos que se produzem no Hungria, entre os que

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
Praça da Cidade Velha com a Prefeitura, onde se
encontra o 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 Espanhola ou a Staronová,
considerada como a mais antiga da Europa. (Jantar
Opção TI) e acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou 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. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre
para continuar descobrindo outros lugares da cidade,
sem esquecer 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 ou excursão (Opção TI) 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.
(Almoço Opção TI). Se destacam as belíssimas colunatas construídas em torno do Rio Teplá, para que os
visitantes pudessem realizar passeios e beber a agua
termal estando protegidos das mudanças de clima.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
DOMINGO: PRAGA - BRNO - CRACÓVIA
Café da manhã. Saída para Brno, capital da região
vinícola da Moravia. Dominada pelo Castelo de Spilberk, possui um importante conjunto de monumentos
históricos, que ﬁzeram ser merecedora de ser declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Tempo
livre para conhecer os monumentos mais destacados
da cidade, como a Praça da Morávia e da Liberdade,
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Preço base ST9246
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 conhecer a cidade, que devido à sua
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 edifícios como a igreja de Santa Maria, a torre
da Prefeitura e, no centro, o 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 Wieliczka para visitar as minas de sal, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Almoço. 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 concentração 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 barroco 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 monarcas
polacos. Tempo livre para conhecer o centro histórico com a praça do mercado e a torre da prefeitura, o
monumento 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 Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO com seus monumentos e edifícios que per-

maneceram 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.

3.040
2.530$
$

19 dias
14 refeições

Preço base ST9248

16 dias
14 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 15 MAI / 04 SET

SEXTA-FEIRA: GDANSK
Café da manhã. Visita panorâmica: as antigas fortiﬁcações, a Porta Alta, a Torre da Cadeia e a Casa
das Torturas, a Porta Dourada que dá entrada à rua
Dluga, cheia de bonitas casas patrícias, que em suas
fachadas descobrimos 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, 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 Solidariedade, liderado por
Lech Walesa, percursora da queda do comunismo no
Leste Europeu. Tarde livre para continuar explorando
esta pitoresca cidade, que depois da sua restauração
após a Segunda Guerra Mundial, nos mostra seus
edifícios radiantes, suas ruas repletas de atraentes
cafés e numerosas lojas, como o âmbar tem um lugar destacado como recordação de um passado esplêndido. Jantar e acomodação.
SÁBADO: GDANSK - VARSÓVIA
Café da manhã. Saída para Varsóvia. Chegada na capital da Polônia. Almoço e visita panorâmica: 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 numerosos parques. Jantar e acomodação.
DOMINGO: VARSÓVIA
Café da manhã. Tempo livre ate a hora do traslado
ao aeroporto para sair em aviao ao seu pais de origem. Fim dos nossos serviços. ■

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 24 refeições (ST9246) e 20
refeições (ST9248) em total e as seguintes visitas:
* Praga Santa
* Excursão a Karlovy Vary
Por un suplemento adicional de:
355 $ (ST9246) y 260 $ (ST9248).

ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Viena - Varsóvia

ST9246

19

14

3.040

4.105

TEMPORADA: 18 MAI / 07 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Budapeste - Varsóvia

ST9248

16

14

2.530

3.405

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas 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.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Viena

Nome

Situação Cat.

Roomz
Cidade
Rainers
Cidade
Budapeste Mercure Korona
Centro
Leonardo Budapeste
Cidade
Danubius Flamenco
Cidade
Praga
International
Cidade
Clarion Congress
Cidade
Cracovia Novotel Krakow City West Cidade
Hampton by Hilton Krakow Cidade
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum Cidade
Ibis Wroclaw Centrum
Cidade
Novotel Wroclaw City
Cidade
Poznan
Novotel Poznan Centrum
Centro
Ibis Poznan Centrum
Cidade
Gdansk
Mercure Gdansk Stare Miasto Centro
Novotel Gdansk Marina
Cidade
Novotel Gdansk Centrum
Centro
Varsóvia
Mercure Warszawa Centrum Centro
Novotel Centrum
Cidade
Ibis Styles Warszawa Centrum Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
4*
3*
3*
4*
3*
4*
3*S
3*S
4*
4*
3*S
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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
Polônia. 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 famoso Mercado dos Panos. O Bairro Judaico, a
Universidade Jagelônica, a Colina Wawel, com o Castelo e a Catedral, etc. Almoço. 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 opcional 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 concentração 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 completa 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
renascentistas, góticas e barrocas, 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 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 Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO com seus monumentos e edifícios que
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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
desenvolvimento 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: 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 altura 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 nasceu o movimento de solidariedade liderado por Lech Walesa percursor da queda
do comunismo na Europa Oriental. 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 atraentes
cafés e numerosas lojas, onde o âmbar tem um lugar
destacado como lembrança de um passado esplêndido. Jantar e 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 Chopin e o Palacete do Belvedere, etc. Resto
do dia livre para continuar conhecendo esta cidade,
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9252
Água”, rodeada 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. Visita da fortaleza e
retorno a Vilnius. Jantar e acomodação.

2.585

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 25 MAI / 14 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

QUARTA-FEIRA: RIGA
Café da manhã. Visita da cidade fundada pelo bispo alemão Albert, em 1201, onde o Art Nouveau e
o Ecletismo são estilos dominantes junto a alguns
edifícios em madeira 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 século XV foi alugada a
uma organização de comerciantes solteiros estrangeiros); a Porta Sueca, Monumento da Liberdade,
etc. Almoço e tarde livre para continuar conhecendo
esta cidade. Acomodação.

passeando por suas ruas ou conhecendo algum dos
seus numerosos parques. Jantar e acomodação.
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 Lituânia. 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. Visita panorâmica: a Torre de Guedimino, a Catedral, as Igrejas de São Pedro e São Paulo, a Universidade, etc. Almoço. Pela tarde, excursão
opcional para Trakai, antiga capital do Grande Ducado de Lituânia, conhecida como “A Cidade Sob a

QUINTA-FEIRA: RIGA - TALLIN
Café da manhã. 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 Farmácia 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. Poderá 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.

Seleção

SINGLE

Cracovia - Tallin

ST9252

TERÇA-FEIRA: VILNIUS - COLINA DAS CRUZES - RUNDALE
- RIGA
Café da manhã. 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.
Continuação a Riga. Jantar e acomodação.

15 dias
18 refeições

15

18

2.585

3.395

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas 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.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Cracovia Novotel Krakow City West
Cidade
Hampton by Hilton Krakow
Cidade
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum
Cidade
Ibis Wroclaw Centrum
Cidade
Novotel Wroclaw City
Cidade
Poznan Novotel Poznan Centrum
Centro
Ibis Poznan Centrum
Cidade
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro
Novotel Gdansk Marina
Cidade
Novotel Gdansk Centrum
Centro
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum Centro
Novotel Centrum
Cidade
Ibis Styles Warszawa Centrum Cidade
Vilnius
Comfort Vilnius LT
Cidade
Ibis Vilnius Centre
Centro
Riga
Tallink Hotel
Centro
Rixwell Elefant
Cidade
Mercure Riga Centre
Centro
Tallin
Tallink City
Centro
Tallink Spa & Confrerence
Centro
Park Inn Meriton Conference&Spa Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

SÁBADO: TALLIN
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. ■
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Praga e Polônia ao completo
ST9249 >> Praga > Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsóvia

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9249
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PRAGA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Resto do dia livre
na capital da República Tcheca. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monumentos mais característicos desta cidade: conheceremos o Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com
a Prefeitura, com relógio astronômico, as Igrejas de
São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a
Praça Wenceslau, etc. Tarde 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 Dourado, 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
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.
Acomodação.
DOMINGO: PRAGA - OLOMUC - CRACÓVIA
Café da manhã. Saída para Olomuc, que teve uma
grande importância durante a época medieval, já
que foi o principal centro político cultural e religioso
de Moravia. Tempo livre para conhecer esta cidade
monumental, declarada Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Aproveite para conhecer as praças
da Prefeitura com a Coluna da Santíssima Trindade e a Dolni, com a igreja de São Maurício, com um
dos maiores órgãos da Europa Central, a igreja de
São Miguel, o Palácio Arcebispal, a Catedral de São
Venceslau, etc. Continuação a Cracóvia. Resto do dia
livre para passear por esta bonita cidade, coração da
vida artística e intelectual da Polônia e que, devido a
sua impressionante riqueza urbanística, foi declarada
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Jantar e
acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9247

A Prefeitura antig
ga · Wroclaw

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

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: CRACÓVIA
Chegada a Cracóvia e traslado ao hotel. Restante do
dia livre nesta cidade, situada nas margens do rio
Vístula e 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 Jaguelônica (aonde estudou Copérnico),

304 EUROPA CENTRAL

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 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
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Polônia ao completo

SPECIAL
PLUS

ST9247 >> Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsóvia

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9249
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 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 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 Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO com seus monumentos 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
cidades 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 fortiﬁcações, a Porta Alta, a Torre da Cadeia e a Casa
das Torturas, a Porta Dourada que dá entrada à
rua Dluga, a Prefeitura, 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 cidade.
Acomodação.

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 concentração de Auschwitz - Birkenau, testemunha

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 numerosos parques.
Acomodação.

1.875
1.450$
$

12 dias
12 refeições

Preço base ST9247

9 dias
11 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 22 MAI / 11 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Praga - Varsóvia

ST9249

12

12

1.875

2.500

TEMPORADA: 25 MAI / 14 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Cracovia - Varsóvia

ST9247

9

11

1.450

1.890

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): 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): Olomuc, Poznan, Torun.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Praga

Nome

Situação Cat.

Clarion Congress
Cidade
International
Cidade
Cracovia Novotel Krakow City West
Cidade
Hampton by Hilton Krakow
Cidade
Wroclaw Novotel Wroclaw Centrum
Cidade
Ibis Wroclaw Centrum
Cidade
Novotel Wroclaw City
Cidade
Poznan Novotel Poznan Centrum
Centro
Ibis Poznan Centrum
Cidade
Gdansk Mercure Gdansk Stare Miasto Centro
Novotel Gdansk Marina
Cidade
Novotel Gdansk Centrum
Centro
Varsóvia Mercure Warszawa Centrum Centro
Novotel Centrum
Cidade
Ibis Styles Warszawa Centrum Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

DOMINGO: VARSÓVIA
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. ■

EUROPA CENTRAL305

Tallin
2

ESTÔNIA
Riga

2

LETÔNIA

LITUÂNIA
2

Vilnius

POLÔNIA
2

Varsóvia

Vi ta
Vis
Vi
t dass mu
mural
ralhas
ral
lhas
h · Var
Varsov
Va
so ia
sov
so
ia

Varsóvia e o Báltico

SPECIAL
PLUS

ST9404 >> Varsóvia > Vilnius > Riga > Tallin

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9404

1.560

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

$

SEXTA-FEIRA: VARSÓVIA
Chegada em Varsóvia e traslado ao hotel. Tempo
livre para conhecer a cidade. Acomodação

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 30 MAI / 19 SET
ITIN.

SÁBADO: VARSÓVIA
Café da manhã. Manhã livre para continuar desfrutando da capital polonesa. Almoço e visita panorâmica da Cidade Velha, cuidadosamente reconstruída após a Segunda Guerra Mundial: a Rota Real,
cheia de edifícios históricos, palácios da aristocracia polonesa e Igrejas monumentais; o Monumentos
ao gueto e à insurreição, o tumulo do Soldado Desconhecido, o Monumento a Chopin, e o Palacete do
Belvedere, etc. Jantar e acomodação.
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 Lituânia.
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. Visita panorâmica: a Torre de Guedimino, a Catedral, as Igrejas de São Pedro e São
Paulo, a Universidade, etc. Almoço. Pela tarde, uma
interessante excursão opcional para Trakai, antiga
capital do Grande Ducado de Lituânia, conhecida
como “A Cidade Sob a Água”, rodeada 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. Visita da fortaleza e retorno a Vilnius. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: VILNIUS – COLINA DAS CRUZES – RUNDALE
- RIGA
Café da manhã. 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
Byron, 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. Continuação a Riga. Jantar e acomodação.
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10 dias
9 refeições

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Varsóvia - Tallin

ST9404

10

9

1.560

2.060

O PREÇO INCLUI
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QUARTA-FEIRA: RIGA
Café da manhã. Visita da cidade fundada pelo bispo alemão Albert, em 1201, onde o Art Nouveau e
o Ecletismo são estilos dominantes junto a alguns
edifícios em madeira 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 século XV foi alugada a
uma organização de comerciantes solteiros estrangeiros); a Porta Sueca, Monumento da Liberdade,
etc. Almoço e tarde livre para continuar conhecendo esta cidade. Sugerimos visitar o museu etnográﬁco. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: RIGA - TALLIN
Café da manhã. Saída para a costa báltica até 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 Farmácia 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.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Varsóvia, Vilnius, Riga, Tallin, Palácio de Rundale.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Parque Nacional Wigry, Colina das Cruzes.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

SEXTA-FEIRA: TALLIN
Café da manhã. Tempo livre para continuar desfrutando da capital da Estônia. Se desejar, poderá
fazer uma excursão para desfrutar do Museu Etnográﬁco, onde poderá se aprofundar na vida e costumes da Estônia. Acomodação.
SÁBADO: TALLIN
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião à sua cidade de
origem. Fim dos nossos serviços. ■

Situação Cat.

Varsóvia Mercure Warszawa Centrum Centro
Novotel Centrum
Cidade
Ibis Styles Warszawa Centrum Cidade
Vilnius
Comfort Vilnius LT
Cidade
Ibis Vilnius Centre
Centro
Riga
Tallink Hotel
Centro
Rixwell Elefant
Cidade
Mercure Riga Centre
Centro
Tallin
Tallink City
Centro
Tallink Spa & Confrerence
Centro
Park Inn Meriton Conference&Spa Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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A rota de Samarcanda

VÔO
INTER-EUROPEU

ST9533 >> Tashkent > Khiva > Bukhara > Samarcanda > Tashkent

TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9533
SEXTA-FEIRA: BRASIL - TASHKENT
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: TASHKENT
Chegada e traslado ao hotel. Nos espera uma viagem fascinante na “Rota da Seda”, na qual, depois
de conquistar toda a Ásia Central, os mongóis
sentiam falta da luz do deserto e partiram para as
cidades. Eles conseguiram: os azulejos das mesquitas de Jiva, Bujara e Samarcanda e suas sedas ricas
foram brilhando por séculos. Acomodação.
DOMINGO: TASHKENT
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça Jast
Imam, com o mausoléu de Kaffal Shashi, a residência do principal muftiy do Uzbequistão, a madraça de Barakjan e o Museu do Corão, o Mercado
«Chorsu»; o Museu de Artes Aplicadas, a Praça da
Independência; a praça de Amir Temur. Também faremos uma viagem de metrô. Almoço. Tempo livre.
Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: TASHKENT
URGENCH - KHIVA
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao
aeroporto para pegar o vôo para Urgench. Chegada
e traslado para Khiva, cidade - museu, antigo mercado dedicado ao tráﬁco de escravos, que parece
tirado das cenas das “Mil e Uma Noites”. Segundo
a lenda, foi fundado por Shem, ﬁlho de Noé, que
cavou um poço chamado Keivah na rota que foi
para Merv, da atual Turcomenistão. A região, que
desde o segundo milênio a.C. desenvolveu um sistema de irrigação avançado que lhes permitiu viver
em um lugar relativamente estéril, mas não impediu
conquistadores sucessivos persas, gregos, árabes,
mongóis e uzbeques a ocuparam. Visita panorâmica e almoço nesta cidade, que é dividido em antiga
cidadela amuralhada chamada Ichan Qala e cidade
nova ou exterior chamado Qala Disom. Conheceremos: Madraça Muhammad Amin Khan, o minarete
Kalta Menor, Kunya Ark fortaleza onde Khan viveu,
a Mesquita Juma, Tash-Khavli, Complexo Islam
Khodjay seu minarete impressionante, o Mausoléu
Pakhlavan Makhmud, com sua cúpula azul-turquesa, etc. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: KHIVA - BUJARA
Café da manhã. Saída através da Rota das Caravanas, onde apreciaremos as paisagens dos desertos
Kara-Kum e Kizil-Kum e o fértil rio Amudarla até
chegarmos a Bukhara, uma das cidades mais sagradas da Ásia Central e um dos pontos mais importantes da rota da seda. Hoje em dia é uma cidade
que não mudou muito nos últimos dois séculos. Caminhe por suas ruas estreitas, desfrutar da atmosfera e ver seus habitantes em conversas animadas
ou ver as mesas lotadas nas pequenas praças, são
uma das muitas cenas que você pode encontrar

1.660

hoje em dia em Bukhara, além de seu belo patrimônio artístico. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BUJARA
Café da manhã. Visita panorâmica da antiga capital da dinastia persa dos samanidas durante os
séculos IX e X: o Mausoléu Samani do século XI,
uma obra-prima da arte islâmica na Ásia Central:
Mausoléu de Chashmi Ayub, mesquita do Bolo
Jaus; a fortaleza arca, o bazar coberto do século
XVI, complexo religioso Poi-Kalyan, domos de negócios; a madraça Ulugbek (século XV) e a madraça do conjunto arquitetônico Abdulazizkhan Labi
Khauz (séculos XVI-XVII); visita à mesquita mais
antiga da Ásia Central Magokki Attori (séculos X
e XVII); Chor Minor (“quatro minaretes”), que possui uma biblioteca. Almoço e tempo livre. Jantar
e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BUJARA - SAMARCANDA
Café da manhã. Saída para Samarcanda, que Alexander disse. “Quando ouvi sobre a beleza de Samarcanda é verdadeiro, só que é ainda mais bonita
do que eu poderia imaginar”. No caminho faremos
uma parada em Gijduvan, onde aproveitaremos a
oportunidade para conhecer sua famosa cerâmica.
Chegada em Samarcanda e almoço. Visita panorâmica: o mausoléu Gur-Emir (século XV) mausoléu,
onde o chamado conquistador do mundo ordenou
que escrever: “Se eu me levantasse da minha sepultura, o mundo iria tremer”. Seria uma previsão? Pois
o dia em que um arqueólogo soviético desenterrou
seu cadáver, Hitler invadiu a União Soviética. Destaque para a cúpula de extraordinária beleza, a pintura mural dourada e o mármore esculpido deixam
uma impressão inesquecível; a Praça de Registam,
o ponto mais importante da cidade, com três portões monumentais, que correspondem às três escolas Koranic ou madraças: Ulughbek, Shir-Dor (século XVII), Tilla-Kori (século XVII), todos com uma
decoração ﬁgurativa e policromada sem referência
no mundo islâmico. Jantar e acomodação.

$

9 dias
11 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

DIAS

TEMPORADA: 31 MAI / 23 AGO

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Tashkent - Tashkent

ST9533

9

11

1.660

1.950

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Tashkent, Metrô de Tashkent, Panorâmica de Khiva com
entrada aos monumentos segundo o programa, Gijduvan (trabalhos de cerâmica), Panorâmica de Bujara, Panorâmica de Samarcanda com entrada aos monumentos segundo programa, Visita mesquita de Bibi Khanum,
Visita ao centro de papel de seda de Samarcanda.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Tashkent
Jiva

City Palace
centro
Euro Asia
centro
Bek Khiva
centro
Bujara
Omar Khayam
centro
Zargaron Plaza
cidade
Asia Bukhara
centro
Divan Begi
Centro
Samarcanda Asia Samarkand
cidade
Grand Samarkand
centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
3*
3*
4*
4*
4*
3*
4*
X

SEXTA-FEIRA: SAMARCANDA
TASHKENT
Café da manhã. Continuaremos com a visita panorâmica de Samarcanda onde conheceremos a
mesquita de Bibi Khanum, mandada contruir por
Tamerlan no ﬁnal do século XIV; o mercado local,
a necrópole Shaji-Zinda, observatório de Ulugbeck
(século XV) e faremos uma visita ao centro de papel de seda. Almoço e traslado à estação de trem
para pegar o trem de alta velocidade “Afrasiab”
até Tashkent. Chegada e traslado ao hotel. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: TASHKENT
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. ■
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Armenia e Georgia
ST9534 >> Erevan > Tblisi

SEXTA-FEIRA: BRASIL - YEREVAN
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: YEREVAN
Chegada a Yerevan e traslado al hotel. Restante do
dia livre para um primeiro contato com a capital da
Armênia, localizada no extremo leste da planície de
Ararat. Acomodação.
DOMINGO: YEREVAN - ECHMIADZIN - YEREVAN
Café da manhã. Saída para a cidade de Echmiadzin,
centro espiritual do cristianismo na Armênia. Visita
panorâmica em que visitaremos a Igreja de Santa
Hripsimé do século XVII, a Catedral, o edifício cristão
mais antigo da Armênia, datado do século IV e a residência oﬁcial do Catoghicós ou Patriarca Supremo
de todos os armênios. Em seguida, conheceremos
as ruínas do templo de Zvartnots ou o Templo dos
Anjos do céu, do século VII. Retorno para Yerevan e
almoço. Pela tarde, visita ao mercado de artesanato
ao ar livre em Yerevan, conhecido como Vernisage,
que oferece principalmente uma coleção de diferentes tipos de obras de arte tradicionais. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: YEREVAN - LAGO SEVÁN - GOSHAVANK YEREVAN
Café da manhã. Saída para o Lago Seván, que tem
uma altitude de quase 2000 metros acima do nível
do mar; é o maior da Armênia e um dos mais extensos lagos de alta montanha do mundo. A área
ao redor do lago é protegida como Parque Nacional
Seván. Continuação até a cidade de Dilijan e visita
do complexo monástico de Goshavank (séculos XII
e XIII). Localizado entre as casas da aldeia, por isso,
ao visitar, terá a oportunidade de ver como vivem os
habitantes das aldeias armênias. Este mosteiro representa a arquitetura medieval armênia tradicional
e serviu como um estabelecimento educacional durante a Idade Média, onde davam aulas de armênio,
latim, grego e música. Almoço. Em seguida, visitaremos as igrejas da Península Seván, visitando o cemitério da cidade de Noradúz, onde há muitos khachkares, que são cruzes de pedra que alguns datam
do século X. Retorno para Yerevan e acomodação.
TERÇA-FEIRA: YEREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK YEREVAN
Café da manhã. Saída para um dos locais de peregrinação mais importantes do país: o Mosteiro Khor Virap, em um cenário paisagístico impressionante com
o cenário do gigantesco Monte Ararat. Neste lugar
foi em que São Gregório “o Iluminador” permaneceu
cativo durante treze anos por ordem do rei pagão
Tiridades III. Continuação até o Mosteiro Noravank,
obra-prima do século XIII, erguida em um promontório, dentro de um grande cânion natural de grandes
dimensões. Almoço. Visita ao mercado de frutas. Retorno para Yerevan. Acomodação.
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QUARTA-FEIRA: YEREVAN - GARNÍ - GEGHARD - YEREVAN
Café da manhã. Em primeiro lugar visitaremos o monumento de Mair Hayastan (Mãe Armênia), de onde
se abre um belo panorama da cidade. Em seguida
conheceremos o Matenadarán (Instituto e museu de
antigos manuscritos armênios). Saída para a região
de Kotayk, onde pararemos perto do Arco do Yeghishe Charents onde se abre uma vista maravilhosa
vista ao Monte Ararat. Almoço típico de campestre
em uma casa de camponeses na aldeia de Garni.
Continuação ao Templo de Garni, conjunto romano
de inﬂuência helenística. Continuaremos a Gueghard,
onde se encontra seu mosteiro que, pendurado em
uma das paredes de um estreito cânion, é o mais
chocante de todo o país: a sua localização e construção. Graças a este isolamento e misticismo e espiritualidade que se respira houve aqui muitos anos
guardado “a Lança Sagrada” que feriu Cristo na cruz,
antes de ser transferido para Echmiadzin. Retorno
para Yerevan. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: YEREVAN - ALAVERDI - TBILISI
Café da manhã. Saída para Alaverdí, uma cidade com
minas de cobre localizada no vale do rio Debed, no
nordeste da Armênia, de onde iremos para o Mosteiro de Haghpat, de onde podemos ver a garganta do
rio Debet. No complexo monástico, se encontram as
Igrejas de São Nissan e de São Gregório; uma biblio-

teca que serviu como um centro literário e o Mosteiro
de Sanahín, que tem uma igreja principal chamada
Amenaprkich - a Academia Gregório Magistros que
era originalmente um centro educacional e o Templo
de San Gregório, O Iluminado. Ambos os mosteiros
foram construídos entre os séculos X e XIII e foram
declarados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Almoço. Saída para a fronteira com a Geórgia,
onde depois de atravessá-la, vamos para Tbilisi, capital da Geórgia. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: TBILISI
Café da manhã. Hoje começaremos a conhecer Tbilisi, localizada no coração do Cáucaso e enclave tradicional da Rota da Seda e localizada estrategicamente
como uma conexão entre a Europa e a Ásia. Primeiro,
visitaremos a Igreja Metekhi com vistas para a cidade
antiga e construídas no século XIII. Continuaremos o
passeio visitando a Catedral de Sioni, que é considerada um símbolo de Tbilisi e a basílica de Anchiskhat,
que começou a ser construída no século VI. Almoço.
Visita da Fortaleza de Narikala, que durante séculos
tem sido considerada como o melhor ponto estratégico da cidade. Em seguida conheceremos a área
dos banhos sulfurosos e faremos um passeio pelo
centro antigo, visitando o Museu Nacional da Geórgia, onde vamos admirar sua exposição de ourives.
Acomodação.

GEORGIA
Tblisi

4

ARMENIA
5

Erevan

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9534

11 dias
8 refeições

1.770

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
12 E 26 ABR - 10, 24 E 31 MAI - 21 JUN
12 JUL - 09 E 23 AGO - 13 E 27 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Erevan - Tblisi

ST9534

11

8

1.770

2.255

O PREÇO INCLUI

SÁBADO: TBILISI - GORI - OPLISTSIKE - MTSKHETA - JVARI
- TBILISI
Café da manhã. Saída para Gori, local de nascimento de José Stalin, onde visitaremos o Museu feito
em sua homenagem. Visita da cidade caverna de
Uplistsikhe - “fortaleza de Deus”, uma antiga cidade
esculpida na rocha na região de Shida Kartli. Quando foi habitada há quatro mil anos, estima-se que
fosse habitada por mais de 20 mil pessoas. Visita
Mtskheta - cidade-museu incluído pela UNESCO na
lista do Patrimônio Mundial em 1994. Foi a antiga
capital do reino da Geórgia, entre séculos III. C. e V
d. C., e em que seu conjunto de igrejas históricas,
constitui um bom exemplo da arquitetura medieval
no Cáucaso e um testemunho excepcional sobre o
alto grau de desenvolvimento artístico deste reino.
Hoje é a sede da Igreja Ortodoxa e Apostólica da
Geórgia. Almoço. Visita à Catedral de Svetitskhoveli
e o mosteiro de Vari construído nos séculos VI e
VII, considerado o lugar mais sagrado e espiritual
na Geórgia. Seu nome signiﬁca “Cruz” e refere-se
à grande cruz de madeira com a qual Santa Nino
trouxe o cristianismo para esta e muitas outras partes do Cáucaso. Retorno para Tbilisi. Acomodação.
DOMINGO: TBILISI - ALAVERDI - GREMI - VELISTSIKHE - TBILISI
Café da manhã. Saída para a região de Kakheti, o
coração do vinho da Geórgia. Ele se parece visu-

almente com um pedaço da Toscana em território
caucasiano, com um mar sem ﬁm de vinhedos.
Obtemos através da passagem Gombori com 1.839
metros de altitude, e conheceremos o Monastério
de Alaverdi, o templo maior e mais antigo na Geórgia medieval, e fundada no local onde um centro
pagão antigo dedicado à lua. O edifício principal do
mosteiro de Alaverdi impressiona com a sua altura
de 55 metros e os restos de pinturas que sobreviveram no interior do mau tempo, tendo em conta a
antiguidade, uma vez que existem partes do século VI, embora a maioria do que podemos ver hoje
corresponde ao século XI. A próxima parada é o
monumento arquitetônico Ele residia monarcas do
Reino de Kakheti entre os séculos XVI e XVII até o
poderoso Shah Abbas I da Pérsia ataca-la impiedosamente. Sobrevive parte deste forte, destacando a
Igreja dos Arcanjos, bem como algumas estruturas
defensivas da antiga cidadela de Gremi. Almoço.
No caminho de volta, visita à adega de 300 anos
de idade - “Numisi” de Velistsikhe, onde você pode
saborear vários tipos de vinho local. Retorno para
Tbilisi. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: TBILISI
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. ■

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Yerevan, Visita ao mercado de frutas, Museu de manuscritos antigos, Catedral de São Hripsime de Edjmiadzin,
Ruínas do templo de Zvartnots, Mercado de artesanato
ao ar livre em Yerevan, Mosteiro de Khor Virap, Mosteiro
de Noravank, Lago Seván, Mosteiro de Goshavank, Igrejas da Península Seván, Noraduz, Mosteiro de Gueghard
- Templo de Garni, Arco de Yeghishé Charents, Mosteiro de Sanahín, Mosteiro de Haghpat Igreja de Metekhi,
Catedral de Sioni, Basílica de Anchiskhati, Fortaleza de
Narikala, Passeio pelo centro antigo, Abanotaubani - a
área dos banhos sulfurosos, Museu Nacional da Geórgia,
Gori Museu Stalin, Caverna Uplistisikhe, Mtsjeta, Catedral
de Svetitskhoveli, Igreja de Jvari, Mosteiro de Alaverdi,
Gremi Numisi, Visita a uma adega com degustação.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Ereván
Ani Plaza
centro
Tbilisi
Astoria
centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Escandinávia
Rússia
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SUÉCIA
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2

2
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Capitais Escandinavas l

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9253 >> Oslo > Estocolmo > Copenhague
Preço base ST9253
QUARTA-FEIRA: BRASIL - OSLO
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.

Picasso, Dalí, Derket e Matisse, entre outros, em um
edifício desenhado pelo arquiteto espanhol Rafael
Moneo. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: OSLO
Chegada em Oslo e traslado ao hotel. Tempo livre
para conhecer a cidade. Jantar e comodação.

SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Café da manhã. Saída para Dinamarca, percorrendo o interior da Suécia, passando por Norrkoping
e bordeando o Lago Vattern até chegar em Malmo,
onde cruzaremos a Ponte de Oresund, que une a
Suécia e a Dinamarca. Foi inaugurada no dia 1º de
Julho de 2000 e é considerada como a grande obra
prima da engenharia sueca do século XXI. Conta
com duas linhas de trem e seis pistas de estrada,
sendo a ponte combinada trem-estrada mais longa
da Europa, com quase 8km de comprimento. Esta
ponte tem signiﬁcado uma revolução nos meios de
comunicação europeus. Chegada em Copenhague,
capital da Dinamarca e a maior cidade da Escandinávia. Suas origens nos levam ao ínicio do século
XI, quando surgiu um pequeno assentamento de
pescadores conhecido simplesmente como havn
(porto). Mais tarde este porto adquiriu maior importância desde o ponto de vista comercial e passou-se a chamar Købmandshavn: “baía dos mercantes”, o que derivou ﬁnalmente em seu nome
atual. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica: o Parque Frogner com as esculturas realizadas por Gustav Vigeland durante a primeira metade do século XX, a rua
Karl-Johäns, a Prefeitura, o Castelo de Akershus, o
Palácio Real, o Parlamento. Subiremos à colina do
Holmekollen, onde teremos uma maravilhosa vista
sobre a cidade, e também conheceremos o interior
da Prefeitura, onde se encontra a sala na qual são
realizadas as celebrações do Prêmio Nobel da Paz.
Almoço. Tarde livre ou se desejar, poderá realizar
uma interessante excursão opcional à Península de
Bygdoy, para visitar o Museu Viking de Oslo, onde
estão as naves e objetos desta civilização, o Museu
do Barco Polar Fram, o qual Admudsen realizou
suas expedições, e o Museu Nórdico de Arte Popular ao ar livre. Jantar e acomodação.
SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Café da manhã. Saída para a cidade industrial
Karlstad, com tempo livre para conhecer esta cidade localizada às margens do lago Väneren. Continuação para Estocolmo. Chegada ao hotel e restante
do dia livre que pode ser aproveitado para passear
em barco por seus canais, descobrir a Torre de TV
Käknas, com maravilhosas vistas da cidade, etc.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Visita panorâmica, na qual realizaremos um percurso em ônibus pelos pontos mais
importantes da cidade e um passeio a pé pela
Gamla Stan ou Cidade Velha, quatro ilhas unidas
entre si sobre as quais Bigerl Jarl fundou a cidade há 700 anos. Em nosso percurso conheceremos
a Grande Praça, a Catedral, o Palácio Real, a Ilha
dos Nobres, etc. Almoço. Restante do dia livre.
Se desejar, poderá realizar uma visita opcional ao
Museu Vasa, galeão real afundado durante seu
deslizamento e recuperado 333 anos depois, hoje
restaurado em todo seu esplendor. Também visitaremos o interior da Prefeitura, onde conheceremos,
entre outras salas, o Salão Azul, onde todos os anos
no dia 10 de Dezembro se celebra o banquete, e
o Salão Dourado, onde se realiza o baile de gala
posterior à entrega do Prêmio Nobel. Restante do
dia livre para terminar de descobrir a cidade e, por
exemplo, visitar Skansen, onde conhecerá o museu
popular ao ar livre mais antigo do mundo, ou o
museu de arte contemporânea, com uma excelente
coleção de arte do século XX e XXI, com obras de
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1.585

$

8 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 05 JUN / 04 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Oslo - Copenhague

ST9253

8

5

1.585

1.960

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Estocolmo, Panorâmica de Oslo, Prefeitura de Oslo com
entradas, Panorâmica de Copenhague.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Karlstad,
Ponte de Oresund.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
TERÇA-FEIRA: COPENHAGUE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Prefeitura, o exterior do Palácio Christianborg, o Palácio de Amalienborg, residência oﬁcial da rainha
Margarita, a impressionante Fonte de Geﬁon, baseada em uma antiga lenda que relata a origem da
Dinamarca e que, segundo esta lenda, o rei sueco
Gylﬁ tinha prometido a deusa Geﬁon entregar-lhe
tanta terra quanto pudesse arar em uma noite, sendo assim a deusa transformou os seus ﬁlhos em
bois para conseguir o que hoje em dia é a ilha de
Sealândia. O Nyhavn, precioso canal graduado pelas típicas casas com fachadas coloridas do século
XVII e onde costumam estar atracados numerosos
barcos de madeira, o que contribui para criar uma
atmosfera especial, que representa perfeitamente
o espirito marinheiro da cidade. A Pequena Sereia,
em honra ao personagem criado pela imaginação
de Andersen, a Bolsa, a Prefeitura, etc. Tempo livre.
Visita opcional ao Castelo de Frederiksborg, localizado ao norte da Sealândia, em Hillerød, sobre três
ilhotas do Slotssø “lago do castelo”. É considerado
como o melhor exemplo do renascimento dinamarquês, e hoje em dia é o maior palácio da Escandinávia. Simboliza a força que teve a monarquia absolutista dinamarquesa quando se estendia o seu poder
até a Noruega. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COPENHAGUE
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. ■

Cidade

Nome

Oslo

Situação Cat.

Scandic Vulkan
Centro
Scandic Sjolyst
Centro
Estocolmo
Quality Globe
Cidade
Park Inn Hammarby Sjöstad
Cidade
Scandic Sjofartshotellet
Centro
Copenhague First Mayfair
Centro
Comfort Vesterbro
Centro
Scandic Copenhague City
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
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2
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2

2
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Capitais Escandinavas ll

CRUZEIRO
PELO BÁLTICO

ST9307 >> Oslo > Estocolmo > Helsinque

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9307
QUARTA-FEIRA: BRASIL - OSLO
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
QUINTA-FEIRA: OSLO
Chegada em Oslo e traslado ao hotel. Tempo livre
para começar a conhecer a capital da Noruega, cidade que hoje em dia se combina com a natureza,
representada pelo seu ﬁorde e pelos espaços verdes à sua volta, e com a cultura presente em seus
diversos museus de costumes e tradições da Noruega. Jantar e comodação.
SEXTA-FEIRA: OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica: o Parque Frogner com as esculturas realizadas por Gustav Vigeland durante a primeira metade do século XX, se
destacan entre todas as obras deste parque o Monolito, um bloco de granito de 17 metros de altura,
onde aparecem esculpidas mais de 100 ﬁguras humanas entrelaçadas; a animada rua Karl-Johäns, a
Prefeitura, o Castelo de Akershus, o Palácio Real,
o Parlamento. Subiremos à colina do Holmekollen,
onde teremos uma maravilhosa vista sobre a cidade, e também conheceremos o interior da Prefeitura, onde se encontra a sala na qual são realizadas
as celebrações do Prêmio Nobel da Paz. Almoço.
Tarde livre ou se desejar, poderá realizar uma interessante excursão opcional à Península de Bygdoy,
para visitar o Museu Viking de Oslo, onde estão as
naves e objetos desta civilização, o Museu do Barco
Polar Fram, o qual Admudsen realizou suas expedições, e o Museu Nórdico de Arte Popular ao ar livre.
Jantar e acomodação.
SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Café da manhã. Saída para a cidade industrial
Karlstad, com tempo livre para conhecer esta cidade localizada às margens do lago Väneren. Continuação para Estocolmo. Chegada ao hotel e restante
do dia livre que pode ser aproveitado para passear
em barco por seus canais, descobrir a Torre de TV
Käknas, com maravilhosas vistas da cidade, etc.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Visita panorâmica, na qual realizaremos um percurso em ônibus pelos pontos mais
importantes da cidade e um passeio a pé pela
Gamla Stan ou Cidade Velha, quatro ilhas unidas
entre si sobre as quais Bigerl Jarl fundou a cidade há 700 anos. Em nosso percurso conheceremos
a Grande Praça, a Catedral, o Palácio Real, a Ilha
dos Nobres, etc. Almoço. Restante do dia livre.
Se desejar, poderá realizar uma visita opcional ao
Museu Vasa, galeão real afundado durante seu
deslizamento e recuperado 333 anos depois, hoje
restaurado em todo seu esplendor. Também visitaremos o interior da Prefeitura, onde conheceremos,

entre outras salas, o Salão Azul, onde todos os anos
no dia 10 de Dezembro se celebra o banquete, e
o Salão Dourado, onde se realiza o baile de gala
posterior à entrega do Prêmio Nobel. Restante do
dia livre para terminar de descobrir a cidade e, por
exemplo, visitar Skansen, onde conhecerá o museu
popular ao ar livre mais antigo do mundo, ou o
museu de arte contemporânea, com uma excelente
coleção de arte do século XX e XXI, com obras de
Picasso, Dalí, Derket e Matisse, entre outros, em um
edifício desenhado pelo arquiteto espanhol Rafael
Moneo. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO
HELSINQUE
Café da manhã. Dia livre para, por exemplo, visitar
Skansen, onde conhecerá o museu popular ao ar
livre mais antigo do mundo, ou o museu de arte
contemporânea, com uma excelente coleção de
arte do século XX e XXI, com obras de Picasso,
Dalí, Derket e Matisse, entre outros, em um edifício
desenhado pelo arquiteto espanhol Rafael Moneo.
Na hora indicada, traslado ao porto para embarcar
em um ferry que nos levará a uma animada travessia através do Mar Báltico até Helsinque. Jantar-buffet escandinavo e acomodação em camarotes.

9 dias
6 refeições

1.695

$

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 29 MAI / 04 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Oslo - Helsinque

ST9307

9

6

1.695

2.130

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Estocolmo, Panorâmica de Oslo, Prefeitura de Oslo com
entradas, Panorâmica de Helsinque.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Karlstad.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
TERÇA-FEIRA: HELSINQUE
Café da manhã a bordo. Depois do desembarque,
realizaremos uma visita panorâmica da capital da
Finlândia: a Igreja Ortodoxa da Trindade, a Praça
do Senado, o Porto e a Praça do Mercado, a Catedral Luterana de São Nicolau, a Catedral Uspenski,
em estilo russo-bizantino e desenhada por Aleksei
Gornostajev em 1868, a Esplanadi, Temppeliaukio,
o Monumento ao compositor Jean Sibelius, a
Mannerheinmintie, a maior artéria da cidade, etc.
Traslado ao hotel e tempo livre para continuar conhecendo esta bela cidade. Acomodação.

Cidade

Nome

Oslo

Situação Cat.

Scandic Vulkan
Centro
Scandic Sjolyst
Centro
Estocolmo
Quality Globe
Cidade
Park Inn Hammarby Sjöstad
Cidade
Scandic Sjofartshotellet
Centro
Helsinque
Radisson Blu Seaside
Centro
Scandic Park
Centro
Sokos Albert
Centro
Scandic Hakaniemi
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

QUARTA-FEIRA: HELSINQUE (OPCIONAL PARA TALLIN)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional de
dia completo para Tallin (Estônia). Iremos em ferry
até esta maravilhosa cidade chamada de “A Pequena Praga”, para realizar uma visita da mesma: a Prefeitura, construída em 1404 em estilo gótico, é considerada como um dos edifícios não religiosos mais
bonitos deste estilo dos países do norte da Europa,
se destaca pela maravilhosa torre, construída durante o século XVII em estilo renascimento tardio,
a igreja de São Olaf, o Castelo de Toompea, o Palácio de Kadriorg, a Catedral ortodoxa de Domsky, o
Mosteiro de São Miguel, a Farmácia Municipal, etc.
Na hora indicada, traslado ao porto para retornar a
Helsinque. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: HELSINQUE
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. ■
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Tudo Fiordes e Perolas do Báltico
ST9254 >> Oslo > Alesund > Fiordes > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo > Helsinque

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - OSLO
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: OSLO
Chegada em Oslo e traslado ao hotel. Tempo livre
para começar a conhecer a capital da Noruega, cidade que hoje em dia se combina com a natureza,
representada pelo seu ﬁorde e pelos espaços verdes
a sua volta, e com a cultura presente em seus diversos museus de costumes e tradições da Noruega.
Acomodação.
DOMINGO: OSLO - ALESUND
Café da manhã. Saída pela costa noruega, bordeando o lago Mjøsa. Continuação até chegar em Alesund,
bela cidade reconstruída em Art Nouveau depois do
incêndio de 23 de janeiro de 1904. Sugerimos subir
no seu mirante, desde onde se aprecia uma bela vista
panorâmica da capital da região de Sunnmore. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ALESUND - FIORDE DE GEIRANGER - REGIÃO
DOS FIORDES
Café da manhã. Cruzaremos o Storfjord e faremos un
passeio em barco pelo ﬁorde de Geiranger, o mais espetacular de todos, considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Impressionam suas escarpadas
montanhas de 1.000m de altura, das que caem belas
cascatas, como a do Véu Nupcial e a das Sete Irmãs.
Desembarque e continuação até a Geleira de Briksdal, localizada no Parque Nacional de Jostedalsbreen,
onde depois do almoço realizaremos uma caminhada,
onde desfrutaremos da natureza, rodeados de montanhas e cascatas, até chegar em geleira. Uma experiência que dura algumas horas, mas que será lembrada
para sempre. (Recomendamos calçado apropriado).
Jantar e acomodação na região dos Fiordes.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO DOS FIORDES - SOGNEFIORD - BERGEN
Café da manhã. Em primeiro lugar, realizaremos um
passeio em barco pelo Sognefjord, conhecido como
o Fiorde dos Sonhos, que além de ser o mais longo
da Noruega, com seus mais de 200km, também é
o mais profundo, atingindo 1.300 metros de profundidade em alguns lugares. Almoço e continuação,
passando pelo Vale de Voss, até Bergen. Visita panorâmica para conhecer, entre outros lugares, o velho
Porto de Bryggen, o antigo bairro dos comerciantes
da Liga Hanseática e suas construções em madeira.
Subiremos à colina de Floyfjellet em teleférico, para
apreciar uma surpreendente vista da cidade e do seu
ﬁorde. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERGEN - STAVANGER
Café da manhã. Manhã livre ou visita opcional à casa
de Edvuard Grieg e visita da Gamla Bergen. Almoço.
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Saída pela Rota Atlântica, atravessando os Fiordes
de Bjöna e Bokna em ferry, as ilhas de Rennesoy e os
túneis submarinos de Rennfast. Chegada em Stavanger, com bairros de edifícios construídos em madeira
branca, com um encanto típico de uma cidade marinheira. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: STAVANGER (OPCIONAL LYSE E
PREKESTOLEN)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, excursão
opcional mais famosa dos Fiordes noruegos: Passeio
em Barco pelo ﬁorde de Lyse, continuando com um
interessante passeio de montanha (necessário calçado adequado, boa forma física e, em qualquer caso,
ótimas condições climáticas) para o Prekestolen (ou
Púlpito), o palco mais importante de todos os Fior-

des. Regresso a Stavanger e restante da tarde livre.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: STAVANGER - OSLO
Café da manhã. Hoje atravessaremos o Sul da Noruega, desfrutando das paisagens espetaculares que
encontraremos pelo caminho. Almoço em rota. Chegada em Oslo. Visita panorâmica: o parque Frogner,
a animada rua Karl Johans, o Palácio Real e o Parlamento, etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Café da manhã. Saída para a cidade industrial Karlstad, com tempo livre para conhecer esta cidade localizada às margens do lago Väneren. Continuação
para Estocolmo. Chegada ao hotel e restante do dia
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Báltico e Grandes Fiordes

CRUZEIRO
PELO BÁLTICO

ST9255 >> Oslo > Alesund > Fiordes > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9254
Prefeitura, onde conheceremos, entre outras salas,
o Salão Azul, onde todos os anos no dia 10 de Dezembro se celebra o banquete, e o Salão Dourado,
onde se realiza o baile de gala posterior à entrega
do Prêmio Nobel. Restante do dia livre que pode
ser aproveitado para passear em barco por seus
canais, descobrir a Torre de TV Käknas, com maravilhosas vistas da cidade, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO
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 ST9255

3.115
2.455$
$

Preço base ST9255

TERÇA-FEIRA: HELSINQUE
Café da manhã a bordo. Depois do desembarque,
realizaremos uma visita panorâmica da capital da
Finlândia: a Igreja Ortodoxa da Trindade, a Praça
do Senado, o Porto e a Praça do Mercado, a Catedral Luterana de São Nicolau, a Catedral Uspenski,
em estilo russo-bizantino e desenhada por Aleksei
Gornostajev em 1868, a Esplanadi, Temppeliaukio,
o Monumento ao compositor Jean Sibelius, a
Mannerheinmintie, a maior artéria da cidade, etc.
Traslado ao hotel e tempo livre para continuar conhecendo esta bela cidade. Acomodação.

livre para começar a conhecer a capital da Suécia.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Visita panorâmica, na qual realizaremos um percurso em ônibus pelos pontos mais
importantes da cidade e um passeio a pé pela
Gamla Stan ou Cidade Velha, quatro ilhas unidas
entre si sobre as quais Bigerl Jarl fundou a cidade há 700 anos. Em nosso percurso conheceremos
a Grande Praça, a Catedral, o Palácio Real, a Ilha
dos Nobres, etc. Almoço. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional ao Museu Vasa, galeão
real afundado durante seu deslizamento e recuperado 333 anos depois, hoje restaurado em todo
seu esplendor, e também visitaremos o interior da

QUARTA-FEIRA: HELSINQUE (OPCIONAL PARA TALLIN)
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, poderá realizar uma excursão opcional de dia completo para
Tallin (Estônia). Iremos em ferry até esta maravilhosa cidade chamada de “A Pequena Praga”, para
realizar uma visita da mesma: a Prefeitura, a igreja
de São Olaf, o Castelo de Toompea, o Palácio de Kadriorg, a Catedral ortodoxa de Domsky, o Mosteiro
de São Miguel, a Farmácia Municipal, etc. Na hora
indicada, traslado ao porto para retornar a Helsinque. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: HELSINQUE
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. ■

11 dias
12 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 24 MAI / 30 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Oslo - Helsinque

ST9254

14

13

3.115

3.865

Oslo - Estocolmo

ST9255

Seleção

SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO
HELSINQUE
Café da manhã. Dia livre para terminar de descobrir a cidade e, por exemplo, visitar Skansen, com
o museu popular ao ar livre mais antigo do mundo,
ou o museu de arte contemporânea, com obras de
Picasso, Dalí, Derket e Matisse, entre outros, em um
edifício desenhado pelo arquiteto espanhol Rafael
Moneo. Na hora indicada, traslado ao porto para
embarcar em um ferry que nos levará a uma travessia através do Mar Báltico até Helsinque. Jantar-buffet escandinavo e acomodação em camarotes.

14 dias
13 refeições

11

12

2.455

3.015

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerario): Panorâmica de Bergen e Floyfjellet, Panorâmica
de Oslo, Panorâmica de Estocolmo, Panorâmica de
Helsinque.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo
itinerio): Alesund, Passeio em barco pelo ﬁorde de Geiranger, Geleira de Briksdal, Passeio em barco pelo Fiorde
dos Sonhos, Stavanger, Karlstad, Cruzeiro pelo Báltico.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Oslo

Nome

Situação Cat.

Scandic Sjolyst
Cidade
Scandic Vulkan
Centro
Alesund
Scandic Parken
Centro
First Atlantica
Centro
Thon Alesund
Centro
Fiordes
Thon Jolster
Skei
Scandic Sunnfjord
Forde
Bergen
Augustin
Centro
Grand Terminus
Centro
Scandic Bergen City
Centro
Stavanger Scandic Forum
Cidade
Scandic Stavanger City
Centro
Estocolmo Quality Globe
Cidade
Park Inn Hammarby Sjöstad
Cidade
Scandic Sjofartshotellet
Centro
Helsinque Radisson Blu Seaside
Centro
Scandic Park
Centro
Sokos Albert
Centro
Scandic Hakaniemi
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

FIM DO ITINERÁRIO ST9254
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Tudo Fiordes e Copenhague

VÔO
INTER-EUROPEU

ST9257 · ST9256 >> Oslo > Alesund > Fiordes > Bergen > Stavanger > Oslo > Copenhague

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9257
COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - OSLO
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: OSLO
Chegada em Oslo e traslado ao hotel. Tempo livre
para começar a conhecer a capital da Noruega.
Acomodação.
DOMINGO: OSLO - ALESUND
Café da manhã. Saída pela costa noruega, bordeando o lago Mjøsa, o maior da Noruega e um dos
mais profundos da Europa. Continuação pelo Vale
de Gudbransdal até Alesund, reconstruída em Art
Nouveau depois do incêndio de 23 de janeiro de
1904. Sugerimos subir no seu mirante, desde onde
se aprecia uma bela vista panorâmica da capital da
região de Sunnmore. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ALESUND - FIORDE DE GEIRANGER - REGIÃO
DOS FIORDES
Café da manhã. Cruzaremos o Storfjord e faremos un
passeio em barco pelo ﬁorde de Geiranger. Impressionam suas escarpadas montanhas de 1.000m, das
que caem belas cascatas. Desembarque e continuação até a Geleira de Briksdal, localizada no Parque
Nacional de Jostedalsbreen, onde depois do almoço
realizaremos uma emocionante caminhada, onde
desfrutaremos da natureza, rodeados de montanhas,
cascatas e paisagens inesquecíveis, até chegar em
geleira (Recomendamos calçado apropriado). Jantar e acomodação na região dos Fiordes.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO DOS FIORDES - SOGNEFIORD BERGEN
Café da manhã. Passeio em barco pelo Sognefjord,
que além de ser o mais longo da Noruega, com
seus mais de 200km, também é o mais profundo,
atingindo 1.300 metros de profundidade em alguns
lugares. Almoço e continuação, passando pelo Vale
de Voss, até Bergen. Visita panorâmica para conhecer, entre outros lugares, o velho Porto de Bryggen, o antigo bairro dos comerciantes da Liga Hanseática e suas construções em madeira. Subiremos
à colina de Floyfjellet em teleférico, para apreciar
uma surpreendente vista da cidade e do seu ﬁorde.
Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERGEN - STAVANGER
Café da manhã. Manhã livre ou visita opcional à
casa de Edvuard Grieg e visita da Gamla Bergen.
Almoço. Saída pela Rota Atlântica, atravessando os
Fiordes de Bjöna e Bokna em ferry, as ilhas de Rennesoy e os túneis submarinos de Rennfast. Chegada
em Stavanger, com bairros de edifícios construídos
em madeira branca, com um encanto típico de uma
cidade marinheira. Jantar e acomodação.
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QUINTA-FEIRA: STAVANGER - (OPCIONAL FIORDE DE LYSE
E PREKESTOLEN)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, excursão opcional mais famosa dos Fiordes noruegos:
Passeio em Barco pelo ﬁorde de Lyse, continuando
com um interessante passeio de montanha (necessário calçado adequado, boa forma física e, em
qualquer caso, ótimas condições climáticas) para o
Prekestolen (ou Púlpito), o palco mais importante
de todos os Fiordes. Regresso a Stavanger e restante da tarde livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: STAVANGER - OSLO
Café da manhã. Hoje atravessaremos o Sul da Noruega, desfrutando das paisagens espetaculares
que encontraremos pelo caminho. Almoço em rota.
Chegada em Oslo. Visita panorâmica: o parque
Frogner, a animada rua Karl Johans, o Palácio Real
e o Parlamento, etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: OSLO
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 ST9257
SÁBADO: OSLO
COPENHAGUE
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do
traslado ao aeroporto e saída para Copenhague.
Chegada à maior cidade escandinava e traslado
ao hotel. Restante do dia livre para começar a conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
DOMINGO: COPENHAGUE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Prefeitura, o exterior do Palácio Christianborg, o Palácio de Amalienborg, a Fonte de Geﬁon. O Nyhavn,
canal graduado pelas típicas casas com fachadas
coloridas do século XVII e onde costumam estar
atracados numerosos barcos de madeira, o que
contribui para criar uma atmosfera especial, que
representa perfeitamente o espirito marinheiro
da cidade. A Pequena Sereia, a Bolsa, a Prefeitura, etc. Tempo livre. Visita opcional ao Castelo de
Frederiksborg, localizado ao norte da Sealândia,
em Hillerød, sobre três ilhotas do Slotssø “lago do
castelo”. É considerado como o melhor exemplo do
renascimento dinamarquês, e hoje em dia é o maior
palácio da Escandinávia. Simboliza a força que teve
a monarquia absolutista dinamarquesa quando se
estendia o seu poder até a Noruega. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: COPENHAGUE
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 ST9256

2.030
2.900$
$

9 dias
10 refeições

Preço base ST9256

11 dias
11 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 24 MAI / 06 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

9

10

2.030

2.465

Oslo - Copenhague

ST9256

Seleção

SINGLE

Oslo - Oslo

ST9257

11

11

2.900

3.465

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerario): Panorâmica de Bergen e Floyfjellet, Panorâmica de
Oslo, Panorâmica de Copenhague.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo itinerario): Alesund, Passeio em barco pelo ﬁorde de Geiranger, Geleira de Briksdal, Passeio em barco pelo Fiorde
dos Sonhos, Stavanger.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Oslo

Nome

Situação Cat.

Scandic Sjolyst
Cidade
Scandic Vulkan
Centro
Alesund
Scandic Parken
Centro
First Atlantica
Centro
Thon Alesund
Centro
Fiordes
Thon Jolster
Skei
Scandic Sunnfjord
Forde
Bergen
Augustin
Centro
Grand Terminus
Centro
Scandic Bergen City
Centro
Stavanger
Scandic Forum
Cidade
Scandic Stavanger City
Centro
Copenhague Comfort Vesterbro
Centro
First Mayfair
Centro
Scandic Sydhaven
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
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Estocolmo, Fiordes e Copenhague
ST9258 · ST9259 >> Estocolmo > Hamar > Fiordes > Bergen > Oslo > Copenhague

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ESTOCOLMO
Saída da cidade de origem para a Europa.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Chegada em Estocolmo e traslado ao hotel. Resto
do dia livre. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Visita panorâmica onde realizaremos um percurso de ônibus pelos pontos mais importes da cidade e realizaremos um passeio a pé
pela Gamla Stan ou Cidade Velha. Almoço. Tarde
livre. Visita opcional do Museu Vasa e ao interior da
Prefeitura, onde cada ano, no dia 10 de dezembro,
se comemora o banquete e o baile de gala posterior
à entrega dos Premio Nobel. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Café da manhã. Saída para Karlstad. Almoço e tempo livre para conhecer, entre outros lugares, Stora
Torget, grande praça em torno da qual gira a vida
da cidade. Continuação para a fronteira da Noruega e ao atravessá-la nos espera uns dias em que
realizaremos um interessante percurso, rodeados
da beleza natural das paisagens norueguesas. No
nosso caminho descobriremos o primeiro lugar, o
lago Mjøsa, o maior da Noruega, no coração de uma
área agrícola, que é o lugar onde hoje se encontram
algumas das granjas que houve assentamentos que
estão habitados desde a era dos vikings. Chegada
em Hamar, a maior cidade do lago Mjøsa, e hoje
em dia um centro econômico importante da região.
Jantar e acomodação.

tinuação para Bergen, capital da Noruega até o
ano 1830 e hoje segunda cidade do país. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERGEN - CASCATAS DE VORINGSFOSSEN
- OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica: o Velho Porto
de Bryggen, o antigo bairro dos comerciantes da
Liga Hanseática e suas construções de madeira. À
continuação, realizaremos uma rota paisagística
em que chegaremos, em primeiro lugar, à região
de Hardanger, onde se encontra o Parque Nacional de Hardangervida, realizando uma parada nas
Cascatas de Voningsfossen, a queda de água mais
espetacular do país, em que suas aguas se precipitam 180 metros até o fundo do Vale Måbødalen.
Continuação para Oslo. Jantar e acomodação.

* Eventualmente essa visita poderá realizar-se na
quarta-feira.
QUARTA-FEIRA: REGIÃO DOS FIORDES - BERGEN
Café da manhã. Saída para realizar um passeio de
barco pelo Sognefjord, conhecido como o Fiordes
dos Sonhos, que não é somente o mais longo da
Noruega, com seus mais de 200 quilômetros, mas
também o mais profundo, alcançando os 1300
metros de profundidade em alguns lugares. Con-

ST9259

ST9258

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

VÔO
INTER-EUROPEU

SEXTA-FEIRA: OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica: o Parque Frogner, a rua Karl-Johäns, a Prefeitura, o Castelo de
Akershus, o Palácio Real, o Parlamento, subiremos à
colina do Holmekollen, e também conheceremos o
interior da Prefeitura, onde se encontra a sala onde
se realizam as celebrações do Prêmio Nobel da Paz.
Almoço. Tarde livre ou excursão opcional à Península de Bygdoy para visitar o Museu Viking de Oslo,
o Museu do Barco Polar Fram o Museu Nórdico da
Arte Popular ao ar livre. Jantar e acomodação.
SÁBADO: OSLO
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. ■

SÁBADO: OSLO
COPENHAGUE
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto e saída para Copenhague. Chegada e
traslado ao hotel. Resto do dia livre à sua disposição para um primeiro contato com a cidade. Jantar
e acomodação.
DOMINGO: COPENHAGUE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça da Prefeitura, exterior do Palácio Christianborg, Palácio
Amalienborg a Fonte de Geﬁon, a Sereia, a Bolsa,
etc. Tempo livre. Visita opcional ao Castelo Frederiksborg. É considerado como o melhor exemplo do
Renascimento dinamarquês e hoje em dia é o maior
palácio da Escandinávia. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: COPENHAGUE
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 ST9258

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9259: 31 Mai; 21 Jun; 5 e 19 Jul; 2 Ago.

Preço base ST9258

2.745$
1.865$

11 dias
10 refeições

Preço base ST9259

9 dias
9 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 24 MAI / 06 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

Seleção

SINGLE

Estocolmo - Copenhague

ST9258

11

10

2.745

3.305

Estocolmo - Oslo

ST9259

FIM DO ITINERÁRIO ST9259
TERÇA-FEIRA: HAMAR - REGIÃO DOS FIORDES
Café da manhã. Saída para a Região dos Fiordes
realizando uma parada para fotografar a igreja
de madeira de Borgound ou Lom, exemplo das
stavkirke ou igrejas medievais de madeira que se
construíram durante os séculos XII e XIII. Na chegada na Região dos Fiordes, faremos uma excursão ao Glaciar de Nigards ou ao do Briksdal *. Pelas
características do terreno, recomendamos calçado
cômodo para poder desfrutar da naturezar. Continuação ao nosso hotel na Região dos Fiordes. Jantar e acomodação.

2

FIM
ITIN. ST9258

9

9

1.865

2.305

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmica de Estocolmo, Panorâmica de Oslo,
Panorâmica de Bergen, Panorâmica de Copenhague,
Prefeitura de Oslo com entradas, Passeio em barco pelo
Sognefjord.
- Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo
itinerário): Karlstad, Igreja de madeira Lom / Borgund
(exterior), Excursão para Geleira de Nigards ou Briksdal,
Cataratas de Voringsfossen.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Estocolmo

Nome

Situação Cat.

Quality Globe
Cidade
Park Inn Hammarby Sjöstad
Cidade
Scandic Sjofartshotellet
Centro
Hamar
First Victoria
Centro
Scandic Ringsaker
Periferia
Scandic Elverum
Periferia
Reg. Fiordes Eikum
Hafslo
Torvis hotel
Marifjora
Loenfjord
Loen
Skjolden Luster Hotel
SKjoden
Bergen
Augustin
Centro
Grand Terminus
Centro
Scandic Bergen City
Centro
Scandic Flesland
Periferia
Oslo
Scandic Vulkan
Centro
Scandic Sjolyst
Centro
Copenhague Comfort Vesterbro
Centro
First Mayfair
Centro
Scandic Sydhaven
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
3*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
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O melhor dos Fiordes e Oslo

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9458 >> Bergen > Haugesund > Voss > Fiordes > Oslo
Preço base ST9458

$

SEGUNDA-FEIRA: BERGEN
Apresentação no aeroporto 2 horas antes do voo
para Bergen. Chegada e traslado para o hotel. Tempo livre nesta bela cidade, que foi a capital da Noruega até 1830, e hoje é a segunda cidade do país.
Alojamento.
TERÇA-FEIRA: BERGEN - HAUGESUND
Café da manhã. Visita panorâmica ao antigo porto
de Bryggen, ao antigo bairro dos mercadores da
Liga Hanseática e suas construções de madeira, subiremos a colina Floyfjellet em funicular para apreciar o panorama da cidade e seu ﬁorde. Almoço.
Saída pela Rota do Atlântico, deixando paisagens
maravilhosas em nosso caminho para Haugesund,
centro cultural da região. Jantar e alojamento.
QUARTA-FEIRA: HAUGESUND - STAVANGER - HAUGESUND
Café da manhã. Saída para Stavanger, onde teremos o dia livre para desfrutar desta bela cidade,
com bairros de edifícios construídos em madeira
branca e esse charme característico das aldeias
de pescadores. Se desejar, você poderá fazer uma
excursão opcional, a mais popular dos ﬁordes
noruegueses: Passeio de barco pelo ﬁorde Lyse,
continuando com uma interessante caminhada na
montanha (necessário calçado cômodo, boa forma física e, em qualquer caso, ótimas condições
climáticas) até Prekestolen (ou Pulpito), o cenário
mais característico de todos os ﬁordes. Depois de
aproveitar este dia em Stavanger, volto para Haugesund. Jantar e alojamento.
QUINTA-FEIRA: HAUGESUND - VALE DE VOSS
Café da manhã. Saída para o Vale de Voss. Uma região que por causa da beleza das suas paisagens,
é um destino turístico do século XIX e hoje em dia
dado aos cuidados que foram prestados na preservação da natureza se converteu num destino único
para os amantes das atividades em espaços naturais. Tempo livre em Voss. Se desejar, excursão opcional no Trem de Flam *, uma impressionante obra
de engenharia, onde, graças a esta linha de trem,
depois de atravessar cada um dos túneis sinuosos
que compõem a rota, você encontrará paisagens
cada vez mais espetaculares, nas quais rios, fazendas, montanha e cachoeiras se combinam. Continuamos até o hotel no Vale Voss. Jantar e alojamento.

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

TEMPORADA: 12 MAI / 15 SET

DIAS REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Bergen - Oslo

ST9458

9

9

1.995

2.435

O PREÇO INCLUI
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Sonhos, não só o mais longo da Noruega, com mais
de 200 quilômetros, mas também o mais profundo
atingindo 1.300 metros de profundidade em alguns
lugares. Desembarque e continuamos para o Glacial
Briksdal ou Nigards localizado no Parque Nacional
Jostedalsbreen, onde realizaremos uma bonita trilha, que você vai poder desfrutar da natureza, cercada por montanhas, cachoeiras e uma rica vegetação, até chegar a língua da geleira. Uma experiência
que dura algumas horas, mas estas horas, vão ﬁcar
gravadas na sua memória durante toda a sua vida.
(Recomendamos sapatos apropriados). Jantar e
alojamento na região dos ﬁordes.
SÁBADO: - REGIÃO DOS FIORDES - LOM OU BORGUND LILLEHAMMER - OSOLO
Café da manhã. Saída através de belas paisagens
para a Stavkirke (igreja de madeira medieval) de
Lom ou Burgund. Almoço em Rota. Continuamos
para Lillehammer, tempo livre nesta cidade que sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 94. Passaremos pelas margens do Rio. Jantar e alojamento.

* Esta excursão está sujeita a disponibilidade no
momento de sua conclusão. Jantar e alojamento.

DOMINGO: OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica: o Parque Frogner e às esculturas de Vigeland; a animada rua
Karl-Johans, a Prefeitura, o Castelo de Akershus,
o Palácio Real, o Parlamento, subimos a colina de
Holmekollen, onde teremos uma vista maravilhosa
da cidade e também conheceremos o interior da
Prefeitura, onde ﬁca o salão onde são realizadas as
celebrações do Prêmio Nobel da Paz. Almoço. Tarde livre ou excursão opcional à Península Bygdoy
para visitar o Museu Viking em Oslo, o Museu de
Barco Polar Fram e Museo Nordico de arte Popular
ao ar livre. Jantar e alojamento.

SEXTA FEIRA: VALE DE VOSS - SOGNEFIORD - REGIÃO DOS
FIORDES
Café da manhã. Primeiro, faremos um passeio de
barco no Sognefjord conhecido como o Fiorde dos

SEGUNDA-FEIRA: OSLO
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. ■
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9 dias
9 refeições

1.995

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

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Bergen e Floyfjellet, Panorâmica de Oslo com visita da
Prefeitura.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia: Haugesund, Stavanger, Voss, passeio de barco no Fiorde dos
Sonhos, Glacial Briksdal ou Nigards, Igreja de Lom ou
Borgund, Lillehammer.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Bergen

Situação Cat.

Augustin / Grand Terminus Centro
Scandic Bergen City
Centro
Haugesund Scandic Haugesund
Centro
Thon Saga
Centro
Região Voss Myrkdalen
Myrkdalen
Brakanes
Ulvik
Park Voss
Voss
Reg. Fiordes Loenfjord
Loen
Eikum
Hafslo
Torvis hotel
Marifjora
Scandic Sjolyst / Scandic Solli Centro
Oslo
Thon Spectrum
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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O melhor de Oslo e dos Fiordes

SPECIAL
SELEÇÃO

ST9459 >> Oslo > Fiordes > Voss > Haugesund > Bergen
Preço base ST9459

$

SEGUNDA-FEIRA: OSLO
Chegada em Oslo e traslado ao hotel. Tempo livre para fazer um primeiro contato com a capital
da Noruega, uma cidade na qual a natureza é hoje
combinada, representada por seu ﬁorde e os espaços verdes que a cercam e a cultura presente em
seus muitos museus. Alojamento.
TERÇA-FEIRA: OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica. O Parque Frogner e às esculturas de Vigeland; a rua Karl-Johans, a
Prefeitura, o Castelo de Akershus, o Palácio Real, o
Parlamento, subimos a colina de Holmekollen, onde
teremos uma vista maravilhosa da cidade e também conheceremos o interior da Prefeitura, onde
ﬁca o salão onde são realizadas as celebrações do
Prêmio Nobel da Paz. Almoço Tarde livre ou excursão opcional à Península Bygdoy para visitar o
Museu Viking em Oslo, o Museu Polar Fram Ship e o
Nordic Open Air Art Museum. Jantar e alojamento.
QUARTA-FEIRA: OSLO - VALE DE LILLEHAMMER - LOM REGIÃO DOS FIORDES
Café da manhã. Saída para a costa norueguesa,
passando primeiro pelas margens do Lago Mjosa,
o maior da Noruega, fazendo uma parada em Lillehammer, onde teremos tempo livre para conhecer
esta cidade que sediou os Jogos Olímpicos de Inverno 94. Almoço em rota. Continuamos através de
belas paisagens até a Stavkirke (igreja de madeira
medieval) de Lom ou Burgund. Chegada ao hotel
na região dos ﬁordes. Jantar e alojamento.
QUINTA-FEIRA: REGIÃO DOS FIORDES - SOGNEFIORD VALE DE VOSS
Café da manhã. Primeiro, iremos ao glacial Briksdal ou Nigards localizado no Parque Nacional Jostedalsbreen, onde realizaremos uma bonita trilha,
que você vai poder desfrutar da natureza, cercada
por montanhas, cachoeiras e uma rica vegetação,
até chegar a língua da geleira. Uma experiência
que dura algumas horas, mas estas horas, vão ﬁcar
gravadas na sua memória durante toda a sua vida.
(Recomendamos sapatos apropriados). A seguir
faremos um passeio de barco no Sognefjord conhecido como o Fiorde dos Sonhos, não só o mais longo da Noruega, com mais de 200 quilômetros, mas
também o mais profundo atingindo 1.300 metros
de profundidade em alguns lugares. Desembarque
e continuamos para ao Vale do Voss, uma região
que por causa da beleza das suas paisagens, é um
destino turístico do século XIX e hoje em dia dado
aos cuidados que foram prestados na preservação
da natureza se converteu num destino único para
os amantes das atividades em espaços naturais.
Jantar e alojamento

9 dias
9 refeições

1.995

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

PREÇOS EM USD POR PESSOA
SAÍDAS QUINZENAIS
ITIN.

TEMPORADA: 19 MAI / 22 SET

DIAS REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Oslo - Bergen

ST9459

9

9

1.995

2.435

O PREÇO INCLUI
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SEXTA-FEIRA: VALE DE VOSS - HAUGESUND
Café da manhã. Saída para o sul do país, fazendo
uma parada na cidade de Voss onde teremos tempo livre. Se desejar, ao longo deste dia, poderá fazer uma excursão opcional no Trem de Flam *, uma
impressionante obra de engenharia, onde, graças a
uma linha de trem, depois de atravessar cada um
dos túneis sinuosos que compõem a rota, você encontrará paisagens cada vez mais espetaculares,
nas quais rios, fazendas, montanha e cachoeiras se
combinam. Continuamos para Haugesund. Centro
cultural da região sul do país. Jantar e alojamento.
SÁBADO: HAUGESUND - STAVANGER - HAUGESUND
Café da manhã. Saída para Stavanger, onde teremos o dia dlivre para desfrutar desta bela cidade,
com bairros de edifícios construídos em madeira
branca. Se desejar, você poderá fazer uma excursão
opcional, a mais popular dos ﬁordes noruegueses:
Passeio de barco pelo ﬁorde Lyse, continuando
com uma interessante caminhada na montanha
(necessário calçado cômodo, boa forma física e,
em qualquer caso, ótimas condições climáticas) até
Prekestolen (ou Pulpito), o cenário mais característico de todos os ﬁordes. Depois de aproveitar este
dia em Stavanger, regresso para Haugesund. Jantar
e alojamento.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Oslo com visita da Prefeitura, Panorâmica de Bergen e
Floyfjellet.
- Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia:
Lillehammer, Igreja de Lom ou Borgund, Glacial Briksdal
ou Nigards, passeio de barco no Sognefjord, Voss, Haugesund, Stavanger.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Oslo

Nome
Situação
Scandic Solli / Scandic Sjolyst Centro
Thon Spectrum
Centro
Reg. Fiordes Loenfjord
Loen
Olden fjordhotel
Olden
Região Voss Brakanes
Ulvik
Park Voss
Voss
Oppheim Resort
Oppheim
Park Voss
Voss
Haugesund Scandic Haugesund
Centro
Thon Saga
Centro
Bergen
Augustin / Grand Terminus Centro
Scandic Stavanger City Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
3*
3*S
4*
3*
4*
4*

DOMINGO: HAUGESUND - BERGEN
Café da manhã. Saída para Bergen, que foi a capital
da Noruega até 1830. Almoço. Visita panorâmica
ao antigo porto de Bryggen, ao antigo bairro dos
mercadores da Liga Hanseática e suas construções
de madeira, e subiremos a colina Floyfjellet, em funicular para apreciar o panorama da cidade e seu
ﬁorde, Jantar e alojamento.
SEGUNDA-FEIRA: BERGEN
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. ■
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Sol de Meia-noite, Fiordes e Capitais escandinavas
ST9264 >> Rovaniemi > Karasjok > Cabo Norte > Alta > Tromso > Ilhas Lofoten > Oslo > Alesund > Fiordes > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo > Copenhague

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9264
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROVANIEMI
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: ROVANIEMI
Chegada em Rovaniemi e traslado ao hotel. Tempo
livre para começar a cidade, perto do Círculo Polar
Ártico. Uma cidade com um desenho muito moderno, pois o traçado atual da mesma foi encomendado
depois da Segunda Guerra Mundial ao arquiteto Alvar Aalto, com a condição de que o plano da cidade fosse parecido ao chifre de uma rena. Jantar e
acomodação.
DOMINGO: ROVANIEMI - KARASJOK
Café da manhã. Pela manhã, iremos ao Centro do
Círculo Polar para visitar a Casa do Papai Noel, onde
teremos a oportunidade de enviar uma carta desse
lugar tão especial. Saída para Karasjok, capital da
Lapônia Noruega, onde visitaremos o Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra sobre Lapônia. Jantar
e acomodação.
(*) Eventualmente esta visita pode ser realizada no
dia seguinte em função dos horários.
SEGUNDA-FEIRA: KARASJOK - CABO NORTE
Café da manhã. Saída para o Cabo Norte, rodeando o
ﬁorde de Porsanger, e cruze do túnel submarino com
mais de 7 km, a Ilha Mageroya. Chegada e visita (com
entrada e bebida incluída) ao “Ártico Ice Bar”, e onde
conhecerá os diferentes tipos de gelo, de tonalidades, de texturas e formações. Continuação ao hotel.
Jantar e a continuar traslado ao Cabo Norte. Com entrada incluída a Plataforma e certiﬁcado nominativo
de presença. Regresso ao hotel e acomodação.
Nota: A visita ao Ártico Ice Bar e a visita opcional a
Ilha dos Pássaros podem mudar de ordem em função
dos horários das reservas.
TERÇA-FEIRA: CABO NORTE - ALTA*
Café da manhã. Tempo livre até a hora da saída ou
possibilidade de realizar uma excursão opcional em
barco à Ilha dos Pássaros, uma das reservas de aves
marinhas mais importante da região sub-ártica. Na
hora indicada, iremos ao túnel submarino do ﬁorde
de Kobp, e continuação para Alta, com o Museu de
Petroglifos, arte rupestre de diferentes épocas, entre
6500 e 2500 anos de antiguidade, e Patrimônio da
Humanidade. Jantar e acomodação.
* No momento da edição deste cuaderno, as saídas
de 26 de Maio e 9 de Junho pernoctarán duas noites em Tromsø, em vez de um em Alta e um em
Tromsø, alterandose não o resto do programa de
viagens.
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QUARTA-FEIRA: ALTA - FIORDES DE LYNGEN E ULLS TROMSØ
Café da manhã. Saída para bordear os Fiordes de
Alta, Kvænan e Resta, e atravessar em barco os ﬁordes de Lyngen e Ulls. Chegada em Tromso, situada
sobre uma ilha entre dois ﬁordes. Visita panorâmica: o cais, a igreja de madeira, a Catedral Ártica de
Tromsdalen e subida em teleférico, para poder apreciar de uma impressionante vista da cidade. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: TROMSØ - ILHAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
(OPCIONAL BALEIAS GIGANTES)
Café da manhã. Sairemos com destino Ilhas Vesteralen, passando por belíssimas paisagens. Esse dia,
se você desejar, poderá realizar uma visita opcional
ao Safari das Baleias Gigantes (visão praticamente
garantida, caso contrário, devolução parcial do valor). Continuação ao hotel. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ILHAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPCIONAL
ILHAS LOFOTEN E FIORDE TROLL)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional para
continuar desfrutando das paisagens e dos povoados da região, como Kavelgäg, com sua igreja em
madeira, e/ou realizar um cruzeiro opcional pelo
Trollfjord, famoso por sua beleza e pelo empenho
em manter as tradições pesqueiras. Teremos acesso a este ﬁorde através de uma estreita entrada de
origem glacial e chegaremos até a pequena baía
fechada por altas montanhas. Jantar e acomodação.
* A ordem destas excursões opcionais pode ser alterada por motivos operacionais.
SÁBADO: LOFOTEN
OSLO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar
um voo com destino a Oslo. Chegada e traslado ao
hotel. Tempo livre para começar a conhecer a capital da Noruega, cidade que hoje em dia se combina
com a natureza, representada pelo seu ﬁorde e pelos
espaços verdes a sua volta, e com a cultura presente
em seus diversos museus de costumes e tradições da
Noruega. Acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9265
SEXTA-FEIRA: BRASIL - OSLO
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: OSLO
Chegada em Oslo e traslado ao hotel. Tempo livre
para começar a conhecer a capital da Noruega, cidade que hoje em dia se combina com a natureza,
representada pelo seu ﬁorde e pelos espaços verdes
a sua volta, e com a cultura presente em seus diversos museus de costumes e tradições da Noruega.
Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: OSLO - ALESUND
Café da manhã. Saída pela costa noruega, bordeando o lago Mjøsa, o maior da Noruega e um dos
mais profundos da Europa. Continuação pelo Vale
de Gudbransdal até chegar em Alesund, bela cidade
reconstruída em Art Nouveau depois do incêndio de
23 de janeiro de 1904. Sugerimos subir no seu mirante, desde onde se aprecia uma bela vista panorâmica da capital da região de Sunnmore. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ALESUND - FIORDE DE GEIRANGER - REGIÃO
DOS FIORDES
Café da manhã. Cruzaremos o Storfjord e faremos
un passeio em barco pelo ﬁorde de Geiranger, o mais
espetacular de todos, considerado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Impressionam suas escarpadas montanhas de 1.000m de altura, das que
caem belas cascatas, como a do Véu Nupcial e a das
Sete Irmãs. Desembarque e continuação até a Geleira
de Briksdal, localizada no Parque Nacional de Jostedalsbreen, onde depois do almoço realizaremos uma
emocionante caminhada, onde desfrutaremos da natureza. (Recomendamos calçado apropriado). Jantar
e acomodação na região dos Fiordes.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO DOS FIORDES - SOGNEFIORD - BERGEN
Café da manhã. Em primeiro lugar, realizaremos um
passeio em barco pelo Sognefjord, conhecido como
o Fiorde dos Sonhos, que além de ser o mais longo
da Noruega, com seus mais de 200km, também é
o mais profundo, atingindo 1.300 metros de profundidade em alguns lugares. Almoço e continuação,
passando pelo Vale de Voss, até Bergen. Visita panorâmica para conhecer, entre outros lugares, o velho
Porto de Bryggen, o antigo bairro dos comerciantes
da Liga Hanseática e suas construções em madeira.
Subiremos à colina de Floyfjellet em teleférico, para
apreciar uma surpreendente vista da cidade e do seu
ﬁorde. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERGEN - STAVANGER
Café da manhã. Manhã livre ou visita opcional à casa
de Edvuard Grieg e visita da Gamla Bergen. Almoço.
Saída pela Rota Atlântica, atravessando os Fiordes
de Bjöna e Bokna em ferry, as ilhas de Rennesoy e os
túneis submarinos de Rennfast. Chegada em Stavanger, com bairros de edifícios construídos em madeira
branca, com um encanto típico de uma cidade marinheira. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: STAVANGER (OPCIONAL LYSE E
PREKESTOLEN)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, excursão
opcional mais famosa dos Fiordes noruegos: Passeio
em Barco pelo ﬁorde de Lyse, continuando com um
interessante passeio de montanha (necessário calça-
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Preço base ST9264
do adequado, boa forma física e, em qualquer caso,
ótimas condições climáticas) para o Prekestolen
(ou Púlpito), o palco mais importante de todos os
Fiordes. Regresso a Stavanger e restante da tarde
livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: STAVANGER - OSLO
Café da manhã. Hoje atravessaremos o Sul da Noruega, desfrutando das paisagens espetaculares
pelo caminho. Almoço em rota. Chegada em Oslo
e visita panorâmica da cidade: o parque Frogner,
com as esculturas realizadas por Gustav Vigeland
durante a primeira metade do século XX, se destacan entre todas as obras deste parque o Monolito,
impressionante bloco de granito de 17 metros de altura, onde aparecem esculpidas mais de 100 ﬁguras
humanas entrelaçadas; a animada rua Karl Johans,
a Prefeitura, o Castelo de Akershus, o Palácio Real,
o Parlamento, etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Café da manhã. Saída para a cidade industrial
Karlstad, com tempo livre para conhecer esta cidade localizada às margens do lago Väneren. Continuação para Estocolmo. Chegada ao hotel e restante
do dia livre para começar a conhecer a capital da
Suécia. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Visita panorâmica: Gamla Stan ou
Cidade Velha, a Grande Praça, a Catedral, o Palácio Real, a Ilha dos Nobres, etc. Almoço. Se desejar,
poderá realizar uma visita opcional ao Museu Vasa,
galeão real afundado durante seu deslizamento e
recuperado 333 anos depois, hoje restaurado em
todo seu esplendor, e também visitaremos o interior da Prefeitura, onde conheceremos, entre outras salas, o Salão Azul, onde todos os anos no dia
10 de Dezembro se celebra o banquete, e o Salão
Dourado, onde se realiza o baile de gala posterior
à entrega do Prêmio Nobel. Restante do dia livre.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Café da manhã. Saída para Dinamarca, percorrendo o interior da Suécia, passando por Norrkoping
e bordeando o Lago Vattern até chegar em Malmo,
onde cruzaremos a Ponte de Oresund, que une a
Suécia e a Dinamarca. Foi inaugurada no dia 1º de
Julho de 2000 e é considerada como a grande obra
prima da engenharia sueca do século XXI. Conta
com duas linhas de trem e seis pistas de estrada,
sendo a ponte combinada trem-estrada mais longa
da Europa, com quase 8km de comprimento. Esta
ponte tem signiﬁcado uma revolução nos meios de
comunicação europeus. Chegada em Copenhague,
capital da Dinamarca e a maior cidade da Escandinávia. Suas origens nos levam ao ínicio do século
XI, quando surgiu um pequeno assentamento de

pescadores conhecido simplesmente como havn
(porto). Mais tarde este porto adquiriu maior importância desde o ponto de vista comercial e passou-se a chamar Købmandshavn: “baía dos mercantes”, o que derivou ﬁnalmente em seu nome
atual. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: COPENHAGUE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da
Prefeitura, o exterior do Palácio Christianborg, o
Palácio de Amalienborg, residência oﬁcial da rainha Margarita, a impressionante Fonte de Geﬁon.
O Nyhavn. A Pequena Sereia, em honra ao personagem criado pela imaginação de Andersen, a
Bolsa, etc. Tempo livre. Visita opcional ao Castelo
de Frederiksborg, localizado ao norte da Sealândia,
em Hillerød, sobre três ilhotas do Slotssø “lago do
castelo”. É considerado como o melhor exemplo
do renascimento dinamarquês, e hoje em dia é o
maior palácio da Escandinávia. Simboliza a força
que teve a monarquia absolutista dinamarquesa
quando se estendia o seu poder até a Noruega.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COPENHAGUE
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. ■

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Rovaniemi

Nome

Situação

Cat.

Scandic Rovaniemi
Centro
4*
Sokos Rovaniemi
Centro
4*
Karasjok
Scandic Karasjok
Karasjok
4*
Ctra. Nordkapp 3*S
Cabo Norte Scandic Nordkapp
Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta
Scandic Alta
Centro
4*
Thon Alta
Centro
4*
Tromso
Radisson Blu Tromso Centro
4*
Clarion The Edge
Centro
4*
Lofot./Vesteralen Sortland Hotell
Sortland
3*
Melbu Hotell
Melbu
3*
Oslo
Scandic Sjolyst
Cidade
4*
Scandic Vulkan
Centro
4*
Alesund
Scandic Parken
Centro
4*
First Atlantica
Centro
4*
Thon Alesund
Centro
3*S
Fiordes
Thon Jolster
Skei
4*
Scandic Sunnfjord
Forde
4*
Bergen
Augustin
Centro
4*
Grand Terminus
Centro
4*
Scandic Bergen City Centro
4*
Stavanger
Scandic Forum
Cidade
4*
Estocolmo
Quality Globe
Cidade
4*
Park Inn Hammarby Sjöstad Cidade
4*
Scandic Sjofartshotellet Centro
4*
Copenhague First Mayfair
Centro
4*
Comfort Vesterbro
Centro
4*
Scandic Copenhague City Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

5.250
3.005$
$

20 dias
18 refeições

Preço base ST9265

13 dias
12 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 31 MAI / 16 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

SINGLE

Rovaniemi - Copenhague

ST9264

Seleção

DUPLO

20

18

5.250

6.375

TEMPORADA: 31 MAI / 30 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

Seleção

DUPLO

SINGLE

Oslo - Copenhague

ST9265

13

12

3.005

3.690

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmica de Tromso com teleférico, Panorâmicas
de Bergen e Floyfjellet, Oslo, Estocolmo e Copenhague.
- Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo
itinerário): Casa do Papai Noel, Karasjok e Parque temático Sapmi, Cabo Norte com certiﬁcado, Lapônia, Ártico
Ice Bar com bebida, Alta, Alesund, Passeio em barco
pelo ﬁorde de Geiranger, Geleira de Briksdal, Passeio
em barco pelo Fiorde dos Sonhos, Stavanger, Karlstad,
Ponte de Oresund.
- Seguro de viagem e IVA.
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Sol de Meia-noite, Fiordes e Perolas do Báltico
ST9266 >> Rovaniemi > Karasjok > Cabo Norte > Alta > Tromso > Ilhas Lofoten > Oslo > Alesund > Fiordes > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo > Helsinque

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROVANIEMI
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: ROVANIEMI
Chegada em Rovaniemi e traslado ao hotel. Tempo
livre para começar a cidade, perto do Círculo Polar
Ártico. Uma cidade com um desenho muito moderno, pois o traçado atual da mesma foi encomendado
depois da Segunda Guerra Mundial ao arquiteto Alvar Aalto, com a condição de que o plano da cidade fosse parecido ao chifre de uma rena. Jantar e
acomodação.
DOMINGO: ROVANIEMI - KARASJOK
Café da manhã. Pela manhã, iremos ao Centro do
Círculo Polar para visitar a Casa do Papai Noel, onde
teremos a oportunidade de enviar uma carta desse
lugar tão especial. Saída para Karasjok, capital da
Lapônia Noruega, onde visitaremos o Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra sobre Lapônia. Jantar
e acomodação.
(*) Eventualmente esta visita pode ser realizada no
dia seguinte em função dos horários.
SEGUNDA-FEIRA: KARASJOK - CABO NORTE
Café da manhã. Saída para o Cabo Norte, rodeando
o ﬁorde de Porsanger, e cruze do túnel submarino
com mais de 7 km, a Ilha Mageroya. Chegada e visita
(com entrada e bebida incluída) ao “Ártico Ice Bar”,
o primeiro bar de gelo permanente construído na
Noruega, onde poderá apreciar a magia do inverno
Ártico (auroras boreais, noite polar, etc.) e onde conhecerá os diferentes tipos de gelo, de tonalidades,
de texturas e formações. Continuação ao hotel. Jantar e a continuar traslado ao Cabo Norte. Com entrada incluída a Plataforma e certiﬁcado nominativo de
presença. Regresso ao hotel e acomodação.
Nota: A visita ao Ártico Ice Bar e a visita opcional a
Ilha dos Pássaros podem mudar de ordem em função
dos horários das reservas.
TERÇA-FEIRA: CABO NORTE - ALTA*
Café da manhã. Tempo livre até a hora da saída ou
possibilidade de realizar uma excursão opcional em
barco à Ilha dos Pássaros, uma das reservas de aves
marinhas mais importante da região sub-ártica. Na
hora indicada, iremos ao túnel submarino do ﬁorde
de Kobp, e continuação para Alta, com o Museu de
Petroglifos, arte rupestre de diferentes épocas, entre
6500 e 2500 anos de antiguidade, e Patrimônio da
Humanidade. Jantar e acomodação.
* No momento da edição deste cuaderno, as saídas
de 26 de Maio e 9 de Junho pernoctarán duas noites
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em Tromsø, em vez de um em Alta e um em Tromsø,
alterandose não o resto do programa de viagens.
QUARTA-FEIRA: ALTA - FIORDES DE LYNGEN E ULLS TROMSØ
Café da manhã. Saída para bordear os Fiordes de
Alta, Kvænan e Resta, e atravessar em barco os ﬁordes de Lyngen e Ulls. Chegada em Tromso, situada
sobre uma ilha entre dois ﬁordes. Visita panorâmica: o cais, a igreja de madeira, a Catedral Ártica de
Tromsdalen e subida em teleférico, para poder apreciar de uma impressionante vista da cidade. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: TROMSØ - ILHAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
(OPCIONAL BALEIAS GIGANTES)
Café da manhã. Saída para as Ilhas Vesteralen, passando por belíssimas paisagens. Esse dia, se você desejar, poderá realizar uma visita opcional ao Safari das
Baleias Gigantes (visão praticamente garantida, caso
contrário, devolução parcial do valor). Continuação ao
hotel. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ILHAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPCIONAL
ILHAS LOFOTEN E FIORDE TROLL)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional pelas
Ilhas Lofoten, para continuar desfrutando das paisagens e dos povoados característicos da região, como
Kavelgäg, com sua igreja em madeira de 1800, e/ou
realizar um cruzeiro opcional pelo Trollfjord, um dos
lugares mais impressionantes da Escandinávia, famoso por sua beleza e pelo empenho em manter as
antigas tradições pesqueiras. Teremos acesso a este
ﬁorde através de uma estreita entrada de origem glacial e chegaremos até a pequena baía fechada por
altas montanhas de pedra. Jantar e acomodação.
* A ordem destas excursões opcionais pode ser alterada por motivos operacionais.
SÁBADO: LOFOTEN
OSLO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar
um voo com destino a Oslo. Chegada e traslado ao
hotel. Tempo livre para começar a conhecer a capital da Noruega, cidade que hoje em dia se combina
com a natureza, representada pelo seu ﬁorde e pelos
espaços verdes a sua volta, e com a cultura presente
em seus diversos museus de costumes e tradições da
Noruega. Acomodação.
DOMINGO: OSLO - ALESUND
Café da manhã. Saída pela costa noruega, bordeando o lago Mjøsa, um dos mais profundos da Europa.
Continuação pelo Vale de Gudbransdal até chegar
em Alesund, bela cidade reconstruída em Art Nouveau depois do incêndio de 23 de janeiro de 1904.
Sugerimos subir no seu mirante, desde onde se
aprecia uma bela vista panorâmica da capital da região de Sunnmore. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ALESUND - FIORDE DE GEIRANGER - REGIÃO
DOS FIORDES
Café da manhã. Cruzaremos o Storfjord e faremos
un passeio em barco pelo ﬁorde de Geiranger, considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Impressionam suas escarpadas montanhas de
1.000m de altura, das que caem belas cascatas,
como a do Véu Nupcial e a das Sete Irmãs. Desembarque e continuação até a Geleira de Briksdal,
localizada no Parque Nacional de Jostedalsbreen,
onde depois do almoço realizaremos uma emocionante caminhada, onde desfrutaremos da natureza,
rodeados de montanhas, cascatas e paisagens inesquecíveis, até chegar em geleira. Uma experiência
que dura algumas horas, mas que será lembrada
para sempre. (Recomendamos calçado apropriado).
Jantar e acomodação na região dos Fiordes.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO DOS FIORDES - SOGNEFIORD - BERGEN
Café da manhã. Em primeiro lugar, realizaremos um
passeio em barco pelo Sognefjord, conhecido como
o Fiorde dos Sonhos, que além de ser o mais longo
da Noruega, com seus mais de 200km, também é
o mais profundo, atingindo 1.300 metros de profundidade em alguns lugares. Almoço e continuação,
passando pelo Vale de Voss, até Bergen. Visita panorâmica para conhecer, entre outros lugares, o velho
Porto de Bryggen, o antigo bairro dos comerciantes
da Liga Hanseática e suas construções em madeira.
Subiremos à colina de Floyfjellet em teleférico, para
apreciar uma surpreendente vista da cidade e do seu
ﬁorde. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERGEN - STAVANGER
Café da manhã. Manhã livre ou visita opcional à casa
de Edvuard Grieg e visita da Gamla Bergen. Almoço.
Saída pela Rota Atlântica, atravessando os Fiordes
de Bjöna e Bokna em ferry, as ilhas de Rennesoy e os
túneis submarinos de Rennfast. Chegada em Stavanger, com bairros de edifícios construídos em madeira
branca, com um encanto típico de uma cidade marinheira. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: STAVANGER (OPCIONAL LYSE E
PREKESTOLEN)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, excursão
opcional mais famosa dos Fiordes noruegos: Passeio
em Barco pelo ﬁorde de Lyse, continuando com um
interessante passeio de montanha (necessário calçado adequado, boa forma física e, em qualquer caso,
ótimas condições climáticas) para o Prekestolen (ou
Púlpito), o palco mais importante de todos os Fiordes. Regresso a Stavanger e restante da tarde livre.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: STAVANGER - OSLO
Café da manhã. Hoje atravessaremos o Sul da Noruega, desfrutando das paisagens espetaculares pelo
caminho. Almoço em rota. Chegada em Oslo e visita
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Preço base ST9266
panorâmica da cidade: o parque Frogner, com as
esculturas realizadas por Gustav Vigeland durante
a primeira metade do século XX, se destacan entre
todas as obras deste parque o Monolito, impressionante bloco de granito de 17 metros de altura, onde
aparecem esculpidas mais de 100 ﬁguras humanas
entrelaçadas; a animada rua Karl Johans, a Prefeitura, o Castelo de Akershus, o Palácio Real, o Parlamento, etc. Jantar e acomodação.

doxa da Trindade, a Praça do Senado, o Porto e a
Praça do Mercado, a Catedral Luterana de São Nicolau, a Catedral Uspenski, em estilo russo-bizantino e desenhada por Aleksei Gornostajev em 1868,
a Esplanadi, Temppeliaukio, o Monumento ao compositor Jean Sibelius, a Mannerheinmintie, a maior
artéria da cidade, etc. Traslado ao hotel e tempo
livre para continuar conhecendo esta bela cidade.
Acomodação.

SÁBADO: OSLO
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. ■

QUARTA-FEIRA: HELSINQUE (OPCIONAL PARA TALLIN)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional de
dia completo para Tallin (Estônia). Iremos em ferry
até esta maravilhosa cidade chamada de “A Pequena Praga”, para realizar uma visita da mesma: a
Prefeitura, a igreja de São Olaf, o Castelo de Toompea, o Palácio de Kadriorg, a Catedral ortodoxa
de Domsky, o Mosteiro de São Miguel, a Farmácia
Municipal, etc. Na hora indicada, traslado ao porto
para retornar a Helsinque. Acomodação.

5.355
4.305$
$

21 dias
19 refeições

Preço base ST9267

16 dias
16 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 31 MAI / 16 AGO

FIM DO ITINERÁRIO ST9267
SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Café da manhã. Saída para a cidade industrial
Karlstad, com tempo livre para conhecer esta cidade localizada às margens do lago Väneren. Continuação para Estocolmo. Chegada ao hotel e restante
do dia livre para começar a conhecer a capital da
Suécia. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Visita panorâmica, na qual realizaremos um percurso em ônibus pelos pontos mais
importantes da cidade e um passeio a pé pela
Gamla Stan ou Cidade Velha, quatro ilhas unidas
entre si sobre as quais Bigerl Jarl fundou a cidade
há 700 anos. Em nosso percurso conheceremos
a Grande Praça, a Catedral, o Palácio Real, a Ilha
dos Nobres, etc. Almoço. Visita opcional ao Museu
Vasa, galeão real afundado durante seu deslizamento e recuperado 333 anos depois, hoje restaurado em todo seu esplendor, e também visitaremos o interior da Prefeitura, onde conheceremos,
entre outras salas, o Salão Azul, onde se celebra
o banquete, e o Salão Dourado, onde se realiza o
baile de gala posterior à entrega do Prêmio Nobel.
Restante do dia livre. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO
HELSINQUE
Café da manhã. Dia livre para, por exemplo, visitar
Skansen, onde conhecerá o museu popular ao ar
livre mais antigo do mundo, ou o museu de arte
contemporânea, com uma excelente coleção de
arte do século XX e XXI, com obras de Picasso,
Dalí, Derket e Matisse, entre outros, em um edifício
desenhado pelo arquiteto espanhol Rafael Moneo.
Na hora indicada, traslado ao porto para embarcar
em um ferry que nos levará a uma animada travessia através do Mar Báltico até Helsinque. Jantar-buffet escandinavo e acomodação em camarotes.
TERÇA-FEIRA: HELSINQUE
Café da manhã a bordo. Depois do desembarque,
realizaremos uma visita panorâmica: a Igreja Orto-

QUINTA-FEIRA: HELSINQUE
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 ST9266

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Rovaniemi

Nome

Situação

Cat.

Scandic Rovaniemi
Centro
4*
Sokos Rovaniemi
Centro
4*
Karasjok
Scandic Karasjok
Karasjok
4*
Ctra. Nordkapp 3*S
Cabo Norte Scandic Nordkapp
Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta
Scandic Alta
Centro
4*
Thon Alta
Centro
4*
Tromso
Radisson Blu Tromso Centro
4*
Clarion The Edge
Centro
4*
Lofot./Vesteralen Sortland Hotell
Sortland
3*
Melbu Hotell
Melbu
3*
Oslo
Scandic Sjolyst
Cidade
4*
Scandic Vulkan
Centro
4*
Alesund
Scandic Parken
Centro
4*
First Atlantica
Centro
4*
Thon Alesund
Centro
3*S
Fiordes
Thon Jolster
Skei
4*
Scandic Sunnfjord
Forde
4*
Bergen
Augustin
Centro
4*
Grand Terminus
Centro
4*
Scandic Bergen City Centro
4*
Stavanger
Scandic Forum
Cidade
4*
Estocolmo
Quality Globe
Cidade
4*
Park Inn Hammarby Sjöstad Cidade
4*
Scandic Sjofartshotellet Centro
4*
Helsinque
Radisson Blu Seaside Centro
4*
Scandic Park
Centro
4*
Sokos Albert
Centro
4*
Scandic Hakaniemi
Centro
3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

21

19

5.355

6.540

Rovaniemi - Oslo

ST9267

Seleção

SINGLE

Rovaniemi - Helsinque

ST9266

Seleção

DUPLO

16

16

4.305

5.180

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmica de Tromso com teleférico, Panorâmica
de Bergen e Floyfjellet, Panorâmicas de Oslo, Estocolmo
e Helsinque.
- Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo
itinerário): Casa do Papa Noel, Karasjok e Parque temático Sapmi, Cabo Norte com certiﬁcado Lapônia, Ártico
Ice Bar com bebida, Alta, Alesund, Passeio em barco
pelo ﬁorde de Geiranger, Geleira de Briksdal, Passeio
em barco pelo Fiorde dos Sonhos, Stavanger, Karlstad,
Cruzeiro pelo Báltico.
- Seguro de viagem e IVA.
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Sol de Meia-noite e Tudo Fiordes com Estocolmo
ST9193 >> Rovaniemi > Karasjok > Cabo Norte > Alta > Tromso > Ilhas Lofoten > Oslo > Alesund > Fiordes > Bergen > Stavanger > Oslo > Estocolmo

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROVANIEMI
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: ROVANIEMI
Chegada em Rovaniemi e traslado ao hotel. Tempo
livre para começar a cidade, perto do Círculo Polar
Ártico. Uma cidade com um desenho muito moderno, pois o traçado atual da mesma foi encomendado
depois da Segunda Guerra Mundial ao arquiteto Alvar Aalto, com a condição de que o plano da cidade fosse parecido ao chifre de uma rena. Jantar e
acomodação.
DOMINGO: ROVANIEMI - KARASJOK
Café da manhã. Pela manhã, iremos ao Centro do
Círculo Polar para visitar a Casa do Papai Noel, onde
teremos a oportunidade de enviar uma carta desse
lugar tão especial. Saída para Karasjok, capital da
Lapônia Noruega, onde visitaremos o Parque temático Sapmi (*), que nos ilustra sobre Lapônia. Jantar
e acomodação.
(*) Eventualmente esta visita pode ser realizada no
dia seguinte em função dos horários.
SEGUNDA-FEIRA: KARASJOK - CABO NORTE
Café da manhã. Saída para o Cabo Norte, rodeando
o ﬁorde de Porsanger, e cruze do túnel submarino
com mais de 7 km, a Ilha Mageroya. Chegada e visita
(com entrada e bebida incluída) ao “Ártico Ice Bar”,
o primeiro bar de gelo permanente construído na
Noruega, onde poderá apreciar a magia do inverno
Ártico (auroras boreais, noite polar, etc.) e onde conhecerá os diferentes tipos de gelo, de tonalidades,
de texturas e formações. Continuação ao hotel. Jantar e a continuar traslado ao Cabo Norte. Com entrada incluída a Plataforma e certiﬁcado nominativo de
presença. Regresso ao hotel e acomodação.
Nota: A visita ao Ártico Ice Bar e a visita opcional a
Ilha dos Pássaros podem mudar de ordem em função
dos horários das reservas.
TERÇA-FEIRA: CABO NORTE - ALTA*
Café da manhã. Tempo livre até a hora da saída ou
possibilidade de realizar uma excursão opcional em
barco à Ilha dos Pássaros, uma das reservas de aves
marinhas mais importante da região sub-ártica. Na
hora indicada, iremos ao túnel submarino do ﬁorde
de Kobp, e continuação para Alta, com o Museu de
Petroglifos, arte rupestre de diferentes épocas, entre
6500 e 2500 anos de antiguidade, e Patrimônio da
Humanidade. Jantar e acomodação.
* No momento da edição deste cuaderno, as saídas
de 26 de Maio e 9 de Junho pernoctarán duas noites

324 ESCANDINÁVIA · RÚSSIA · O BÁLTICO

Pan
Pa
anorâ
orrâ
râmic
miicca de Rein
m
eiin
ei
ne · IlIlhas
lhass Lo
Lofoten
fotten
fot
n

em Tromsø, em vez de um em Alta e um em Tromsø,
alterandose não o resto do programa de viagens.
QUARTA-FEIRA: ALTA - FIORDES DE LYNGEN E ULLS TROMSØ
Café da manhã. Saída para bordear os Fiordes de
Alta, Kvænan e Resta, e atravessar em barco os ﬁordes de Lyngen e Ulls. Chegada em Tromso, e visita
panorâmica: o cais, a igreja de madeira, a Catedral
Ártica de Tromsdalen e subida em teleférico, para
poder apreciar de uma impressionante vista da cidade. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: TROMSØ - ILHAS LOFOTEN - VESTERÅLEN
(OPCIONAL BALEIAS GIGANTES)
Café da manhã. Sairemos com destino Ilhas Vesteralen passando por belíssimas paisagens. Esse dia,
se você desejar, poderá realizar uma visita opcional
ao Safari das Baleias Gigantes (visão praticamente
garantida, caso contrário, devolução parcial do valor). Continuação ao hotel. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: ILHAS LOFOTEN- VESTERÅLEN (OPCIONAL
ILHAS LOFOTEN E FIORDE TROLL)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional pelas
Ilhas Lofoten, para continuar desfrutando das maravilhosas paisagens e dos povoados característicos da região, como Kavelgäg, com sua igreja em

madeira de 1800, e/ou realizar um cruzeiro opcional
pelo Trollfjord, um dos lugares mais impressionantes da Escandinávia, famoso por sua beleza e pelo
empenho em manter as antigas tradições pesqueiras. Teremos acesso a este ﬁorde através de uma
estreita entrada de origem glacial e chegaremos até
a pequena baía fechada por altas montanhas de pedra. Jantar e acomodação.
* A ordem destas excursões opcionais pode ser alterada por motivos operacionais.
SÁBADO: LOFOTEN
OSLO
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar
um voo com destino a Oslo. Chegada e traslado ao
hotel. Tempo livre para começar a conhecer a capital da Noruega, cidade que hoje em dia se combina
com a natureza, representada pelo seu ﬁorde e pelos
espaços verdes a sua volta, e com a cultura presente
em seus diversos museus de costumes e tradições da
Noruega. Acomodação.
DOMINGO: OSLO
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 ST9283
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Preço base ST9193
DOMINGO: OSLO - ALESUND
Café da manhã. Saída pela costa noruega, bordeando o lago Mjøsa, um dos mais profundos da
Europa. Continuação pelo Vale de Gudbransdal
até chegar em Alesund, bela cidade reconstruída em Art Nouveau depois do incêndio de 23 de
janeiro de 1904. Sugerimos subir no seu mirante,
desde onde se aprecia uma bela vista panorâmica da capital da região de Sunnmore. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ALESUND - FIORDE DE GEIRANGER - REGIÃO
DOS FIORDES
Café da manhã. Cruzaremos o Storfjord e faremos un passeio em barco pelo ﬁorde de Geiranger, considerado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Impressionam suas escarpadas montanhas de 1.000m de altura, das que caem belas
cascatas, como a do Véu Nupcial e a das Sete
Irmãs. Desembarque e continuação até a Geleira de Briksdal, localizada no Parque Nacional de
Jostedalsbreen, onde depois do almoço realizaremos uma emocionante caminhada, onde desfrutaremos da natureza, rodeados de montanhas,
cascatas e paisagens inesquecíveis, até chegar
em geleira. Uma experiência que dura algumas
horas, mas que será lembrada para sempre. (Recomendamos calçado apropriado). Jantar e acomodação na região dos Fiordes.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO DOS FIORDES - SOGNEFIORD BERGEN
Café da manhã. Em primeiro lugar, realizaremos um
passeio em barco pelo Sognefjord, conhecido como
o Fiorde dos Sonhos, que além de ser o mais longo
da Noruega, com seus mais de 200km, também é
o mais profundo, atingindo 1.300 metros de profundidade em alguns lugares. Almoço e continuação, passando pelo Vale de Voss, até Bergen. Visita
panorâmica para conhecer, entre outros lugares, o
velho Porto de Bryggen, o antigo bairro dos comerciantes da Liga Hanseática e suas construções em
madeira. Subiremos à colina de Floyfjellet em teleférico, para apreciar uma surpreendente vista da
cidade e do seu ﬁorde. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERGEN - STAVANGER
Café da manhã. Manhã livre ou visita opcional à
casa de Edvuard Grieg e visita da Gamla Bergen.
Almoço. Saída pela Rota Atlântica, atravessando os
Fiordes de Bjöna e Bokna em ferry, as ilhas de Rennesoy e os túneis submarinos de Rennfast. Chegada
em Stavanger, com bairros de edifícios construídos
em madeira branca, com um encanto típico de uma
cidade marinheira. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: STAVANGER (OPCIONAL LYSE E
PREKESTOLEN)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, excur-

são opcional mais famosa dos Fiordes noruegos:
Passeio em Barco pelo ﬁorde de Lyse, continuando
com um interessante passeio de montanha (necessário calçado adequado, boa forma física e, em
qualquer caso, ótimas condições climáticas) para o
Prekestolen (ou Púlpito), o palco mais importante
de todos os Fiordes. Regresso a Stavanger e restante da tarde livre. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: STAVANGER - OSLO
Café da manhã. Hoje atravessaremos o Sul da Noruega, desfrutando das paisagens espetaculares
pelo caminho. Almoço em rota. Chegada em Oslo
e visita panorâmica da cidade: o parque Frogner,
com as esculturas realizadas por Gustav Vigeland
durante a primeira metade do século XX, se destacan entre todas as obras deste parque o Monolito,
impressionante bloco de granito de 17 metros de altura, onde aparecem esculpidas mais de 100 ﬁguras
humanas entrelaçadas; a animada rua Karl Johans,
a Prefeitura, o Castelo de Akershus, o Palácio Real,
o Parlamento, etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Café da manhã. Saída para a cidade industrial
Karlstad, com tempo livre para conhecer esta cidade localizada às margens do lago Väneren. Continuação para Estocolmo. Chegada ao hotel e restante
do dia livre para começar a conhecer a capital da
Suécia. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Visita panorâmica, na qual realizaremos um percurso em ônibus pelos pontos mais
importantes da cidade e um passeio a pé pela
Gamla Stan ou Cidade Velha, quatro ilhas unidas
entre si sobre as quais Bigerl Jarl fundou a cidade há 700 anos. Conheceremos a Grande Praça,
a Catedral, o Palácio Real, a Ilha dos Nobres, etc.
Almoço. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional ao Museu Vasa, galeão real afundado durante seu deslizamento e recuperado 333 anos depois,
hoje restaurado em todo seu esplendor, e também visitaremos o interior da Prefeitura, onde conheceremos, entre outras salas, o Salão Azul, onde
todos os anos no dia 10 de Dezembro se celebra
o banquete, e o Salão Dourado, onde se realiza o
baile de gala posterior à entrega do Prêmio Nobel.
Restante do dia livre que pode ser aproveitado para
passear em barco por seus canais, descobrir a Torre
de TV Käknas, com maravilhosas vistas da cidade,
etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO
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 ST9193

4.705
2.545$
$

18 dias
18 refeições

Preço base ST9283

10 dias
6 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 31 MAI / 16 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

18

18

4.705

5.705

Rovaniemi - Oslo

ST9283

Seleção

SINGLE

Rovaniemi - Estocolmo

ST9193

Seleção

DUPLO

10

6

2.545

3.040

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmica de Tromso com teleférico, Panorâmica
de Bergen e Floyfjellet, Panorâmica de Oslo, Panorâmica
de Estocolmo.
- Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo
itinerário): Casa do Papa Noel, Karasjok e Parque temático Sapmi, Cabo Norte com certiﬁcado Lapônia, Ártico
Ice Bar com bebida, Alta, Alesund, Passeio em barco
pelo ﬁorde de Geiranger, Geleira de Briksdal, Passeio em
barco pelo Fiorde dos Sonhos, Stavanger, Karlstad.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Rovaniemi

Nome
Situação
Cat.
Scandic Rovaniemi
Centro
4*
Sokos Rovaniemi
Centro
4*
Karasjok
Scandic Karasjok
Karasjok
4*
Ctra. Nordkapp 3*S
Cabo Norte Scandic Nordkapp
Scandic Honningsvag Honningsvag 3*S
Alta
Scandic Alta / Thon Alta Centro
4*
Tromso
Radisson Blu Tromso Centro
4*
Clarion The Edge
Centro
4*
Lofot./Vesteralen Sortland Hotell
Sortland
3*
Melbu Hotell
Melbu
3*
Oslo
Scandic Sjolyst
Cidade
4*
Scandic Vulkan
Centro
4*
Alesund
Scandic Parken
Centro
4*
First Atlantica
Centro
4*
Thon Alesund
Centro
3*S
Fiordes
Thon Jolster
Skei
4*
Scandic Sunnfjord
Forde
4*
Bergen
Augustin / Grand Terminus Centro
4*
Scandic Bergen City Centro
4*
Stavanger
Scandic Forum
Cidade
4*
Estocolmo
Quality Globe
Cidade
4*
Park Inn Hammarby Sjöstad Cidade
4*
Scandic Sjofartshotellet Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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O Melhor de Islândia

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9394 >> Reykjavik > Reg. do Norte > Myvatn > Região do Leste > Reg. de Hofn > Reg. do Sul > Reykjavik

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9394
QUARTA-FEIRA: BRASIL - REYKJAVIK
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: REYKJAVIK
Chegada em Reykjavik e traslado ao hotel. Tempo
livre na capital da Islândia. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: REYKJAVIK - REGIÃO DO NORTE
Café da manhã. Visita panorâmica de Reykjavik e
saída para o Hvalfjordur (Fiordes das Baleias) para
continuar nosso passeio até chegar em Borgarnes
e ao vulcão Grabrok. Visita das cascatas de Hraunfossar e Barnafoss. Continuação para a Região do
Norte. Visita do Museu de Glaumber (Jantar Opção
TI). Acomodação por Davik / Ayukeyri.
SÁBADO: REGIÃO DO NORTE - REGIÃO MÝVATN - HÚSAVÍK
/ LAUGAR
Café da manhã. *Saída para visitar a Cascata espetacular Godafoss. Continuação à Região do Lago
Myvatn, na zona de pseudo-crateras, Dimmuborgir: um verdadeiro labirinto de lava, os sulfatos e
as fumarolas de Namaskard. Seguimos para a zona
de Kraﬂa para contemplar os campos de lava fumegantes de Leirhnjukur e a grande cratera de Viti.
Continuação à área de Husávik/Laugar. (Jantar Opção TI). Acomodação.
* Durante este dia terá a possibilidade de realizar
uma excursão (Opção TI) para ver as Baleias desde Akureyri.
DOMINGO: HÚSAVÍK/LAUGAR - ÁSBYRGI - DETTIFOSS ÁREA DE EGILSSTADIR
Café da manhã. Saída para a península de Tjornes
até chegar ao parque nacional de Jokulsargljufur.
Continuamos para uma das zonas mais áridas da
ilha para conhecer a catarata mais abundante da
Europa, Dettifoss, com um caudal de mais de 300
m3 por segundo caindo desde 44 metros de altura.
Continuamos para a área de Egilsstaðir. (Jantar Opção TI). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ÁREA DE EGILSSTAÐIR - FIORDES DA
REGIÃO DO LESTE - REGIÃO DE HÖFN
Café da manhã. Durante este dia, vamos explorar
os grandes ﬁordes do leste. Um cenário paisagístico, no qual deixaremos com nossos passos majestosos ﬁordes. Visitaremos o museu mineral de Petra, em Stoovafjordur, considerado um dos grandes
atrativos do leste da Islândia. Continuação para a
região de Höfn. (Jantar Opção TI). Acomodação.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO DE HÖFN - FJALLSÁRLÓN
/JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - VIK - REGIÃO DO SUL
Café da manhã. Saída para visitar a lagoa glaciar de
Fjallsarlon ou Jokulsarlon, ﬂagelada por icebergs ao
pé do glaciar Vatnajokull. Passeio de barco. Continuamos através do deserto de lava de Kirkjubaejarklaustur até chegar em Vik e as Cascatas Skogarfoss e Seljalandsfoss* até chegar em Hvolsvollur.
(Jantar Opção TI). Acomodação pela Região Sul.
* Dependendo da localização do hotel, a visita das
cascatas Skogarfoss e Seljalandsfoss podem ser
realizado no dia seguinte.
QUARTA-FEIRA: REGIÃO DO SUL - CÍRCULO DOURADO LAGOA AZUL - REYKJAVIK
Café da manhã. Saída para o “Círculo de Ouro”, visitando o Parque Nacional de Thingvellir e a área
de Geysir. Continuação para a grande cascata deGullfoss e, em seguida, chegaremos à Lagoa Azul,
espaço geotermal de águas curativas para tomar
um banho (entrada incluída). Chegada em Reykjavik. Acomodação.
* Durante este dia terá a possibilidade de realizará uma excursión (Opção TI) para visitar o LAVA
Centre.
QUINTA-FEIRA: REYKJAVIK
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. ■

3.360

$

9 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 19 JUN / 21 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Reykjavik - Reykjavik

ST9394

9

-

3.360

3.795

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Reykjavik, Parque Nacional de Thingvellir, Lagoa Azul.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Vulcão de
Grabrok, Cascatas de Hraunfossar, Barnafoss e Godafoss, Campos de lava de Leirhnjukur e a grande cratera
de Viti, Península de Tjörnes, Jokulsargljufur, Catarata
de Dettifoss, Egilsstaoir, Museu Petra em Stöðvarfjörður,
Passeio de barco pela Lagoa Glaciar de Fjallsárlón o
Jökulsárlón, Deserto de lava de Kirkjubaejarklaustu, as
cascatas de Skogarfoss e Seljalandsfoss.
Nota: para sua maior comodidade, recomendamos para
você nossa (Opção TI).
Veja as condições especiais de cancelamento.
- Seguro de viagem e IVA.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Este itinerário pode ser realizado na versão TUDO INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de em total 5 refeições e las
siguientes visitas:
* Museu interactivo LAVA Centre em Hvolsvöllur.
* Avistamiento de baleias
Por um suplemento sobre o preço de: 685 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Reykjavik
Hotel Baron
Cidade
Reg. do Norte Hotel Norourland
Akureyri
Reg. Myvatn Fosshotle Husavik
Husavik
Reg. do Leste Hotel Valaskjalf
Egilsstadir
Reg. Hofn
Hotel Smyrlabjorg
Hofn
Reg. do Sul
HotelHviolsvollur
Vik
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Cat.
3*
3*
3*
3*
3*
3*
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1
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1
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Repúblicas Bálticas e Capitais Nórdicas

CRUZEIRO
PELO BÁLTICO

ST9271 · ST9272 >> Vilnius > Riga > Tallin > Estocolmo > Copenhague

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9271
COMEÇO DE AMBOS ITINERARIOS
SÁBADO: BRASIL - VILNIUS
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
DOMINGO: VILNIUS
Chegada em Vilnius e traslado ao hotel. Tempo livre
na capital da Lituânia. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VILNIUS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre de Gediminas, a Catedral, a igreja de São Pedro e São Paulo, a Universidade, etc. Almoço. Excursão opcional
a Trakai, rodeada pelo lago Galve e fundada no século XIV pelo Duque Kestutis. É um castelo gótico
de tijolo vermelho do século XV. Visita da fortaleza
e regresso a Vilnius. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: VILNIUS - COLINA DAS CRUZES - RUNDALE
- RIGA
Café da manhã. Saída para visitar a famosa Colina
das Cruzes, um importante lugar de culto católico
do país, com cruzes erguidas desde o século XIV.
Cruzaremos a fronteira com a Letônia para chegar
ao Palácio de Rundale, um dos mais notáveis edifícios do Barroco e Rococó letão, construído entre
1736 e 1740. Almoço e visita do interior do palácio.
Continuação para Riga. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: RIGA
Café da manhã. Visita da cidade fundada pelo bispo alemão Albert em 1201, onde a Art Nouveau e
o Ecletismo são estilos dominantes, junto a alguns
edifícios em madeira do século XIX. Faremos um
percurso a pé pelo centro histórico, com o Castelo de Riga, a Catedral, a igreja de São Pedro, a
Casa das Cabeças Negras, de 1334 (no século XV
alugada a uma organização de comerciantes solteiros estrangeiros), a Porta Sueca, o Monumento
à Liberdade, etc. Almoço. Tarde livre para continuar
conhecendo esta cidade. Sugerimos visitar o Museu
Etnográﬁco. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: RIGA - TALLIN
Café da manhã. Saída para a costa báltica em direção a Tallin e visita da “Pequena Praga”. Se destacam a Prefeitura, a igreja de São Olaf, de 1267, o
Castelo de Toompea (1229), a sede do Parlamento
Estônio, a Farmácia Municipal, uma das mais antigas da Europa que funciona desde 1422, o Palácio
de Kadriorg, com o Museu Estatal de Arte, a Catedral ortodoxa de Domsky, o Mosteiro de São Miguel,
etc. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TALLIN
BÁLTICO
Café da manhã. Tempo livre. Se desejar, excursão
na que poderá desfrutar do museu etnográﬁco,
onde poderá aprofundar na vida e os costumes

de Estônia. Na tarde à hora indicada translado ao
porto e embarque em um cruzeiro de uma noite,
com todas as comodidades a bordo. Jantar-buffet
escandinavo e acomodação em camarotes.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Café da manhã a bordo e desembarque. Visita panorâmica, na qual realizaremos um percurso em
ônibus pelos pontos mais importantes e passearemos pela Gamla Stan, onde está o Palácio Real, a
Grande Praça, a Catedral e, deste um extremo da
Ilha dos Nobres, contemplaremos a Prefeitura, etc.
Restante do dia livre ou visita opcional ao Museu
Vasa e ao interior da Prefeitura, com o Salão Dourado, onde se realiza a homenagem aos Prêmios
Nobel. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Dia livre que pode ser aproveitado
para passear em barco por seus canais, descobrir a
Torre de TV Käknas, o museu popular ao ar livre de
Skansen, o Museu de Arte Contemporânea, o museu Carl Milles, um dos escultores mais conhecidos
da Suécia, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO
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 ST9272
SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Café da manhã. Saída para Dinamarca, percorrendo o interior da Suécia, passando por Norrkoping
e bordeando o Lago Vattern até chegar em Malmo,
onde cruzaremos a Ponte de Oresund, que une a
Suécia e a Dinamarca. Foi inaugurada no dia 1º de
Julho de 2000 e é considerada como a grande obra
prima da engenharia sueca do século XXI. Chegada
em Copenhague, capital da Dinamarca e a maior
cidade da Escandinávia. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: COPENHAGUE
Café da manhã. Visita panorâmica: conhecermos
a Praça da Prefeitura, o exterior do Palácio Christianborg, o Palácio de Amalienborg, o Nyhavn, a
Pequena Sereia, a Bolsa, a Prefeitura, etc. Tempo
livre. Visita opcional ao Castelo de Frederiksborg,
considerado como o melhor exemplo do renascimento dinamarquês, e hoje em dia é o maior palácio da Escandinávia. Acomodação.

2.410
1.845$
$

12 dias
9 refeições

Preço base ST9272

10 dias
9 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 01 JUN / 21 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

12

9

2.410

3.030

Vilnius - Estocolmo

ST9272

Seleção

SINGLE

Vilnius - Copenhague

ST9271

Seleção

DUPLO

10

9

1.845

2.345

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário), Panorâmica de Vilnius, Palacio de Rundale com
entradas, Panorâmica de Riga, Panorâmica de Tallin,
Panorâmica de Estocolmo, Panorâmica de Copenhague.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo itinerário): Colina das Cruzes, Ponte de Oresund, Cruzeiro
pelo Báltico.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Vilnius

Nome

Situação Cat.

Comfort Vilnius LT
Cidade
Ibis Vilnius Centre
Centro
Riga
Tallink Hotel
Centro
Rixwell Elefant
Cidade
Mercure Riga Centre
Centro
Tallin
Tallink City
Centro
Tallink Spa & Confrerence
Centro
Park Inn Meriton Conference&Spa Cidade
Estocolmo Quality Globe
Cidade
Park Inn Hammarby Sjöstad
Cidade
Scandic Sjofartshotellet
Centro
Copenhague First Mayfair
Centro
Comfort Vesterbro
Centro
Scandic Copenhague City
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

QUARTA-FEIRA: COPENHAGUE
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 ST9271
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Repúblicas Bálticas, Capitais Nórdicas, Fiordes e
ST9275 >> Vilnius > Riga > Tallin > Estocolmo > Hamar > Fiordes > Bergen > Oslo > Copenhague

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - VILNIUS
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
DOMINGO: VILNIUS
Chegada em Vilnius e traslado ao hotel. Tempo livre para começar a conhecer a cidade. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VILNIUS
Café da manhã. Visita panorâmica, na qual realizaremos um passeio pelo centro da cidade, considerado o maior centro histórico barroco da Europa e
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
No nosso caminho conheceremos os edifícios mais
representativos, como a Catedral, a Torre de Gediminas, símbolo da cidade e do país, inclusive aparece
na moeda local, e foi sempre nomeada na tradição
literária do país, a igreja de São Pedro e São Paulo,
a igreja de Santa Ana, a rua Pilies, a mais conhecida
da cidade velha com uma grande quantidade de lojinhas de recordações, a Universidade, que é a mais
antiga do Leste Europeu, e a Porta Aurora, com uma
imagem da Virgem Maria que se acredita ter poderes milagrosos. Almoço. Pela tarde, poderá realizar
uma interessante excursão opcional a Trakai, antiga
capital do Grande Ducado da Lituânia, conhecida
como “A Cidade sobre a Água”, rodeada totalmente
pelo lago Galve e fundada no século XIV pelo Duque
Kestutis. É um castelo gótico de tijolo vermelho do
século XV, em sua origem construído para proteger
à cidade dos ataques dos cruzados, ainda que mais
tarde tenha servido de residência aos Duques Lituanos. Visita da fortaleza e regresso a Vilnius. Jantar
e acomodação.
TERÇA-FEIRA: VILNIUS - COLINA DAS CRUZES - RUNDALE RIGA
Café da manhã. Saída para a Colina das Cruzes, importante lugar de culto católico do país, com cruzes
erguidas desde o século XIV. Durante a época soviética o exército destruiu mais de 2.000 e foi considerado como um delito colocá-las neste lugar, ainda
assim, as cruzes continuaram crescendo na colina
para o espanto dos russos. No ﬁnal da época soviética a colida tinha mais de 40.000. Em seguida, cruzaremos a fronteira com a Letônia para chegar ao
Palácio de Rundale, um dos mais notáveis edifícios
do Barroco e Rococó letão, construído entre 1736
e 1740 como residência de verão de Ernst Johann
Biron, Duque de Courland, sobre planos e desenho
do arquiteto Francesco Bartolomeo Rastrelli, que
projetou também o Palácio de Inverno de São Petersburgo, já que era o arquiteto favorito da czarina
Catarina a Grande. Almoço e visita do interior do
palácio. Continuação para Riga, capital da Letônia.
Jantar e acomodação.
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QUARTA-FEIRA: RIGA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, considerada por muitos como a cidade européia que
possui o melhor conjunto de edifícios modernos e de
Art Nouveau do mundo. Por isso mesmo o seu centro
histórico é considerado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Faremos um percurso a pé pelo centro histórico, com o Castelo de Riga, a Catedral, a
igreja de São Pedro, a Casa das Cabeças Negras, de
1334 (no século XV alugada a uma organização de
comerciantes solteiros estrangeiros), a Porta Sueca,
o Monumento à Liberdade, etc. Almoço. Tarde livre.
Se desejar, poderá realizar uma excursão opcional
ao Museu Etnográﬁco Letão, fundado em 1924, um
dos museus ao ar livre mais interessantes da Europa.
Durante a visita, conhecerá as casas tradicionais dos
artesãos, pescadores, fazendeiros, uma taverna típica, moinhos e todo o tipo de artefatos originais de
todo o país. Além do seu valor cultural, também está
localizado em um interessante espaço natural em um
bosque fora de Riga. Acomodação.

cio Real e, desde um extremo da Ilha dos Nobres,
comtemplaremos a Prefeitura e a sua torre de 106
metros. Se destacam também a Grande Praça, a Catedral, etc. Restante do dia livre. Visita opcional ao
Museu Vasa, galeão real afundado durante seu deslizamento e recuperado 333 anos depois, e também
visitaremos o interior da Prefeitura, o Salão Dourado,
onde se realiza a homenagem aos Prêmios Nobel.
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: RIGA - TALLIN
Café da manhã. Saída para a costa báltica em direção a Tallin, capital da Estônia. Visita panorâmica da
cidade chamada de “A Pequena Praga”. Entre seus
1.300 edifícios históricos, se destacam a Prefeitura,
construída em 1404 em estilo gótico, é considerada
como um dos edifícios não religiosos mais bonitos
deste estilo dos países do norte da Europa, se destaca pela maravilhosa torre, construída durante o século XVII em estilo renascimento tardio, coroada por
um cata-vento em forma de guerreiro, conhecido de
forma carinhosa pelos seus habitantes como Vana
Tomaas ou “O velho Tomas”, a igreja de São Olaf, de
1267, o Castelo de Toompea (1229), a sede do Parlamento Estônio, a Farmácia Municipal, uma das mais
antigas da Europa que funciona desde 1422, o Palácio de Kadriorg, com o Museu Estatal de Arte, o Mosteiro de São Miguel, a Catedral de Alexander Nevsky,
que domina a cidade sobre a colina de Toompea,
representante da comunidade ortodoxa na cidade,
construída no começo do século XX como símbolo
de dominação do Império czarista na Estônia, etc.
Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Café da manhã. Saída para Karlstad, ao norte do
maior dos lagos suíços, o Väneren. Almoço e tempo
livre para conhecer, entre outros lugares, Stora Torget, grande praça em torno da qual gira a vida da
cidade. Continuação para a fronteira da Noruega e
ao atravessá-la nos espera uns dias em que realizaremos um interessante percurso, rodeados da beleza
natural das paisagens norueguesas. No nosso caminho descobriremos o primeiro lugar, o lago Mjøsa, o
maior da Noruega, no coração de uma área agrícola,
que é o lugar onde hoje se encontram algumas das
granjas que houve assentamentos que estão habitados desde a era dos vikings. Chegada em Hamar,
a maior cidade do lago Mjøsa, e hoje em dia um
centro econômico importante da região. Jantar e
acomodação.

SEXTA-FEIRA: TALLIN
BÁLTICO
Café da manhã. Dia livre. Ao ﬁnal da tarde translado
ao porto e embarque em um cruzeiro de uma noite,
com todas as comodidades a bordo. Jantar-buffet
escandinavo e acomodação em camarotes
SÁBADO: ESTOCOLMO
Café da manhã a bordo e desembarque. Visita panorâmica, na qual realizaremos um percurso em ônibus
pelos pontos mais importantes da cidade e passearemos pela Gamla Stan ou Cidade Velha, quatro ilhas
unidas entre si sobre as quais Bigerl Jarl fundou a
cidade há 700 anos. Passaremos próximo ao Palá-

DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Dia livre para passear em barco por
seus canais, descobrir a Torre de TV Käknas, Skansen,
onde conhecerá o museu popular ao ar livre mais
antigo do mundo e o zoológico de Estocolmo, ou o
museu de arte contemporânea, com uma excelente
coleção de arte do século XX e XXI, com obras de
Picasso, Dalí, Derket e Matisse, entre outros, em um
edifício desenhado pelo arquiteto espanhol Rafael
Moneo, e o museu Carl Milles, um dos escultores mais
conhecidos da Suécia. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: HAMAR - REGIÃO DOS FIORDES
Café da manhã. Saída para a Região dos Fiordes,
através das paisagens impressionantes dos bosques,
lagos e montanhas, realizando uma parada para fotografar a igreja de madeira de Borgound ou Lom,
exemplo das stavkirke ou igrejas medievais de madeira que se construíram durante os séculos XII e
XIII. Na chegada na Região dos Fiordes, faremos uma
excursão ao Glaciar de Nigards ou ao do Briksdal *,
localizados no Parque Nacional de Jostedalsbreen.
Pelas características do terreno, recomendamos calçado cômodo para poder desfrutar tranquilamente
da natureza, rodeados de paisagens inesquecíveis
até chegar na língua do glaciar. Uma experiência que
dura algumas horas, mas que se conservará durante
toda a sua vida na sua memória, porque a força da
paisagem lhe fará sentir uma sensação única e inesquecível Continuação ao nosso hotel na Região dos
Fiordes. Jantar e acomodação.
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ST9276 >> Vilnius > Riga > Tallin > Estocolmo > Hamar > Fiordes > Bergen > Oslo

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9275
* Eventualmente essa visita poderá realizar-se na
quarta-feira.
QUARTA-FEIRA: REGIÃO DOS FIORDES - BERGEN
Café da manhã. No horário indicado, saída para
realizar um passeio de barco pelo Sognefjord, conhecido como o Fiordes dos Sonhos, que não é
somente o mais longo da Noruega, com seus mais
de 200 quilômetros, mas também o mais profundo,
alcançando os 1300 metros de profundidade em alguns lugares. Continuação para Bergen, capital da
Noruega até o ano 1830 e hoje segunda cidade do
país. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BERGEN - CASCATAS DE VORINGSFOSSEN
- OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade onde
conheceremos, entre outros lugares: o Velho Porto
de Bryggen, o antigo bairro dos comerciantes da
Liga Hanseática e suas construções de madeira. À
continuação, realizaremos uma rota paisagística
em que chegaremos, em primeiro lugar, à região
de Hardanger, onde se encontra o Parque Nacional de Hardangervida, realizando uma parada nas
Cascatas espetaculares de Voringsfossen, a queda
de água mais espetacular do país, em que suas
aguas se precipitam 180 metros até o fundo do
Vale Måbødalen. Continuação para Oslo, cidade em
que hoje em dia se combina com a natureza, representada por seus ﬁordes e os espaços verdes que a
rodeiam e a cultura presente nos seus numerosos
museus, que lhe colocarão nos costumes e tradições de Noruega. Jantar e acomodação.

assentamento de pescadores conhecido simplesmente como havn (porto). Mais tarde, este porto
adquiriu maior importância desde o ponto de vista
comercial e começou a se chamar Kobmandshavn,
o que derivou ﬁnalmente em seu nome atual. Jantar e acomodação.
DOMINGO: COPENHAGUE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça da Prefeitura, exterior do Palácio Christianborg, Palácio
Amalienborg, residência oﬁcial da rainha Margarita,
a Fonte de Geﬁon, a Sereia, a Bolsa, a Prefeitura,
etc. Tempo livre. Visita opcional ao Castelo Frederiksborg, localizado no norte da Sjælland, em Hillerød
sobre três ilhotes do Slotssø «lago do castelo». É
considerado como o melhor exemplo do Renascimento dinamarquês e hoje em dia é o maior palácio
da Escandinávia. Simboliza a força que a Monarquia
absolutista dinamarquesa teve, quando se estendia
seu poder até a Noruega. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: COPENHAGUE
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 ST9275

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

SEXTA-FEIRA: OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica: o Parque Frogner, a Prefeitura, o Castelo de Akershus, o Palácio
Real, o Parlamento, subiremos à colina do Holmekollen, e também conheceremos o interior da
Prefeitura, onde se encontra a sala onde se realizam
as celebrações do Prêmio Nobel da Paz. Almoço.
Tarde livre ou excursão opcional à Península de
Bygdoy para visitar o Museu Viking de Oslo, o Museu do Barco Polar Fram e o Museu Nórdico da Arte
Popular ao ar livre. Jantar e acomodação.
SÁBADO: OSLO
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 ST9276
SÁBADO: OSLO
COPENHAGUE
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto e saída para Copenhague. Chegada e
traslado ao hotel. Resto do dia livre na maior cidade da Escandinávia. Suas origens se remontam a
princípios do século XI, onde surgiu um pequeno

Vilnius

Nome

Situação Cat.

Comfort Vilnius LT
Cidade
Ibis Vilnius Centre
Centro
Riga
Tallink Hotel
Centro
Rixwell Elefant
Cidade
Mercure Riga Centre
Centro
Tallin
Tallink City
Centro
Tallink Spa & Confrerence
Centro
Park Inn Meriton Conference&Spa Cidade
Estocolmo Quality Globe
Cidade
Park Inn Hammarby Sjöstad
Cidade
Scandic Sjofartshotellet
Centro
Hamar
First Victoria
Centro
Scandic Ringsaker
Periferia
Scandic Elverum
Periferia
Reg. Fiordes Eikum
Hafslo
Torvis hotel
Marifjora
Loenfjord
Loen
Skjolden Luster Hotel
SKjoden
Bergen
Augustin
Centro
Grand Terminus
Centro
Scandic Bergen City
Centro
Scandic Flesland
Periferia
Oslo
Scandic Vulkan
Centro
Scandic Sjolyst
Centro
Copenhague Comfort Vesterbro
Centro
First Mayfair
Centro
Scandic Sydhaven
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

3.995
3.150$
$

17 dias
17 refeições

Preço base ST9276

15 dias
16 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 01 JUN / 31 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

Seleção

17

17

SINGLE

3 .995

4 .930

Vilnius - Oslo

ST9276

Seleção

DUPLO

Vilnius - Copenhague

ST9275

15

16

3.150

3.960

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmica de Vilnius, Palacio de Rundale com
entradas, Panorâmica de Riga, Panorâmica de Tallin,
Panorâmica de Estocolmo, Panorâmica de Bergen, Panorâmica de Oslo, Prefeitura de Oslo com entradas, Panorâmica de Copenhague.
- Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo
itinerário): Cruzeiro pelo Báltico, Colina das Cruzes, Igreja de madeira Lom / Borgund (exterior), Karlstad, Catarata de Voringfossen, Excursão Geleira de Nigards o
Briksdal, Passeio em barco pelo Sognefjord, Hamar.
- Seguro de viagem e IVA.
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Repúblicas Bálticas e Rússia Imperial
ST9274 >> Vilnius > Riga > Tallin > São Petersburgo > Moscou

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - VILNIUS
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
DOMINGO: VILNIUS
Chegada em Vilnius e traslado ao hotel. Tempo livre
na capital da Lituânia. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VILNIUS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital de Lituânia: a Catedral, a Torre de Gedimina, a rua Pilies,
a Universidade, e a Porta Aurora, etc. Almoço. Pela
tarde, excursão opcional a Trakai. Visita da fortaleza
e regresso a Vilnius. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: VILNIUS - COLINA DAS CRUZES RUNDALE - RIGA
Café da manhã. Saída para a Colina das Cruzes, importante lugar de culto católico do país. Em seguida,
cruzaremos a fronteira com a Letônia para chegar ao
Palácio de Rundale, construído sobre planos e desenho do arquiteto Francesco Bartolomeo Rastrelli,
que projetou também o Palácio de Inverno de São
Petersburgo. Almoço e visita do interior do palácio.
Continuação para Riga. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: RIGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o centro histórico,
com o Castelo de Riga, a Catedral, a igreja de São
Pedro, a Casa das Cabeças Negras, de 1334, a Porta
Sueca, o Monumento à Liberdade, etc. Almoço. Tarde
livre. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: RIGA - TALLIN
Café da manhã. Saída para Tallin, capital da Estônia.
Visita panorâmica: a Prefeitura, a igreja de São Olaf, o
Castelo de Toompea, a Farmácia Municipal, o Palácio
de Kadriorg, com o Museu Estatal de Arte, a Catedral
de Alexander Nevsky, etc. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: TALLIN
Cafe da manhã. Dia livre que pode aproveitar para
comprar produtos típicos, como os trabalhos em lana,
artesanato, cristal, entre outras coisas ou saborear a
excelente gastronomia que se pode saborear nos numerososos restaurantes de Tallin. Ou se deseja-o poderá realizar uma excursión na que poderá desfrutar
do museu etnograﬁco, onde poderá aprofundar na
vida e os costumes de Estônia. Acomodaçao.
SÁBADO: TALLIN
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 ST9273
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SÁBADO: TALLIN - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Saída para fronteira com a Rússia.
Depois dos trâmites da aduana, continuação para
São Petersburgo, a monumental capital cultural da
Rússia. Jantar e acomodação.
DOMINGO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais importantes: a Praça do Palácio e
o Palácio de Inverno, o Almirantado, a Praça de São
Isaac, a Avenida Nevsky, etc. Almoço. Tarde livre. Visita (Opção TI) do Hermitage, museu que ﬁgura entre os maiores e mais importantes museus do mundo. Possibilidade opcional de realizar um passeio
em barco pela chamada “Veneza do Norte”. (Jantar
Opção TI). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Petrodvorets. Visita (Opção TI) da Fortaleza de Pedro
e Paulo, com os túmulos da Dinastia Romanov, e à
continuação, visitaremos a Catedral de São Isaac e
seu museu de ícones e mosaicos. (Jantar Opção TI).
Acomodação.
MOSCOU
TERÇA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre para conhecer os edifícios e
monumentos mais característicos desta monumental
cidade. Se voçe desejar, poderá realizar uma completa visita opcional do Palácio Yusupov, conhecido,
também, porque ali aconteceu o assassinato de Rasputín. (Jantar Opção TI). No ﬁm do dia, traslado à
estação ferroviária para pegar um trem noturno com
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ST9274

ST9273

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9274
QUINTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Se voçe desejar, poderá
facer uma excursão (Opção TI) para Serguiev Possad, com um belo conjunto amuralhado que delimita o Mosteiro de Troiste Sergueiev, importante
lugar de peregrinação ortodoxa. Aqui poderá ver
as catedrais da Santíssima Trindade e da Assunção,
com o refeitório do mosteiro e os túmulos da família Boris Goudunov. (Almoço Opção TI). Assistência
opcional a um espetáculo de música e folclore russo. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a cidade. Se voçe desejar, tambén poderá facer
uma interesante visita (Opção TI) ao Kremlin, antiga residência dos czares. (Almoço Opção TI). Regresso a Moscou. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SÁBADO: MOSCOU
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 ST9274

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
O itinerário ST9274 pode ser realizado na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 18 refeições em total e as
seguintes visitas:
* Visita do Hermitage com entradas
* Visita da fortaleza de Pedro e Paulo com entradas
* Visita de Catedral de São Isaac
* Visita noturna de Moscou
* Visita do Kremlin com entradas às catedrais
* Excursão para Sergei Posad com entradas

QUARTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Chegada em Moscou, união aos
clientes que realizaram este trajeto em trem diurno
de alta velocidade ou em avião, e visita panorâmica
dos edifícios e monumentos mais representativos
desta cidade: conheceremos a Avenida Novi Arbat, o cais do rio Moscou, a Praça Vermelha, com
o Museu de História e a Catedral de São Basilio, o
Parque da Vitória, o Teatro Bolshoi, etc. E visitaremos o metrô de Moscou. Almoço. Tarde livre. Visita
(Opção TI) noturna de Moscou. (Jantar Opção TI).
Acomodação.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Vilnius

Nome

Situação Cat.

Comfort Vilnius LT
Cidade
Ibis Vilnius Centre
Centro
Riga
Tallink Hotel
Centro
Rixwell Elefant
Cidade
Mercure Riga Centre
Centro
Tallin
Tallink City
Centro
Tallink Spa & Confrerence
Centro
Park Inn Meriton Conference&Spa Cidade
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Cidade
Parklane
Cidade
Moskva
Cidade
Moscou
Crowne Plaza
Cidade
Azimut Olimpic
Cidade
Izmailovo Ed.Delta
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

15 dias
10 refeições

Preço base ST9273

8 dias
7 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 01 JUN / 21 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

15

10

2.530

3.345

Vilnius - Tallin

ST9273

Seleção

SINGLE

Vilnius - Moscou

ST9274

Seleção

DUPLO

8

7

1.330

1.705

Nota: Para as saídas do 01 ao 30 Jun, existe um suplemento
de 105 USD em duplo e 135 USD em single, ao coincidir
com as Noites Brancas de São Petersburgo.

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmica de Vilnius, Palacio de Rundale com
entradas, Panorâmica de Riga, Panorâmica de Tallin, Panorâmica de São Petersburgo, Panorâmica de Moscou.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo
itinerário): Colina das Cruzes.
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: a ordem das visitas em Rússia pode ser visto alterado em função da abertura e reservas dos monumentos.
Vistos: Imprescindível viajar com os vistos requeridos em
função da cada nacionalidade (ver página 13).

OPERAÇÕES ALTERNATIVAS

Por um suplemento sobre o preço de: 560 $.

destino a Moscou, a capital russa. Acomodação em
compartimentos quádruplos (opção em duplos, triplos ou individuais).

2.530
1.330$
$

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

1. - O trajeto entre São Petersburgo e Moscou pode ser
realizado em trem diurno de alta velocidade (ST9274
TAV), trocando a noite do trem por uma noite a mais em
Moscou.
Suplemento DUPLO: 175 $SINGLE: 240 $.
2. - O trajeto em trem noturno se realiza em compartimentos quádruplos. Se desejar, poderá viajar em outro
tipo de distribuição com os seguintes suplementos por
pessoa.
DUPLO: 165 $TRIPLE: 60 $SINGLE: 475 $.
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Grande Rússia, Perolas do Báltico, Fiordes e Copenhague
ST9268 >> Moscou > São Petersburgo > Helsinque > Estocolmo > Hamar > Fiordes > Bergen > Oslo

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: BRASIL - MOSCOU
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
QUARTA-FEIRA: MOSCOU
Chegada em Moscou e traslado ao hotel. Tempo livre
na capital da Rússia. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica: a Avenida Novi
Arbat, o cais do rio Moscou, a Praça Vermelha, o
Parque da Vitória, o Teatro Bolshoi, etc. Também visitaremos o metrô de Moscou. Almoço. Tarde livre,
que pode ser aproveitada para conhecer algum dos
interessantíssimos lugares que nos oferece a cidade,
como a Catedral de São Basilio, o GUM, ou os museus, como a Galeria Estatal Tretyakov. Se desejar,
pela noite é possível realizar uma visita (Opção TI)
noturna de Moscou. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
a capital da Rússia. Pela manhã, excursão (Opção
TI) para Serguiev Possad, considerado como um
dos povoados mais interessantes do chamado Anel
de Ouro. Segundo a lenda, aqui foram fabricadas
as primeiras e populares “matrioshkas”. Regresso a
nosso hotel em Moscou. (Almoço Opção TI). Tempo
livre. Se desejar, pela noite poderá conhecer a cultura
popular russa assistindo a um típico espetáculo para
conhecer a essência do folclore característico deste
grande país. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SÁBADO: MOSCOU
SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita (Opção TI) ao
Kremlin, antiga residência dos czares, com as catedrais da Anunciação e da Assunção, lugar de coroação dos czares, e a de São Miguel Arcanjo, na qual
estão enterrados numerosos czares. (Jantar Opção
TI). No ﬁm do dia, traslado à estação ferroviária para
pegar um trem noturno com destino a São Petersburgo. Acomodação em compartimentos quádruplos (opcional em duplos, triplos ou individuais).
DOMINGO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Chegada em São Petersburgo, fundada pelo czar Pedro o Grande em 1703, com o propósito de dar uma saída para Rússia para Europa,
sendo capital do país até 1918. A cidade mudou de
nome várias vezes, chamando-se Petrogrado, entre
1914 e 1924, e Leningrado, desde essa data até 1991,
quando retomou o seu nome original. Visita panorâmica da cidade: conheceremos a Praça do Palácio
e o Palácio de Inverno, São Isaac, o Almirantado, a
Avenida Nevsky, a Ilha Vasilievski, a catedral da Nossa Senhora de Cazã, etc. Almoço. Tarde livre. (Jantar
Opção TI). Acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de Pushkin ou Yusupov. (Almoço Opção TI). Visita (Opção TI) da Fortaleza de Pedro e Paulo, antiga
prisão czarista, com uma das catedrais da cidade que
abriga os túmulos da Dinastia Romanov, e a Catedral
de São Isaac e seu museu de ícones e mosaicos. Se
desejar, poderá realizar um passeio opcional em barco pela “Veneza do Norte”, conhecendo seus recantos mais românticos desde um ponto de vista único.
(Jantar Opção TI). Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Petrodvorets, lugar de veraneio fundado por Pedro
I em 1705. Visita (Opção TI) do Hermitage, museu
que ocupa seis edifícios, entre os que se encontram
o Palácio de Inverno, residência oﬁcial dos czares, o
Palácio Menshikov, o Edifício do Estado Maior. O Hermitage ﬁgura entre os maiores e mais importantes
museus do mundo. (Jantar Opção TI). Acomodação.
QUARTA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO - HELSINQUE
Café da manhã. Saída para fronteira com a Finlândia. Trâmites e cruze da fronteira, e Continuação para
Helsinque. Chegada e visita panorâmica: a Igreja Ortodoxa da Trindade, a Praça do Senado, o Porto e a
Praça do Mercado, a Catedral Luterana de São Nicolau, a Catedral Uspenski, em estilo russo-bizantino
e desenhada por Aleksei Gornostajev (1868), a Esplanadi, Temppeliaukio, o Monumento ao compositor
Jean Sibelius, a Mannerheinmintie, a maior artéria da
cidade, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: HELSINQUE (OPCIONAL PARA TALLIN)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional de
dia completo para Tallin (Estônia). Iremos em ferry
até esta maravilhosa cidade chamada de “A Pequena
Praga”, para realizar uma visita da mesma: a Prefeitura, a igreja de São Olaf, o Castelo de Toompea, o
Palácio de Kadriorg, a Catedral ortodoxa de Domsky,
o Mosteiro de São Miguel, a Farmácia Municipal, etc.
Na hora indicada, traslado ao porto para retornar a
Helsinque. Chegada em capital da Finlândia e traslado ao hotel. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: HELSINQUE
BÁLTICO
Café da manhã. Dia livre para conhecer o seu animado porto, a Bulevar Splanadi, a avenida Mannerheim,
a ilha de Suomenlinna, a arquitetura de Alvar Aalto,
etc. No ﬁnal da tarde, traslado ao porto e embarque
em um cruzeiro de uma noite, com todas as comodidades à bordo. Jantar-buffet escandinavo e acomodação em camarotes
SÁBADO: ESTOCOLMO
Café da manhã a bordo e desembarque. Visita panorâmica: Gamla Stan ou Cidade Velha, o Palácio Real,
a Ilha dos Nobres, a Grande Praça, a Catedral, etc.

Restante do dia livre. Visita opcional ao Museu Vasa,
galeão real afundado durante seu deslizamento e
recuperado 333 anos depois, e também visitaremos
o interior da Prefeitura, o Salão Dourado, onde se
realiza a homenagem aos Prêmios Nobel. Jantar e
acomodação.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Dia livre para passear em barco por
seus canais, descobrir a Torre de TV Käknas, Skansen,
onde conhecerá o museu popular ao ar livre mais
antigo do mundo e o zoológico de Estocolmo, ou o
museu de arte contemporânea, com uma excelente
coleção de arte do século XX e XXI, com obras de
Picasso, Dalí, Derket e Matisse, entre outros, em um
edifício desenhado pelo arquiteto espanhol Rafael
Moneo, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR
Café da manhã. Saída para Karlstad, ao norte do
maior dos lagos suíços, o Väneren. Almoço e tempo
livre para conhecer, entre outros lugares, Stora Torget, grande praça em torno da qual gira a vida da
cidade. Continuação para a fronteira da Noruega e
em nosso caminho descobriremos o primeiro lugar, o
lago Mjøsa, o maior da Noruega, que é o lugar onde
hoje se encontram algumas das granjas que houve
assentamentos que estão habitados desde a era dos
vikings. Chegada em Hamar, a maior cidade do lago
Mjøsa, e hoje em dia um centro econômico importante da região. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: HAMAR - REGIÃO DOS FIORDES
Café da manhã. Saída para a Região dos Fiordes,
através das paisagens impressionantes dos bosques,
lagos e montanhas, realizando uma parada para fotografar a igreja de madeira de Borgound ou Lom,
exemplo das stavkirke ou igrejas medievais de madeira que se construíram durante os séculos XII e
XIII. Na chegada na Região dos Fiordes, faremos uma
excursão ao Glaciar de Nigards ou ao do Briksdal *,
localizados no Parque Nacional de Jostedalsbreen.
Pelas características do terreno, recomendamos calçado cômodo para poder desfrutar da natureza, até
chegar na língua do glaciar. Continuação ao nosso
hotel na Região dos Fiordes. Jantar e acomodação.
* Eventualmente essa visita poderá realizar-se na
quarta-feira.
QUARTA-FEIRA: REGIÃO DOS FIORDES - BERGEN
Café da manhã. Saída para realizar um passeio de
barco pelo Sognefjord, conhecido como o Fiordes
dos Sonhos, que não é somente o mais longo da Noruega, com seus mais de 200 quilômetros, mas também o mais profundo, alcançando os 1300 metros de
profundidade em alguns lugares. Continuação para
Bergen, capital da Noruega até o ano 1830 e hoje segunda cidade do país. Jantar e acomodação.
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QUINTA-FEIRA: BERGEN - CASCATAS DE VORINGSFOSSEN
- OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica: o Velho Porto
de Bryggen, o antigo bairro dos comerciantes da
Liga Hanseática e suas construções de madeira. À
continuação, realizaremos uma rota paisagística
em que chegaremos às Cascatas de Voringsfossen,
a queda de água mais espetacular do país, em que
suas aguas se precipitam 180 metros. Continuação
para Oslo, cidade em que hoje em dia se combina
com a natureza, representada por seus ﬁordes e os
espaços verdes que a rodeiam e a cultura presente
nos seus museus, que lhe colocarão nos costumes e
tradições de Noruega. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica: o Parque Frogner, a rua Karl-Johäns, a Prefeitura, o Castelo de
Akershus, o Palácio Real, o Parlamento, subiremos
à colina do Holmekollen, e o interior da Prefeitura,
onde se encontra a sala onde se realizam as celebrações do Prêmio Nobel da Paz. Almoço. Tarde
livre ou excursão opcional à Península de Bygdoy
para visitar o Museu Viking de Oslo, o Museu do
Barco Polar Fram, onde ﬁzeram suas expedições
Admudsen, Nansen e Sverdrup e o Museu Nórdico
da Arte Popular ao ar livre. Jantar e acomodação.
SÁBADO: OSLO
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. ■

o melhor exemplo do Renascimento dinamarquês
e hoje em dia é o maior palácio da Escandinávia.
Simboliza a força que a Monarquia absolutista dinamarquesa teve, quando se estendia seu poder até a
Noruega. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: COPENHAGUE
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. ■

SÁBADO: OSLO
COPENHAGUE
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto e saída para Copenhague. Chegada
e traslado ao hotel. Resto do dia livre à sua disposição para um primeiro contato com a maior cidade da Escandinávia. Suas origens se remontam a
princípios do século XI, onde surgiu um pequeno
assentamento de pescadores conhecido simplesmente como havn (porto). Mais tarde, este porto
adquiriu maior importância desde o ponto de vista
comercial e começou a se chamar Kobmandshavn,
o que derivou ﬁnalmente em seu nome atual. Jantar e acomodação.
DOMINGO: COPENHAGUE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça da Prefeitura, exterior do Palácio Christianborg, Palácio
Amalienborg, residência oﬁcial da rainha Margarita, a Fonte de Geﬁon, a Sereia em homenagem
ao personagem que surgiu através da imaginação
de Andersen, a Bolsa, a Prefeitura, etc. Tempo livre.
Visita opcional ao Castelo Frederiksborg, localizado
no norte da Sjælland, em Hillerød sobre três ilhotes
do Slotssø «lago do castelo». É considerado como

CRUZEIRO
VÔO
PELO BÁLTICO INTER-EUROPEU

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9268: 21 Mai; 11 e 25 Jun; 9 e 23 Jul.

Preço base ST9268

3.770$
4.625$

19 dias
12 refeições

Preço base ST9269

21 dias
13 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA

FIM DO ITINERÁRIO ST9269

TEMPORADA: 14 MAI / 27 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO

Seleção

Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 20 refeições (ST9268) e 21
refeições (ST9269) em total e as seguintes visitas:
* Visita noturna de Moscou
* Excursão para Sergei Posad com entradas
* Visita do Kremlin com entradas às catedrais
* Visita da fortaleza de Pedro e Paulo com entradas
* Visita de Catedral de São Isaac
* Visita do Hermitage com entradas

HOTÉIS PREVISTOS
Nome

Situação Cat.

Crowne Plaza
Cidade
Azimut Olimpic
Cidade
Izmailovo Ed.Delta
Cidade
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Cidade
Parklane / Moskva
Cidade
Helsinque
Scandic Park
Centro
Scandic Hakaniemi
Centro
Sokos Albert
Centro
Scandic Meilahti
Periferia
Estocolmo Quality Globe
Cidade
Park Inn Hammarby Sjöstad
Cidade
Scandic Sjofartshotellet
Centro
Hamar
First Victoria
Centro
Scandic Ringsaker
Periferia
Scandic Elverum
Periferia
Reg. Fiordes Eikum
Hafslo
Torvis hotel
Marifjora
Loenfjord
Loen
Skjolden Luster Hotel
SKjoden
Bergen
Augustin
Centro
Grand Terminus
Centro
Scandic Bergen City
Centro
Scandic Flesland
Periferia
Oslo
Scandic Vulkan
Centro
Scandic Sjolyst
Centro
Copenhague Comfort Vesterbro
Centro
First Mayfair
Centro
Scandic Sydhaven
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

SINGLE

12

3.770

4.830

Moscou - Copenhague
21

13

4.625

5.810

Nota: Para as saídas do 01 ao 30 Jun, existe um suplemento
de 105 USD em duplo e 135 USD em single, ao coincidir
com as Noites Brancas de São Petersburgo.

O PREÇO INCLUI

Por um suplemento sobre o preço de: 560 $.

Moscou

19

ST9269

Seleção

DUPLO

Moscou - Oslo

ST9268

Cidade

FIM DO ITINERÁRIO ST9268

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

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

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmicas de Moscou, São Petersburgo e
Helsinque, Panorâmicas de Estocolmo, Bergen, Oslo e
Copenhague, Prefeitura de Oslo com entradas.
- Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo
itinerário): Cruzeiro pelo Báltico, Igreja de madeira Lom
/ Borgund (exterior), Passeio em barco pelo Sognefjord,
Cataratas de Voringsfossen, Excursão Geleira de Nigards
o Briksdal, Karlstad, Hamar.
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: a ordem das visitas em Rússia pode ser visto alterado em função da abertura e reservas dos monumentos.
Vistos: Imprescindível viajar com os vistos requeridos em
função da cada nacionalidade (ver página 13).

OPERAÇÕES ALTERNATIVAS
1. - O trajeto entre Moscou e São Petersburgo pode ser
realizado em trem diurno de alta velocidade (ST9268 TAV
e ST9269 TAV), trocando a noite do trem por uma noite a
mais em São Petersburgo.
Suplemento DUPLO: 175 $SINGLE: 240 $.
2. - O trajeto em trem noturno se realiza em compartimentos quádruplos. Se desejar, poderá viajar em outro
tipo de distribuição com os seguintes suplementos por
pessoa.
DUPLO: 165 $TRIPLE: 60 $SINGLE: 475 $.
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COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9270
SEXTA-FEIRA: BRASIL - OSLO
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: OSLO
Chegada em Oslo e traslado ao hotel. Tempo livre
para começar a conhecer a capital da Noruega.
Acomodação.
DOMINGO: OSLO - ALESUND
Café da manhã. Saída pela costa noruega, bordeando o lago Mjøsa, o maior da Noruega. Continuação
pelo Vale de Gudbransdal até chegar em Alesund,
bela cidade reconstruída em Art Nouveau depois do
incêndio de 23 de janeiro de 1904. Sugerimos subir
no seu mirante, desde onde se aprecia uma bela vista
panorâmica da capital da região de Sunnmore. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ALESUND - FIORDE DE GEIRANGER - REGIÃO
DOS FIORDES
Café da manhã. Cruzaremos o Storfjord e faremos
un passeio em barco pelo ﬁorde de Geiranger, o mais
espetacular de todos, considerado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Impressionam suas escarpadas montanhas de 1.000m de altura, das que
caem belas cascatas, como a do Véu Nupcial e a das
Sete Irmãs. Desembarque e continuação até a Geleira
de Briksdal, localizada no Parque Nacional de Jostedalsbreen, onde depois do almoço realizaremos
uma emocionante caminhada, onde desfrutaremos
da natureza, rodeados de montanhas, cascatas e paisagens inesquecíveis, até chegar em geleira. Jantar e
acomodação na região dos Fiordes.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO DOS FIORDES - SOGNEFIORD - BERGEN
Café da manhã. Em primeiro lugar, realizaremos um
passeio em barco pelo Sognefjord, conhecido como
o Fiorde dos Sonhos, que além de ser o mais longo
da Noruega, com seus mais de 200km, também é o
mais profundo, atingindo 1.300 metros de profundidade em alguns lugares. Almoço e continuação, passando pelo Vale de Voss, até Bergen. Visita panorâmica: o velho Porto de Bryggen, o antigo bairro dos
comerciantes da Liga Hanseática e suas construções
em madeira. Subiremos à colina de Floyfjellet em teleférico. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERGEN - STAVANGER
Café da manhã. Manhã livre ou visita opcional à casa
de Edvuard Grieg e visita da Gamla Bergen. Almoço.
Saída pela Rota Atlântica, atravessando os Fiordes
de Bjöna e Bokna em ferry, as ilhas de Rennesoy e os
túneis submarinos de Rennfast. Chegada em Stavanger, com bairros de edifícios construídos em madeira
branca, com um encanto típico de uma cidade marinheira. Jantar e acomodação.
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QUINTA-FEIRA: STAVANGER (OPCIONAL LYSE E
PREKESTOLEN)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, excursão
opcional mais famosa dos Fiordes noruegos: Passeio
em Barco pelo ﬁorde de Lyse, continuando com um
interessante passeio de montanha (necessário calçado adequado, boa forma física e, em qualquer caso,
ótimas condições climáticas) para o Prekestolen (ou
Púlpito), o palco mais importante de todos os Fiordes. Regresso a Stavanger e restante da tarde livre.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: STAVANGER - OSLO
Café da manhã. Hoje atravessaremos o Sul da Noruega, desfrutando das paisagens espetaculares que
encontraremos pelo caminho. Almoço em rota. Chegada em Oslo. Visita panorâmica: o parque Frogner
com as esculturas de Gustav Vigeland, a animada rua
Karl Johans, o Palácio Real e o Parlamento, etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Café da manhã. Saída para a cidade industrial Karlstad, com tempo livre para conhecer esta cidade localizada às margens do lago Väneren. Continuação
para Estocolmo. Chegada ao hotel e restante do dia
livre para começar a conhecer a capital da Suécia.
Jantar e acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9284
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ESTOCOLMO
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Chegada em Estocolmo e traslado ao hotel. Tempo livre para conhecer a capital da Suécia. Jantar e
acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Visita panorâmica, na qual realizaremos um percurso em ônibus pelos pontos mais importantes da cidade e passearemos pela Gamla Stan
ou Cidade Velha, quatro ilhas unidas entre si sobre
as quais Bigerl Jarl fundou a cidade há 700 anos.
Passaremos próximo ao Palácio Real. Se destacam
também a Grande Praça, a Catedral, etc. Restante do
dia livre. Visita opcional ao Museu Vasa, galeão real
afundado durante seu deslizamento e recuperado 333
anos depois, hoje restaurado em todo seu esplendor,
e também visitaremos o interior da Prefeitura, onde
conheceremos, entre outras salas, o Salão Azul, onde
todos os anos no dia 10 de Dezembro se celebra o
banquete, e o Salão Dourado, onde se realiza o baile
de gala posterior à entrega do Prêmio Nobel. Jantar
e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO
HELSINQUE
Café da manhã. Dia livre que pode ser aproveitado
para passear em barco por seus canais, Skansen, onde
conhecerá o museu popular ao ar livre mais antigo
do mundo e o zoológico de Estocolmo, ou os museus
da cidade. Na hora indicada, traslado ao porto e embarque em um Cruzeiro pelo Báltico. Jantar-buffet
escandinavo e acomodação em camarotes.
TERÇA-FEIRA: HELSINQUE
Café da manhã a bordo. Depois do desembarque,
realizaremos uma visita panorâmica da capital da
Finlândia: a Igreja Ortodoxa da Trindade, a Praça do
Senado, o Porto e a Praça do Mercado, a Catedral
Luterana de São Nicolau, a Catedral Uspenski, a Esplanadi, Temppeliaukio, o Monumento ao compositor
Jean Sibelius, a Mannerheinmintie, etc. Traslado ao
hotel e tempo livre para continuar conhecendo esta
bela cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: HELSINQUE (OPCIONAL PARA TALLIN)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional de
dia completo para Tallin (Estônia). Iremos em ferry
até esta maravilhosa cidade chamada de “A Pequena
Praga”, para realizar uma visita da mesma: a Prefeitura, a igreja de São Olaf, o Castelo de Toompea, o
Palácio de Kadriorg, a Catedral ortodoxa de Domsky,
o Mosteiro de São Miguel, a Farmácia Municipal, etc.
Na hora indicada, traslado ao porto para retornar a
Helsinque. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: HELSINQUE - PORVOO - S. PETERSBURGO
Café da manhã. Saída para Porvoo, segunda cidade
mais antiga da Finlândia depois de Turku. O centro
histórico antigo da cidade data da Idade Média e a
maioria dos edifícios são de madeira. Tempo livre e
Continuação para fronteira russa. Depois dos trâmites da aduana, Continuação para São Petersburgo,
capital cultural da Rússia, fundada pelo czar Pedro o
Grande em 1703, com o propósito de dar uma saída
para Rússia para Europa, sendo capital do país até
1918. A cidade mudou de nome várias vezes, chamando-se Petrogrado, entre 1914 e 1924, e Leningrado, desde essa data até 1991, quando retomou o seu
nome original. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica do mais destacado da cidade: a Praça do Palácio e o Palácio de
Inverno, o Almirantado, a Avenida Nevsky, a catedral
da Nossa Senhora de Cazã, etc. Almoço. Tarde livre.
Visita (Opção TI) da Fortaleza de Pedro e Paulo, antiga prisão czarista, onde se encontra uma das catedrais da cidade que abriga os túmulos da Dinastia
Romanov, e a Catedral de São Isaac e seu museu de
ícones e mosaicos. Possibilidade opcional de realizar
um passeio em barco pela chamada “Veneza do Norte”. (Jantar Opção TI). Acomodação.
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ST9284 >> Estocolmo > Helsinque > São Petersburgo > Moscou

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9270
SÁBADO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Petrodvorets, lugar de veraneio fundado por Pedro
I em 1705. Sua construção original se deve a arquitetos como Braunstein, Zemtsov e Leblond, mais
tarde redesenhada e ampliada por Bartholomeo
Rastrelli, arquiteto favorito de Catarina a Grande.
Visita (Opção TI) do Hermitage, museu que ocupa
seis edifícios, entre os que se encontram o Palácio
de Inverno, o Palácio Menshikov, o Edifício do Estado Maior. O Hermitage ﬁgura entre os maiores e
mais importantes museus do mundo, junto com o
Louvre em Paris, o Museu Britânico em Londres, e
o Prado em Madri. (Jantar Opção TI). Acomodação.
MOSCOU
DOMINGO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional do Palácio Yusupov, um dos mais lindos do mundo pela
grande riqueza e variedade de seus aposentos, é
conhecido, também, porque ali aconteceu o assassinato de Rasputín, uma das ﬁguras mais misteriosas e sombrias da história da Rússia. (Jantar Opção
TI). No ﬁm do dia, traslado à estação ferroviária
para pegar um trem noturno com destino a Moscou. Acomodação em compartimentos quádruplos
(opção em duplos, triplos ou individuais).
SEGUNDA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Chegada em Moscou, união aos
clientes que realizaram este trajeto em trem diurno
de alta velocidade ou em avião, e visita panorâmica:
a Avenida Novi Arbat, o cais do rio Moscou, a Praça
Vermelha, com o Museu de História e a Catedral de
São Basilio, o Parque da Vitória, o Teatro Bolshoi,
etc. Também visitaremos o metrô de Moscou, considerado como um autêntico “Palácio subterrâneo”,
cujas obras iniciaram em agosto de 1931. Almoço.
Tarde livre. Possibilidade (Opção TI) de realizar uma
visita noturna. (Jantar Opção TI). Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre que pode ser aproveitado
para conhecer algum dos interessantíssimos lugares que nos oferece a cidade, como a Catedral de
São Basilio, ﬁnalizada em 1561, que se destaca pelas suas cúpulas coloridas, o GUM, ou os museus,
como a Galeria Estatal Tretyakov, com coleções
desde o século X aos século XX, e todas as escolas de pintura da Rússia, começando com os ícones
antigos até as obras da vanguardia. Visita (Opção
TI) ao Kremlin, antiga residência dos czares, com
as catedrais da Anunciação e da Assunção, lugar
de coroação dos czares, e a de São Miguel Arcanjo.
Também poderemos ver durante a visita o canhão
do czar Ivan o Terrível, construído em 1586, e o sino
da czarina, o maior jamais fundido. (Almoço Opção
TI). Assistência opcional a um espetáculo de música
e folclore russo. (Jantar Opção TI). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Pela manhã, possibilidade
de realizar uma excursão (Opção TI) para Serguiev
Possad, com um belo conjunto amuralhado que delimita o Mosteiro de Troiste Sergueiev, importante
lugar de peregrinação ortodoxa. Aqui poderá ver
as catedrais da Santíssima Trindade e da Assunção,
com o refeitório do mosteiro e os túmulos da família Boris Goudunov. (Almoço Opção TI). Regresso a
Moscou. (Jantar Opção TI). Acomodação.

4.420
2.500$
$

Preço base ST9284

TEMPORADA: 24 MAI / 30 AGO
DIAS

REFEIÇÕES

Seleção

21

16

DIAS

Seleção

* Visita da fortaleza de Pedro e Paulo com entradas
* Visita de Catedral de São Isaac
* Visita do Hermitage com entradas
* Visita noturna de Moscou
* Visita do Kremlin com entradas às catedrais
* Excursão para Sergei Posad com entradas
Por um suplemento sobre o preço de: 560 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Oslo

Nome

Situação Cat.

Scandic Sjolyst
Cidade
Scandic Vulkan
Centro
Alesund
Scandic Parken
Centro
First Atlantica
Centro
Thon Alesund
Centro
Fiordes
Thon Jolster
Skei
Scandic Sunnfjord
Forde
Bergen
Augustin
Centro
Grand Terminus
Centro
Scandic Bergen City
Centro
Stavanger
Scandic Forum
Cidade
Estocolmo Quality Globe
Cidade
Park Inn Hammarby Sjöstad
Cidade
Scandic Sjofartshotellet
Centro
Helsinque
Radisson Blu Seaside
Centro
Scandic Park
Centro
Sokos Albert
Centro
Scandic Hakaniemi
Centro
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Cidade
Parklane
Cidade
Moskva
Cidade
Moscou
Crowne Plaza
Cidade
Azimut Olimpic
Cidade
Izmailovo Ed.Delta
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

SINGLE

4.420

5.605

TEMPORADA: 24 MAI / 06 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Estocolmo - Moscou

ST9284

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO

DUPLO

Oslo - Moscou

ST9270

ITIN.

Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 24 refeições (ST9270) e 14
refeições (ST9284) em total e as seguintes visitas:

14 dias
6 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
ITIN.

QUINTA-FEIRA: MOSCOU
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. ■

21 dias
16 refeições

14

6

2.500

3.250

Nota: Para as saídas do 01 ao 30 Jun, existe um suplemento
de 105 USD em duplo e 135 USD em single, ao coincidir
com as Noites Brancas de São Petersburgo.

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Oslo, Panorâmica de Bergen e
funicular, Panorâmica de Estocolmo, Panorâmicas de
Helsinque, São Petersburgo e Moscou.
- Outros lugares comentados por nosso guia (segundo
itinerário): Alesund, Passeio em barco pelo ﬁorde de
Geiranger, Geleira de Briksdal, Passeio em barco pelo
Fiorde dos Sonhos, Stavanger, Karlstad, Porvoo, Cruzeiro pelo Báltico.
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: a ordem das visitas em Rússia pode ser visto alterado em função da abertura e reservas dos monumentos.
Vistos: Imprescindível viajar com os vistos requeridos em
função da cada nacionalidade (ver página 13).

OPERAÇÕES ALTERNATIVAS
1. - O trajeto entre São Petersburgo e Moscou pode ser
realizado em trem diurno de alta velocidade (ST9270 TAV
e ST9284 TAV), trocando a noite do trem por uma noite
a mais em Moscou.
Suplemento DUPLO: 175 $SINGLE: 240 $.
2. - O trajeto em trem noturno se realiza em compartimentos quádruplos. Se desejar, poderá viajar em outro
tipo de distribuição com os seguintes suplementos por
pessoa.
DUPLO: 165 $TRIPLE: 60 $SINGLE: 475 $.
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Rússia Clássica

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9277 >> Moscou > São Petersburgo

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9277: 21 Mai; 11 e 25 Jun; 9 e 23 Jul.

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

Preço base ST9277

1.390$

QUARTA-FEIRA: MOSCOU
Chegada em Moscou e traslado ao hotel. Tempo
livre para começar a conhecer a cidade. Jantar e
acomodação.

9 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 14 MAI / 01 OUT

QUINTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica para conhecer
a história da cidade, desde o grande império que
surgiu a partir do século XVI, quando se formou
o Estado Russo, até os dias atuais, passando pela
época soviética: a Avenida Novi Arbat, o cais do rio
Moscou, a Praça Vermelha, com o Museu de História e a Catedral de São Basilio, o Parque da Vitória,
etc. E visitaremos o metrô de Moscou, um autêntico
“Palácio subterrâneo”. Almoço. Tarde livre. Visita
(Opção TI) noturna de Moscou. (Jantar Opção TI).
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) para
Serguiev Possad, um dos povoados mais interessantes do chamado Anel de Ouro. Segundo a lenda.
Regresso a nosso hotel em Moscou. (Almoço Opção
TI). Tempo livre. Pela noite poderá assistir a um típico espetáculo, para conhecer a essência do folclore
deste grande país. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SÃO PETERSBURGO
SÁBADO: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita (Opção TI) ao
Kremlin, antiga residência dos czares, com as catedrais da Anunciação e da Assunção, lugar de coroação dos czares, e a de São Miguel Arcanjo, na
qual estão enterrados numerosos czares. (Jantar
Opção TI). No ﬁm do dia, traslado à estação ferroviária para pegar um trem noturno com destino
a São Petersburgo. Acomodação em compartimentos quádruplos (opcional em duplos, triplos ou
individuais).
DOMINGO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Chegada em São Petersburgo.
União aos clientes que realizaram este trajeto em
trem diurno de alta velocidade ou em avião desde
Moscou, e visita panorâmica: a Praça do Palácio e o
Palácio de Inverno, o Almirantado, a Praça de São
Isaac, a Praça do Senado, a Avenida Nevsky, artéria
principal da cidade, etc. Almoço. Tarde livre. (Jantar
Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de Pushkin ou Yusupov. (Almoço Opção TI).
Visita (Opção TI) da Fortaleza de Pedro e Paulo, antiga prisão czarista, onde se encontra uma das catedrais da cidade que abriga os túmulos da Dinastia

336 ESCANDINÁVIA · RÚSSIA · O BÁLTICO

ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

SINGLE

Moscou - São Petersburgo

ST9277

Seleção

DUPLO

9

3

1.390

1.825

Nota: Para as saídas do 01 ao 30 Jun, existe um suplemento
de 105 USD em duplo e 135 USD em single, ao coincidir
com as Noites Brancas de São Petersburgo.

O PREÇO INCLUI

Romanov, e a Catedral de São Isaac e seu museu de
ícones e mosaicos. Passeio opcional pelos canais,
conhecendo seus recantos desde um ponto de vista
único. (Jantar Opção TI). Acomodação.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Moscou e São Petersburgo.
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: a ordem das visitas em Rússia pode ser visto alterado em função da abertura e reservas dos monumentos.
Vistos: Imprescindível viajar com os vistos requeridos em
função da cada nacionalidade (ver página 13).

TERÇA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Petrodvorets, lugar de veraneio fundado por Pedro I
em 1705, mais tarde redesenhada e ampliada por
Bartholomeo Rastrelli, arquiteto favorito de Catarina a Grande. Visita (Opção TI) do Hermitage,
museu que ocupa seis edifícios, entre os que se encontram o Palácio de Inverno, residência oﬁcial dos
czares, o Palácio Menshikov, o Edifício do Estado
Maior. (Jantar Opção TI). Acomodação.

1. - O trajeto entre Moscou e São Petersburgo pode ser realizado em trem diurno de alta velocidade (ST9277 TAV),
trocando a noite do trem por uma noite a mais em São
Petersburgo.
Suplemento DUPLO: 175 $SINGLE: 240 $.
2. - O trajeto em trem noturno se realiza em compartimentos quádruplos. Se desejar, poderá viajar em outro
tipo de distribuição com os seguintes suplementos por
pessoa.
DUPLO: 165 $TRIPLE: 60 $SINGLE: 475 $.
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QUARTA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
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. ■

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Moscou

Nome

Situação Cat.

Crowne Plaza
Cidade
Azimut Olimpic
Cidade
Izmailovo Ed.Delta
Cidade
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Cidade
Parklane / Moskva
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*

OPERAÇÕES ALTERNATIVAS

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Este itinerário poderá ser realizado na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 11 refeições em total e as
seguintes visitas:
* Visita noturna de Moscou
* Excursão para Sergei Posad com entradas
* Visita do Kremlin com entradas às catedrais
* Visita da fortaleza de Pedro e Paulo com entradas
* Visita de Catedral de São Isaac
* Visita do Hermitage com entradas
Por um suplemento sobre o preço de: 560 $.

COMEÇO
AMBOS ITIN.
3

RÚSSIA

São Petersburgo

1

Moscou

3
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AMBOS ITIN.
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OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9279 (QUARTA-FEIRA) · ST9280 (SEXTA-FEIRA) >> San Petersburgo > Moscú

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9279 (QUARTA FEIRA)
QUARTA-FEIRA / SEXTA-FEIRA: BRASIL - SÃO
PETERSBURGO
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
QUINTA-FEIRA / SÁBADO: SÃO PETERSBURGO
Chegada em São Petersburgo e traslado ao hotel. Tempo livre para conhecer a cidade. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA / DOMINGO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça do Palácio e o Palácio de Inverno, o Almirantado, a Praça de
São Isaac com a catedral, a Praça do Senado com a
ﬁgura equestre de bronze de Pedro o Grande, a Avenida Nevsky, artéria principal da cidade, que conta
com um impressionante patrimônio arquitetônico,
com destaque a catedral da Nossa Senhora de Cazã,
etc. Almoço. Tarde livre. Visita (Opção TI) da Fortaleza de Pedro e Paulo, e à continuação visitaremos
a Catedral de São Isaac. Passeio opcional em barco
pelos canais. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SÁBADO / SEGUNDA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional
para Petrodvorets, lugar de veraneio fundado por
Pedro I, sendo mais tarde redesenhada e ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquiteto favorito de
Catarina a Grande. Visita (Opção TI) do Hermitage,
museu que ocupa seis edifícios, entre os que se encontram o Palácio de Inverno, residência oﬁcial dos
czares, o Palácio Menshikov, o Edifício do Estado
Maior. O Hermitage ﬁgura entre os maiores museus
do mundo. (Jantar Opção TI). Acomodação.
DOMINGO / TERÇA-FEIRA: S. PETERSBURGO
MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional do Palácio
Yusupov, considerado um dos mais lindos do mundo pela grande riqueza e variedade de seus aposentos, é conhecido, também, porque ali aconteceu
o assassinato de Rasputín, uma das ﬁguras mais
misteriosas e sombrias da história da Rússia. (Jantar Opção TI). No ﬁm do dia, traslado à estação ferroviária para pegar um trem noturno com destino
a Moscou. Acomodação em compartimentos quádruplos (opção em duplos, triplos ou individuais).
SEGUNDA-FEIRA / QUARTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Chegada em Moscou, união aos
clientes que realizaram este trajeto em trem diurno
de alta velocidade ou em avião, e visita panorâmica: a Avenida Novi Arbat, o cais do rio Moscou, a
Praça Vermelha, com o Museu de História e a Catedral de São Basilio, o Parque da Vitória, o Teatro Bolshoi, etc. Também visitaremos o metrô de
Moscou, considerado como um autêntico “Palácio
subterrâneo”, cujas obras iniciaram em agosto de
1931. Almoço. Tarde livre. Possibilidade (Opção TI)
de realizar uma visita noturna de Moscou, a qual

realizaremos um percorrido com algumas paradas
nos pontos mais signiﬁcativos da cidade. (Jantar
Opção TI). Acomodação.
TERÇA-FEIRA / QUINTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre para conhecer algum dos
interessantíssimos lugares que nos oferece a cidade, como a Catedral de São Basilio¡, o GUM, ou os
museus, como a Galeria Estatal Tretyakov. Visita
(Opção TI) ao Kremlin, antiga residência dos czares, com as catedrais da Anunciação e da Assunção,
lugar de coroação dos czares, e a de São Miguel
Arcanjo. (Almoço Opção TI). Assistência opcional
a um espetáculo de música e folclore russo. (Jantar
Opção TI). Acomodação.

1.390
1.390$
$

Preço base ST9280 (SEXTA-FEIRA)

QUINTA-FEIRA / SÁBADO: MOSCOU
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

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 11 refeições (ST9279) e 11
refeições (ST9280) em total e as seguintes visitas:
* Visita do Hermitage com entradas
* Visita da fortaleza de Pedro e Paulo com entradas
* Visita de Catedral de São Isaac
* Visita noturna de Moscou
* Excursão para Sergei Posad com entradas
* Visita do Kremlin com entradas às catedrais
Por um suplemento sobre o preço de: 560 $.

9 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 29 MAI / 02 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

Seleção

9

DUPLO

SINGLE

São Petersburgo - Moscou

ST9279 (QUARTA)

3

1.390

1.825

TEMPORADA: 17 MAI / 04 OUT
ITIN.

QUARTA-FEIRA / SEXTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre, ou se preferir, pela manhã, possibilidade de realizar uma excursão (Opção
TI) para Serguiev Possad, com um belo conjunto
amuralhado que delimita o Mosteiro de Troiste Sergueiev, importante lugar de peregrinação ortodoxa.
Aqui poderá ver as catedrais da Santíssima Trindade e da Assunção, com o refeitório do mosteiro
e os túmulos da família Boris Goudunov. (Almoço
Opção TI). Regresso a Moscou. (Jantar Opção TI).
Acomodação.

9 dias
3 refeições

DIAS

REFEIÇÕES

Seleção

9

DUPLO

SINGLE

São Petersburgo - Moscou

ST9280 (SEXTA)

3

1.390

1.825

Nota: Para as saídas do 01 ao 30 Jun, existe um suplemento
de 105 USD em duplo e 135 USD em single, ao coincidir
com as Noites Brancas de São Petersburgo.

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Moscou e de São Petersburgo.
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: a ordem das visitas em Rússia pode ser visto alterado em função da abertura e reservas dos monumentos.
Vistos: Imprescindível viajar com os vistos requeridos em
função da cada nacionalidade (ver página 13).

OPERAÇÕES ALTERNATIVAS
1. - O trajeto entre São Petersburgo e Moscou pode ser
realizado em trem diurno de alta velocidade (ST9279 TAV
e ST9280 TAV), trocando a noite do trem por uma noite
a mais em Moscou.
Suplemento DUPLO: 175 $SINGLE: 240 $.
2. - O trajeto em trem noturno se realiza em compartimentos quádruplos. Se desejar, poderá viajar em outro
tipo de distribuição com os seguintes suplementos por
pessoa.
DUPLO: 165 $TRIPLE: 60 $SINGLE: 475 $.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Cidade
Parklane
Cidade
Moskva
Cidade
Moscou
Crowne Plaza
Cidade
Azimut Olimpic
Cidade
Izmailovo Ed.Delta
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
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Rússia Clássica e Perolas do Báltico
ST9281 >> Moscou > São Petersburgo > Helsinque > Estocolmo

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: BRASIL - MOSCOU
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
QUARTA-FEIRA: MOSCOU
Chegada em Moscou e traslado ao hotel. Tempo livre
para começar a cidade. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios
mais representativos para conhecer a história da
cidade, desde o grande império que surgiu a partir
do século XVI, quando se formou o Estado Russo,
até os dias atuais, passando pela época soviética:
a Avenida Novi Arbat, o cais do rio Moscou, a Praça
Vermelha, com o Museu de História e a Catedral de
São Basilio, o Parque da Vitória, o Teatro Bolshoi,
etc. Também visitaremos o metrô de Moscou, considerado como um autêntico “Palácio subterrâneo”,
cujas obras iniciaram em agosto de 1931. Almoço.
Tarde livre, que pode ser aproveitada para conhecer
algum dos interessantíssimos lugares que nos oferece a cidade, como a Catedral de São Basilio, ﬁnalizada em 1561, que se destaca pelas suas cúpulas
coloridas, o GUM, ou os museus, como a Galeria Estatal Tretyakov, com coleções desde o século X aos
século XX, e todas as escolas de pintura da Rússia,
começando com os ícones antigos até as obras da
vanguardia. Se desejar, pela noite é possível realizar
uma visita (Opção TI) noturna de Moscou. (Jantar
Opção TI). Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo
os inumeráveis tesouros da capital da Rússia. Pela
manhã, excursão (Opção TI) para Serguiev Possad,
considerado como um dos povoados mais interessantes do chamado Anel de Ouro. Segundo a lenda,
aqui foram fabricadas as primeiras e populares “matrioshkas”. Regresso a nosso hotel em Moscou. (Almoço Opção TI). Tempo livre. Se desejar, pela noite poderá conhecer a cultura popular russa assistindo a um
típico espetáculo para conhecer a essência do folclore característico deste grande país. (Jantar Opção TI).
Acomodação.
SÁBADO: MOSCOU
SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar
uma visita (Opção TI) ao Kremlin, antiga residência
dos czares, com as catedrais da Anunciação e da
Assunção, lugar de coroação dos czares, e a de São
Miguel Arcanjo, na qual estão enterrados numerosos
czares. (Jantar Opção TI). No ﬁm do dia, traslado à
estação ferroviária para pegar um trem noturno com
destino a São Petersburgo. Acomodação em compartimentos quádruplos (opcional em duplos, triplos
ou individuais).
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DOMINGO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Chegada em São Petersburgo, capital cultural da Rússia, fundada pelo czar Pedro o
Grande em 1703, com o propósito de dar uma saída
para Rússia para Europa, sendo capital do país até
1918. A cidade mudou de nome várias vezes, chamando-se Petrogrado, entre 1914 e 1924, e Leningrado, desde essa data até 1991, quando retomou o
seu nome original. União aos clientes que realizaram
este trajeto em trem diurno de alta velocidade ou
em avião, e visita panorâmica do mais destacado da
cidade: a Praça do Palácio e o Palácio de Inverno, o
Almirantado, a Praça de São Isaac com a maravilhosa catedral, a Praça do Senado com a ﬁgura equestre
de bronze de Pedro o Grande, a Avenida Nevsky, artéria principal da cidade, que conta com um impressionante patrimônio arquitetônico, com destaque a
catedral da Nossa Senhora de Cazã, etc. Almoço.
Tarde livre. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de Pushkin ou Yusupov. (Almoço Opção TI). Visita
(Opção TI) da Fortaleza de Pedro e Paulo, antiga prisão czarista, onde se encontra uma das catedrais da
cidade que abriga os túmulos da Dinastia Romanov,
e a Catedral de São Isaac e seu museu de ícones e
mosaicos. Se desejar, poderá realizar um inesquecível e romântico passeio opcional em barco pela
“Veneza do Norte”, conhecendo seus recantos mais
românticos desde um ponto de vista único. (Jantar
Opção TI). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Petrodvorets, lugar de veraneio fundado por Pedro I
em 1705. Sua construção original se deve a arquitetos como Braunstein, Zemtsov e Leblond, mais tarde
redesenhada e ampliada por Bartholomeo Rastrelli,
arquiteto favorito de Catarina a Grande. Visita (Opção TI) do Hermitage, museu que ocupa seis edifícios, entre os que se encontram o Palácio de Inverno,
residência oﬁcial dos czares, o Palácio Menshikov, o
Edifício do Estado Maior. O Hermitage ﬁgura entre os
maiores museus do mundo, junto com o Louvre em
Paris, o Museu Britânico em Londres, o Prado em Madri e o Metropolitan de Nova York. (Jantar Opção TI).
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO - HELSINQUE
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Finlândia. Trâmites e cruze da fronteira, e Continuação
para Helsinque. Chegada e visita panorâmica: a Igreja
Ortodoxa da Trindade, a Praça do Senado, o Porto
e a Praça do Mercado, a Catedral Luterana de São
Nicolau, a Catedral Uspenski, em estilo russo-bizantino e desenhada por Aleksei Gornostajev (1868), a Esplanadi, Temppeliaukio, o Monumento ao compositor
Jean Sibelius, a Mannerheinmintie, a maior artéria da
cidade, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: HELSINQUE (OPCIONAL PARA TALLIN)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional de
dia completo para Tallin (Estônia). Iremos em ferry
até esta maravilhosa cidade chamada de “A Pequena

SUÉCIA
FINLÂNDIA
RÚSSIA

FIM
ITIN. ST9278
FIM
ITIN. ST9281

Estocolmo

2

3

Helsinque

São Petersburgo

2
1
1

COMEÇO
AMBOS ITIN.
3

Moscou

ST9281

Rússia Clássica e Helsinque

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9278 >> Moscou > São Petersburgo > Helsinque

Nobres, comtemplaremos a Prefeitura e a sua torre de 106 metros. Se destacam também a Grande
Praça, a Catedral, etc. Restante do dia livre. Visita
opcional ao Museu Vasa, galeão real afundado durante seu deslizamento e recuperado 333 anos depois, e também visitaremos o interior da Prefeitura,
o Salão Dourado, onde se realiza a homenagem aos
Prêmios Nobel. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Dia livre que pode ser aproveitado
para passear em barco por seus canais, descobrir
a Torre de TV Käknas, Skansen, onde conhecerá o
museu popular ao ar livre mais antigo do mundo e
o zoológico de Estocolmo, ou o museu de arte contemporânea, com uma excelente coleção de arte do
século XX e XXI, com obras de Picasso, Dalí, Derket
e Matisse, entre outros, em um edifício desenhado
pelo arquiteto espanhol Rafael Moneo, e o museu
Carl Milles, etc. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO
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 ST9281
Praga”, para realizar uma visita da mesma: a Prefeitura, a igreja de São Olaf, o Castelo de Toompea, o Palácio de Kadriorg, a Catedral ortodoxa
de Domsky, o Mosteiro de São Miguel, a Farmácia
Municipal, etc. Na hora indicada, traslado ao porto
para retornar a Helsinque. Chegada em capital da
Finlândia e traslado ao hotel. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: HELSINQUE
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 ST9278
SEXTA-FEIRA: HELSINQUE
BÁLTICO
Café da manhã. Dia livre para conhecer o seu animado porto, a Bulevar Splanadi, a avenida Mannerheim, a ilha de Suomenlinna, a arquitetura de
Alvar Aalto, etc. No ﬁnal da tarde, traslado ao porto
e embarque em um cruzeiro de uma noite, com todas as comodidades à bordo. Jantar-buffet escandinavo e acomodação em camarotes
SÁBADO: ESTOCOLMO
Café da manhã a bordo e desembarque. Visita panorâmica, na qual realizaremos um percurso em
ônibus pelos pontos mais importantes da cidade e
um passeio pela Gamla Stan ou Cidade Velha, quatro ilhas unidas entre si sobre as quais Bigerl Jarl
fundou a cidade há 700 anos. Passaremos próximo
ao Palácio Real e, desde um extremo da Ilha dos

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 13 refeições (ST9281) e 11
refeições (ST9278) em total e as seguintes visitas:
* Visita noturna de Moscou
* Excursão para Sergei Posad com entradas
* Visita do Kremlin com entradas às catedrais
* Visita da fortaleza de Pedro e Paulo com entradas
* Visita de Catedral de São Isaac
* Visita do Hermitage com entradas

HOTÉIS PREVISTOS
Moscou

Nome

Situação Cat.

Crowne Plaza
Cidade
Azimut Olimpic
Cidade
Izmailovo Ed.Delta
Cidade
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Cidade
Parklane / Moskva
Cidade
Helsinque
Scandic Park
Centro
Scandic Hakaniemi
Centro
Sokos Albert
Centro
Scandic Meilahti
Periferia
Estocolmo
Quality Globe
Cidade
Park Inn Hammarby Sjöstad
Cidade
Scandic Sjofartshotellet
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELEÇÃO

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9281 · ST9278: 21 Mai; 11 e 25 Jun; 9 e 23 Jul.

Preço base ST9281

2.430$
1.795$

14 dias
5 refeições

Preço base ST9278

11 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 14 MAI / 10 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

14

5

2.430

3.175

Moscou - Helsinque

ST9278

Seleção

SINGLE

Moscou - Estocolmo

ST9281

Seleção

DUPLO

11

3

1.795

2.355

Nota: Para as saídas do 01 ao 30 Jun, existe um suplemento
de 105 USD em duplo e 135 USD em single, ao coincidir
com as Noites Brancas de São Petersburgo.

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Moscou, São Petersburgo, Helsinque e Estocolmo.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Cruzeiro
pelo Báltico.
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: a ordem das visitas em Rússia pode ser visto alterado em função da abertura e reservas dos monumentos.
Vistos: Imprescindível viajar com os vistos requeridos em
função da cada nacionalidade (ver página 13).

OPERAÇÕES ALTERNATIVAS

Por um suplemento sobre o preço de: 560 $.

Cidade

CRUZEIRO
PELO BÁLTICO

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

1. - O trajeto entre Moscou e São Petersburgo pode ser
realizado em trem diurno de alta velocidade (ST9281 TAV
e ST9278 TAV), trocando a noite do trem por uma noite a
mais em São Petersburgo.
Suplemento DUPLO: 175 $SINGLE: 240 $.
2. - O trajeto em trem noturno se realiza em compartimentos quádruplos. Se desejar, poderá viajar em outro
tipo de distribuição com os seguintes suplementos por
pessoa.
DUPLO: 165 $TRIPLE: 60 $SINGLE: 475 $.
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Rússia Clássica, Perolas do Báltico e Copenhague
ST9282 >> Moscou > São Petersburgo > Helsinque > Estocolmo > Copenhague

TERÇA-FEIRA: BRASIL - MOSCOU
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
QUARTA-FEIRA: MOSCOU
Chegada em Moscou e traslado ao hotel. Tempo livre
para começar a cidade. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica para conhecer
a história da cidade, desde o grande império que
surgiu a partir do século XVI, quando se formou o
Estado Russo, até os dias atuais, passando pela
época soviética: a Avenida Novi Arbat, o cais do rio
Moscou, a Praça Vermelha, com o Museu de História e a Catedral de São Basilio, o Parque da Vitória,
o Teatro Bolshoi, etc. Também visitaremos o metrô
de Moscou, cujas obras iniciaram em agosto de 1931.
Almoço. Tarde livre, que pode ser aproveitada para
conhecer algum dos interessantíssimos lugares que
nos oferece a cidade, como a Catedral de São Basilio,
ﬁnalizada em 1561, que se destaca pelas suas cúpulas
coloridas, o GUM, ou os museus, como a Galeria Estatal Tretyakov, com coleções desde o século X aos
século XX, e todas as escolas de pintura da Rússia,
começando com os ícones antigos até as obras da
vanguardia. Se desejar, pela noite é possível realizar
uma visita (Opção TI) noturna de Moscou. (Jantar
Opção TI). Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Pela manhã, excursão (Opção TI) para Serguiev Possad, um dos povoados mais
interessantes do Anel de Ouro. Segundo a lenda,
aqui foram fabricadas as primeiras e populares “matrioshkas”. Regresso a nosso hotel em Moscou. (Almoço Opção TI). Tempo livre. Se desejar, pela noite poderá conhecer a cultura popular russa assistindo a um
típico espetáculo para conhecer a essência do folclore característico deste grande país. (Jantar Opção TI).
Acomodação.
SÃO PETERSBURGO
SÁBADO: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar
uma visita (Opção TI) ao Kremlin, antiga residência
dos czares, com as catedrais da Anunciação e da
Assunção, lugar de coroação dos czares, e a de São
Miguel Arcanjo, na qual estão enterrados numerosos
czares. (Jantar Opção TI). No ﬁm do dia, traslado à
estação ferroviária para pegar um trem noturno com
destino a São Petersburgo. Acomodação em compartimentos quádruplos (opcional em duplos, triplos
ou individuais).
DOMINGO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Chegada em São Petersburgo, capital cultural da Rússia, fundada pelo czar Pedro o
Grande em 1703, com o propósito de dar uma saída
para Rússia para Europa, sendo capital do país até
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1918. A cidade mudou de nome várias vezes, chamando-se Petrogrado, entre 1914 e 1924, e Leningrado, desde essa data até 1991, quando retomou o
seu nome original. União aos clientes que realizaram
este trajeto em trem diurno de alta velocidade ou
em avião, e visita panorâmica do mais destacado da
cidade: a Praça do Palácio e o Palácio de Inverno, o
Almirantado, a Praça de São Isaac com a maravilhosa catedral, a Praça do Senado com a ﬁgura equestre
de bronze de Pedro o Grande, a Avenida Nevsky, artéria principal da cidade, que conta com um impressionante patrimônio arquitetônico, com destaque a
catedral da Nossa Senhora de Cazã, etc. Almoço.
Tarde livre. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de Pushkin ou Yusupov. (Almoço Opção TI). Visita
(Opção TI) da Fortaleza de Pedro e Paulo, antiga prisão czarista, onde se encontra uma das catedrais da
cidade que abriga os túmulos da Dinastia Romanov,
e a Catedral de São Isaac e seu museu de ícones e
mosaicos. Se desejar, poderá realizar um inesquecível e romântico passeio opcional em barco pela
“Veneza do Norte”, conhecendo seus recantos mais
românticos desde um ponto de vista único. (Jantar
Opção TI). Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Petrodvorets, lugar de veraneio fundado por Pedro I em
1705. Sua construção original se deve a arquitetos como

Braunstein, Zemtsov e Leblond, mais tarde redesenhada e ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquiteto
favorito de Catarina a Grande. Visita (Opção TI) do Hermitage, museu que ocupa seis edifícios, entre os que se
encontram o Palácio de Inverno, residência oﬁcial dos
czares, o Palácio Menshikov, o Edifício do Estado Maior.
O Hermitage ﬁgura entre os maiores museus do mundo, junto com o Louvre em Paris, o Museu Britânico em
Londres, o Prado em Madri e o Metropolitan de Nova
York. (Jantar Opção TI). Acomodação.
QUARTA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO - HELSINQUE
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Finlândia. Trâmites e cruze da fronteira, e Continuação
para Helsinque. Chegada e visita panorâmica: a Igreja
Ortodoxa da Trindade, a Praça do Senado, o Porto
e a Praça do Mercado, a Catedral Luterana de São
Nicolau, a Catedral Uspenski, em estilo russo-bizantino e desenhada por Aleksei Gornostajev (1868), a Esplanadi, Temppeliaukio, o Monumento ao compositor
Jean Sibelius, a Mannerheinmintie, a maior artéria da
cidade, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: HELSINQUE (OPCIONAL PARA TALLIN)
Café da manhã. Dia livre ou possibilidade de realizar
uma excursão opcional de dia completo para Tallin
(Estônia). Iremos em ferry até esta maravilhosa cidade chamada de “A Pequena Praga”, para realizar uma
visita da mesma: a Prefeitura, a igreja de São Olaf, o
Castelo de Toompea, o Palácio de Kadriorg, a Catedral ortodoxa de Domsky, o Mosteiro de São Miguel,
a Farmácia Municipal, etc. Na hora indicada, traslado

SUÉCIA
FINLÂNDIA

Helsinque
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2
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2

3

São Petersburgo

1
1
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DINAMARCA
Copenhague

3
2

CRUZEIRO
PELO BÁLTICO

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9282
ao porto para retornar a Helsinque. Chegada em capital da Finlândia e traslado ao hotel. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: HELSINQUE
BÁLTICO
Café da manhã. Dia livre para conhecer o seu animado porto, a Bulevar Splanadi, a avenida Mannerheim, a ilha de Suomenlinna, a arquitetura de
Alvar Aalto, etc. No ﬁnal da tarde, traslado ao porto
e embarque em um cruzeiro de uma noite, com todas as comodidades à bordo. Jantar-buffet escandinavo e acomodação em camarotes
SÁBADO: ESTOCOLMO
Café da manhã a bordo e desembarque. Visita panorâmica, na qual realizaremos um percurso em
ônibus pelos pontos mais importantes da cidade e
um passeio pela Gamla Stan ou Cidade Velha, quatro ilhas unidas entre si sobre as quais Bigerl Jarl
fundou a cidade há 700 anos. Passaremos próximo
ao Palácio Real e, desde um extremo da Ilha dos
Nobres, comtemplaremos a Prefeitura e a sua torre de 106 metros. Se destacam também a Grande
Praça, a Catedral, etc. Restante do dia livre. Visita
opcional ao Museu Vasa, galeão real afundado durante seu deslizamento e recuperado 333 anos depois, e também visitaremos o interior da Prefeitura,
o Salão Dourado, onde se realiza a homenagem aos
Prêmios Nobel. Jantar e acomodação.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Dia livre que pode ser aproveitado
para passear em barco por seus canais, descobrir
a Torre de TV Käknas, Skansen, onde conhecerá o
museu popular ao ar livre mais antigo do mundo e
o zoológico de Estocolmo, ou o museu de arte contemporânea, com uma excelente coleção de arte do
século XX e XXI, com obras de Picasso, Dalí, Derket
e Matisse, entre outros, em um edifício desenhado
pelo arquiteto espanhol Rafael Moneo, e o museu
Carl Milles, um dos escultores mais conhecidos da
Suécia. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Café da manhã. Saída para Dinamarca, percorrendo o interior da Suécia, passando por Norrkoping
e bordeando o Lago Vattern até chegar em Malmo,
onde cruzaremos a Ponte de Oresund, que une a
Suécia e a Dinamarca. Foi inaugurada no dia 1º de
Julho de 2000 e é considerada como a grande obra
prima da engenharia sueca do século XXI. Conta
com duas linhas de trem e seis pistas de estrada,
sendo a ponte combinada trem-estrada mais longa
da Europa, com quase 8km de comprimento. Esta
ponte tem signiﬁcado uma revolução nos meios de
comunicação europeus. Chegada em Copenhague,
capital da Dinamarca e a maior cidade da Escandinávia. Suas origens nos levam ao ínicio do século
XI, quando surgiu um pequeno assentamento de
pescadores conhecido simplesmente como havn

(porto). Mais tarde este porto adquiriu maior importância desde o ponto de vista comercial e passou-se a chamar Købmandshavn: “baía dos mercantes”, o que derivou ﬁnalmente em seu nome
atual. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: COPENHAGUE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Prefeitura, o exterior do Palácio Christianborg, o Palácio de Amalienborg, residência oﬁcial da rainha
Margarita, a Fonte de Geﬁon, baseada em uma
antiga lenda que relata a origem da Dinamarca e
que, segundo esta lenda, o rei sueco Gylﬁ tinha
prometido à deusa Geﬁon entregar-lhe tanta terra
quanto pudesse arar em uma noite, sendo assim a
deusa transformou os seus ﬁlhos em bois para conseguir o que hoje em dia é a ilha de Sealândia. O
Nyhavn, precioso canal graduado pelas típicas casas com fachadas coloridas do século XVII e onde
costumam estar atracados numerosos barcos de
madeira, o que contribui para criar uma atmosfera
especial, que representa perfeitamente o espirito
marinheiro da cidade. A Pequena Sereia, em honra
ao personagem criado pela imaginação de Andersen, a Bolsa, a Prefeitura, etc. Tempo livre. Visita
opcional ao Castelo de Frederiksborg, localizado ao
norte da Sealândia, em Hillerød, sobre três ilhotas
do Slotssø “lago do castelo”. É considerado como
o melhor exemplo do renascimento dinamarquês,
e hoje em dia é o maior palácio da Escandinávia.
Simboliza a força que teve a monarquia absolutista
dinamarquesa quando se estendia o seu poder até
a Noruega. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COPENHAGUE
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. ■

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Moscou

Nome

Situação Cat.

Crowne Plaza
Cidade
Azimut Olimpic
Cidade
Izmailovo Ed.Delta
Cidade
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Cidade
Parklane / Moskva
Cidade
Helsinque
Scandic Park
Centro
Scandic Hakaniemi
Centro
Sokos Albert
Centro
Scandic Meilahti
Periferia
Estocolmo
Quality Globe
Cidade
Park Inn Hammarby Sjöstad
Cidade
Scandic Sjofartshotellet
Centro
Copenhague First Mayfair
Centro
Comfort Vesterbro
Centro
Scandic Copenhague City Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

3.040

$

16 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 28 MAI / 10 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

SINGLE

Moscou - Copenhague

ST9282

Seleção

DUPLO

16

5

3.040

3.915

Nota: Para as saídas do 01 ao 30 Jun, existe um suplemento
de 105 USD em duplo e 135 USD em single, ao coincidir
com as Noites Brancas de São Petersburgo.

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas
de Moscou, São Petersburgo, Helsinque, Estocolmo e
Copenhague.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Ponte de
Oresund, Cruzeiro pelo Báltico.
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: a ordem das visitas em Rússia pode ser visto alterado em função da abertura e reservas dos monumentos.
Vistos: Imprescindível viajar com os vistos requeridos em
função da cada nacionalidade (ver página 13).

OPERAÇÕES ALTERNATIVAS
1. - O trajeto entre Moscou e São Petersburgo pode ser realizado em trem diurno de alta velocidade (ST9282 TAV),
trocando a noite do trem por uma noite a mais em São
Petersburgo.
Suplemento DUPLO: 175 $SINGLE: 240 $.
2. - O trajeto em trem noturno se realiza em compartimentos quádruplos. Se desejar, poderá viajar em outro
tipo de distribuição com os seguintes suplementos por
pessoa.
DUPLO: 165 $TRIPLE: 60 $SINGLE: 475 $.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Este itinerário poderá ser realizado na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 13 refeições em total e as
seguintes visitas:
* Visita noturna de Moscou
* Excursão para Sergei Posad com entradas
* Visita do Kremlin com entradas às catedrais
* Visita da fortaleza de Pedro e Paulo com entradas
* Visita de Catedral de São Isaac
* Visita do Hermitage com entradas
Por um suplemento sobre o preço de: 560 $.
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Rússia Imperial e Anel de Ouro

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

ST9285 >> São Petersburgo > Moscou > Vladimir > Moscou

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9285
QUARTA-FEIRA: BRASIL - SÃO PETERSBURGO
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
QUINTA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Chegada em São Petersburgo e traslado ao hotel.
Tempo livre. Jantar e acomodação.

Vermelha, para admirar a sua magníﬁca iluminação,
o parque do Mosteiro das Donzelas, para admirar
o lago no qual se inspirou, segundo a lenda, Tchaickovsky para o seu famoso Lago dos Cisneis, e a
Colina dos Pardais, desde onde teremos uma impressionante vista panorâmica da cidade iluminada.
(Jantar Opção TI). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça do Palácio e o Palácio de Inverno, o Almirantado, a Praça
do Senado, a Avenida Nevsky, com a catedral da
Nossa Senhora de Cazã, etc. Almoço. Tarde livre.
Visita (Opção TI) da Fortaleza de Pedro e Paulo,
que durante a época czarista serviu de prisão para
os presos políticos. Mas o mais interessante deste
lugar é que uma das catedrais da cidade abriga os
túmulos da Dinastia Romanov, e À continuação visitaremos a Catedral de São Isaac e seu museu de
ícones e mosaicos. Possibilidade opcional de realizar um passeio em barco pela chamada “Veneza do
Norte”. (Jantar Opção TI). Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre para conhecer algum dos
lugares que nos oferece a cidade, como a Catedral de São Basilio, ﬁnalizada em 1561, o GUM, ou
os museus, como a Galeria Estatal Tretyakov, com
coleções desde o século X aos século XX, e todas
as escolas de pintura da Rússia, começando com
os ícones antigos até as obras da vanguardia. Visita
(Opção TI) ao Kremlin, antiga residência dos czares, com as catedrais da Anunciação e da Assunção,
lugar de coroação dos czares, e a de São Miguel
Arcanjo. (Almoço Opção TI). Assistência opcional
a um espetáculo de música e folclore russo. (Jantar
Opção TI). Acomodação.

SÁBADO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a Petrodvorets, lugar de veraneio fundado por Pedro I,
sendo mais tarde redesenhada e ampliada por Bartholomeo Rastrelli, arquiteto favorito de Catarina a
Grande. Visita (Opção TI) do Hermitage, museu que
ocupa seis edifícios, entre os que se encontram o
Palácio de Inverno, residência oﬁcial dos czares, o
Palácio Menshikov, o Edifício do Estado Maior. (Jantar Opção TI). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MOSCOU - SERGUIEV POSSAD - VLADIMIR
Café da manhã. Saída ao Anel de Ouro, conhecendo
primeiramente Serguiev Possad, importantíssimo
lugar de peregrinação ortodoxa. Almoço. Continuação para Vladimir, conhecida como “As portas do
Anel de Ouro”, fundada em 1108 pelo Duque Vladimir Monomaj. Chegada e visita guiada às Catedrais de São Demétrio e da Assunção, “as Portas de
Ouro”, etc. Jantar e acomodação.

DOMINGO: SÃO PETERSBURGO
MOSCOU
Café da manhã. Dia livre, ou visita opcional do Palácio Yusupov, um dos mais lindos do mundo pela
grande riqueza e variedade de seus aposentos, é
conhecido, também, porque ali aconteceu o assassinato de Rasputín, uma das ﬁguras mais misteriosas e sombrias da história da Rússia. (Jantar Opção
TI). No ﬁm do dia, traslado à estação ferroviária
para pegar um trem noturno com destino a Moscou. Acomodação em compartimentos quádruplos
(opção em duplos, triplos ou individuais).
SEGUNDA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Chegada em Moscou, união aos
clientes que realizaram este trajeto em trem diurno
de alta velocidade ou em avião. Visita panorâmica:
a Avenida Novi Arbat, o cais do rio Moscou, a Praça
Vermelha, com o Museu de História e a Catedral de
São Basilio, o Parque da Vitória, o Teatro Bolshoi,
etc. Também visitaremos o metrô de Moscou, considerado como um autêntico “Palácio subterrâneo”.
Almoço. Tarde livre. Possibilidade (Opção TI) de
realizar uma visita noturna de Moscou, a qual realizaremos um percorrido com algumas paradas nos
pontos mais signiﬁcativos da cidade, como a Praça
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QUINTA-FEIRA: VLADIMIR - SOUZDAL - MOSCOU
Café da manhã. Visita de Souzdal, a capital do
pincipado de mesmo nome até a metade do século XIV, e onde estão conservados mais de 200
monumentos históricos. Conheceremos o Kremlin
e o Museu Etnográﬁco, com suas construções típicas. Almoço. Continuação para Moscou. Jantar e
acomodação.
SEXTA-FEIRA: MOSCOU
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. ■

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Cidade
Parklane
Cidade
Moskva
Cidade
Moscou
Crowne Plaza
Cidade
Azimut Olimpic
Cidade
Izmailovo Ed.Delta
Cidade
Vladimir
Suzdal Inn
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

1.870

$

10 dias
7 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 29 MAI / 11 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

SINGLE

São Petersburgo - Moscou

ST9285

Seleção

DUPLO

10

7

1.870

2.370

Nota: Para as saídas do 01 ao 30 Jun, existe um suplemento
de 105 USD em duplo e 135 USD em single, ao coincidir
com as Noites Brancas de São Petersburgo.

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Moscou, Panorâmica de São Petersburgo, Percurso por
o Anel de Ouro (Sergei Posad, Vladimir e Souzdal).
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: a ordem das visitas em Rússia pode ser visto alterado em função da abertura e reservas dos monumentos.
Vistos: Imprescindível viajar com os vistos requeridos em
função da cada nacionalidade (ver página 13).

OPERAÇÕES ALTERNATIVAS
1. - O trajeto entre São Petersburgo e Moscou pode ser
realizado em trem diurno de alta velocidade (ST9285
TAV), trocando a noite do trem por uma noite a mais em
Moscou.
Suplemento DUPLO: 175 $SINGLE: 240 $.
2. - O trajeto em trem noturno se realiza em compartimentos quádruplos. Se desejar, poderá viajar em outro
tipo de distribuição com os seguintes suplementos por
pessoa.
DUPLO: 165 $TRIPLE: 60 $SINGLE: 475 $.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Este itinerário poderá ser realizado na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 13 refeições em total e as
seguintes visitas:
* Visita da fortaleza de Pedro e Paulo com entradas
* Visita de Catedral de São Isaac
* Visita do Hermitage com entradas
* Visita noturna de Moscou
* Visita do Kremlin com entradas às catedrais
Por um suplemento sobre o preço de: 490 $.

Grandes
Combina
açoes
do Leste
Europeu

Pa
Pan
anorâ
orâmic
râmic
micca da cida
cida
idad
dade
de · Wroc
roclaw
ro
law
w

Esencia do Leste Europeu e Rússia
ST9287 >> Praga > Cracovia > Wroclaw > Poznan > Gdansk > Varsóvia > Vilnius > Riga > Tallin > San Petersburgo > Moscou

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9287
TERÇA-FEIRA: BRASIL - PRAGA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
QUARTA-FEIRA: PRAGA
Chegada à capital da República Tcheca e traslado ao
hotel. Tempo livre. (Jantar Opção TI). Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica da capital da
República Tcheca: conheceremos o Bairro Judeu,
Praça da Cidade Velha, as Igrejas de São Nicolau e
Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Wenceslau, etc. Almoço e tarde livre. (Jantar Opção TI).
Acomodação.
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 para continuar
descobrindo outros lugares da cidade, sem esquecer de descansar em uma das típicas cervejarias.
Acomodação.
SÁBADO: PRAGA (KARLOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, poderá realizar
uma 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 tratamentos termais e lugar de descanso de grandes artistas
como Strauss ou Beethoven, entre outros. (Almoço
Opção TI). Tempo livre até a hora de retorno a Praga.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
DOMINGO: PRAGA - BRNO - CRACÓVIA
Café da manhã. Saída para Brno, a segunda cidade
mais importante da República Tcheca e capital da importante região vinícola da Moravia. 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. Jantar
e acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9288
SÁBADO: BRASIL - CRACÓVIA
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.
DOMINGO: CRACÓVIA
Chegada em Cracóvia e traslado ao hotel. Tempo livre para um primeiro contato com a cidade. Jantar e
acomodação.
CONTINUAÇAO DE AMBOS ITINERÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA: CRACÓVIA
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça do Mercado, o Bairro Judeu, a Universidade Jaguelônica, a
Colina Wawel com o Castelo e a Catedral, etc. Excursão opcional para Wieliczka para visitar as minas de
sal, classiﬁcadas como Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Almoço. 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. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: CRACÓVIA - AUSWITCH - WROCLAW
Café da manhã. Saída para o antigo campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, testemunha da
tragédia humana e lembrança de 4 milhões de pessoas, na lista da UNESCO. Realizaremos uma completa visita guiada do seu interior e museu. Almoço
e continuação para Wroclaw. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: WROCLAW - POZNAN
Café da manhã. Visita panorâmica: a Universidade,
a Praça do Mercado, a Ilha da Areia e da Catedral,
etc. Tempo livre. Almoço e continuação para Poznan.
Tempo livre para conhecer o centro histórico com a
praça do mercado e a torre da prefeitura, a igreja dos
jesuítas; a Catedral, etc. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: POZNAN - TORUN - GDANSK
Café da manhã. Saída para Torun, considerada como
uma das mais bonitas da Europa. Tempo livre para
conhecer seu centro histórico, classiﬁcado como
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO com seus
monumentos 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. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: GDANSK
Café da manhã. Visita panorâmica: as antigas fortiﬁcações, a Porta Alta, a Torre da Cadeia e a Casa das
Torturas, a Porta Dourada, a Prefeitura, o Mercado
Longo, a fonte de Netuno, Torre da Basílica de Santa
Maria e os Estaleiros de Gdansk, o lugar onde nasceu
o movimento Solidariedade, liderado por Lech Walesa, percursora da queda do comunismo no Leste
Europeu. Tarde livre. Jantar e 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. Jantar e acomodação.
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DOMINGO: VARSÓVIA - VILNIUS
Café da manhã. Saída para o Parque Nacional de Wigry, refúgio natural do castor com o lago do mesmo
nome, onde se encontra em uma pequena península
o antigo mosteiro Camldulense de Wigry. Tempo livre
e continuação para Vilnius, capital da Lituânia. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VILNIUS
Café da manhã. Visita panorâmica: a torre de Guedimino, a Catedral, as Igrejas de São Pedro e São Paulo,
a Universidade, etc. Almoço. Pela tarde, excursão opcional para Trakai. 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. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: VILNIUS - COLINA DAS CRUZES - RUNDALE
- RIGA
Café da manhã. Saída para a famosa Colina das
Cruzes, com cruzes levantadas desde o século XIV.
Cruzaremos a fronteira com Letônia para chegar ao
Palácio de Rundale. Almoço e visita do interior do
palácio. Continuação a Riga. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: RIGA
Café da manhã. Visita da cidade fundada pelo bispo alemão Albert, em 1201. 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 século XV foi alugada a uma organização de comerciantes solteiros estrangeiros); a
Porta Sueca, etc. Almoço e tarde livre para continuar
conhecendo esta cidade. Sugerimos visitar o museu
etnográﬁco. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: RIGA - TALLIN
Café da manhã. Saída para a costa báltica até 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 Farmácia 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, Dia livre que pode aproveitar para
realizar compra de produtos típicos deste pais, como
os trabalhos em lana, artesanato, cristal, entre outras
coisas ou saborear a excelente gastronomia que se
pode saborear nos numerosos restaurantes de Tallin.
Ou se deseja-o poderá realizar uma excursão na que
poderá desfrutar do museu etnográﬁco, onde poderá aprofundar na vida e os costumes de Estônia.
Acomodação.
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SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9287
SÁBADO: TALLIN - SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Saída a fronteira com a Rússia. Trâmites da aduana e continuação a São Petersburgo,
capital cultural da Rússia. Jantar e acomodação.
DOMINGO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça do Palácio e o Palácio de Inverno, o Almirantado, a Avenida
Nevsky, a catedral de Cazã, etc. Almoço. Tarde livre.
Visita (Opção TI) do Hermitage, museu que ocupa
seis edifícios. Passeio opcional em barco. (Jantar
Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Petrodvorets para conhecer seus jardins. Visita
(Opção TI) da Fortaleza de Pedro e Paulo, com os
túmulos da Dinastia Romanov, e a Catedral de São
Isaac. (Jantar Opção TI). Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional do Palácio
Yusupov, considerado um dos mais lindos do mundo, é conhecido, também, porque ali aconteceu o
assassinato de Rasputín. (Jantar Opção TI). No ﬁm
do dia, traslado à estação ferroviária para pegar um
trem noturno com destino a Moscou. Acomodação
em compartimentos quádruplos (opcional em duplos, triplos ou individuais).
QUARTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Chegada em Moscou, união aos
clientes que realizaram este trajeto em trem diurno de alta velocidade, e visita panorâmica: as cais
do rio Moscou, a Praça Vermelha, com o Museu de
História e a Catedral de São Basilio, o Parque da
Vitória, o Teatro Bolshoi, etc. Também visitaremos
o metrô de Moscou. Almoço. Tarde livre. Possibilidade (Opção TI) de realizar uma visita noturna.
(Jantar Opção TI). Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI)
para Serguiev Possad, com o Mosteiro de Troiste
Sergueiev e as catedrais da Santíssima Trindade
e da Assunção, com o refeitório do mosteiro e
os túmulos da família Boris Goudunov. (Almoço
Opção TI). Assistência opcional a um espetáculo de música e folclore russo. (Jantar Opção TI).
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita (Opção TI) ao
Kremlin, antiga residência dos czares, com as catedrais da Anunciação e da Assunção, lugar de coroação dos czares, e a de São Miguel Arcanjo. Também
poderemos ver durante a visita o canhão do czar
Ivan o Terrível, construído em 1586, e o sino da czarina, o maior jamais fundido. (Almoço Opção TI).

Regresso a Moscou. Assistência opcional ao Circo
de Moscou. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SÁBADO: MOSCOU
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. ■

4.525
3.890$
$

26 dias
22 refeições

Preço base ST9288

22 dias
21 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 21 MAI / 10 SET
ITIN.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO

SINGLE

Praga - Moscou
26

22

4.525

6.020

TEMPORADA: 25 MAI / 14 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

SINGLE

Cracovia - Moscou

ST9288

22

21

3.890

5.140

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS
Situação Cat.

International
Cidade
Clarion Congress
Cidade
Cracovia
Novotel Krakow City West Cidade
Hampton by Hilton Krakow Cidade
Wroclaw
Novotel Wroclaw Centrum Cidade
Ibis Wroclaw Centrum
Cidade
Novotel Wroclaw City
Cidade
Poznan
Novotel Poznan Centrum Centro
Ibis Poznan Centrum
Cidade
Mercure Gdansk Stare Miasto Centro
Gdansk
Novotel Gdansk Marina
Cidade
Novotel Gdansk Centrum Centro
Mercure Warszawa Centrum Centro
Varsóvia
Novotel Centrum
Cidade
Ibis Styles Warszawa Centrum Cidade
Vilnius
Comfort Vilnius LT
Cidade
Ibis Vilnius Centre
Centro
Riga
Tallink Hotel
Centro
Rixwell Elefant
Cidade
Mercure Riga Centre
Centro
Tallin
Tallink City
Centro
Tallink Spa & Confrerence
Centro
Park Inn Meriton Conference&Spa Cidade
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Cidade
Parklane
Cidade
Moskva
Cidade
Moscou
Crowne Plaza
Cidade
Azimut Olimpic
Cidade
Izmailovo Ed.Delta
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

DUPLO

Nota: Para as saídas do 01 ao 30 Jun, existe um suplemento
de 105 USD em duplo e 135 USD em single, ao coincidir
com as Noites Brancas de São Petersburgo.

Por um suplemento sobre o preço de:
765 $ (ST9287) e 560 $ (ST9288).

Nome

Seleção

Seleção

* Praga Santa
* Excursão a Karlovy Vary
* Visita do Hermitage com entradas
* Visita da fortaleza de Pedro e Paulo com entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita noturna de Moscou
* Excursão para Sergei Posad com entradas
* Visita do Kremlin com entradas às catedrais

Praga

REFEIÇÕES

ST9287

Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 35 refeições (ST9287) e 29
refeições (ST9288) em total e as seguintes visitas:

Cidade

DIAS

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

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmicas de Praga e Cracóvia, Visita de Auswitch, Panorâmicas de Wroclaw, Gdansk, Varsóvia e Vilnius,
Palacio de Rundale com entradas, Panorâmicas de Riga,
Tallin, São Petersburgo e Moscou.
- Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo
itinerário): Poznan, Torun, Parque Nacional Wigry, Colina
de las Cruces, Olomuc, Brno.
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: a ordem das visitas em Rússia pode ser visto alterado em função da abertura e reservas dos monumentos.
Vistos: Imprescindível viajar com os vistos requeridos em
função da cada nacionalidade (ver página 13).

OPERAÇÕES ALTERNATIVAS
1. - O trajeto entre São Petersburgo e Moscou pode ser
realizado em trem diurno de alta velocidade (ST9287 TAV
e ST9288 TAV), trocando a noite do trem por uma noite
a mais em Moscou.
Suplemento DUPLO: 175 $SINGLE: 240 $.
2. - O trajeto em trem noturno se realiza em compartimentos quádruplos. Se desejar, poderá viajar em outro
tipo de distribuição com os seguintes suplementos por
pessoa.
DUPLO: 165 $TRIPLE: 60 $SINGLE: 475 $.
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Catedral, o Palácio Real, a Ilha dos Nobres, etc. Almoço. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional
ao Museu Vasa, galeão real afundado durante seu
deslizamento e recuperado 333 anos depois, hoje
restaurado em todo seu esplendor, e também visitaremos o interior da Prefeitura, onde conheceremos,
entre outras salas, o Salão Azul, onde todos os anos
no dia 10 de Dezembro se celebra o banquete, e o
Salão Dourado, onde se realiza o baile de gala posterior à entrega do Prêmio Nobel. Restante do dia livre
que pode ser aproveitado para passear em barco por
seus canais, descobrir a Torre de TV Käknas, com maravilhosas vistas da cidade, etc. Acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEXTA-FEIRA: BRASIL - OSLO
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
SÁBADO: OSLO
Chegada em Oslo e traslado ao hotel. Tempo livre
para começar a conhecer a capital da Noruega, cidade que hoje em dia se combina com a natureza,
representada pelo seu ﬁorde e pelos espaços verdes
a sua volta, e com a cultura presente em seus diversos museus. Acomodação.
DOMINGO: OSLO - ALESUND
Café da manhã. Saída pela costa noruega, bordeando o lago Mjøsa. Continuação até chegar em Alesund,
bela cidade reconstruída em Art Nouveau depois do
incêndio de 23 de janeiro de 1904. Sugerimos subir
no seu mirante, desde onde se aprecia uma bela vista
panorâmica da capital da região de Sunnmore. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ALESUND - FIORDE DE GEIRANGER REGIÃO DOS FIORDES
Café da manhã. Cruzaremos o Storfjord e faremos
um passeio em barco pelo ﬁorde de Geiranger, considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Impressionam suas escarpadas montanhas de
1.000m de altura, das que caem belas cascatas, como
a do Véu Nupcial e a das Sete Irmãs. Desembarque e
continuação até a Geleira de Briksdal, localizada no
Parque Nacional de Jostedalsbreen, onde depois do
almoço realizaremos uma caminhada, onde desfrutaremos da natureza, rodeados de montanhas e cascatas, até chegar em geleira. Uma experiência que
dura algumas horas, mas que será lembrada para
sempre. (Recomendamos calçado apropriado). Jantar e acomodação na região dos Fiordes.
TERÇA-FEIRA: REGIÃO FIORDES - SOGNEFIORD - BERGEN
Café da manhã. Em primeiro lugar, realizaremos um
passeio em barco pelo Sognefjord, conhecido como
o Fiorde dos Sonhos, que além de ser o mais longo
da Noruega, com seus mais de 200km, também é
o mais profundo, atingindo 1.300 metros de profundidade em alguns lugares. Almoço e continuação,
passando pelo Vale de Voss, até Bergen. Visita panorâmica para conhecer, entre outros lugares, o velho
Porto de Bryggen, o antigo bairro dos comerciantes
da Liga Hanseática e suas construções em madeira.
Subiremos à colina de Floyfjellet em teleférico, para
apreciar uma surpreendente vista da cidade e do seu
ﬁorde. Jantar e acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERGEN - STAVANGER
Café da manhã. Manhã livre ou visita opcional à casa
de Edvuard Grieg e visita da Gamla Bergen. Almoço.
Saída pela Rota Atlântica, atravessando os Fiordes
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de Bjöna e Bokna em ferry, as ilhas de Rennesoy e os
túneis submarinos de Rennfast. Chegada em Stavanger, com bairros de edifícios construídos em madeira
branca, com um encanto típico de uma cidade marinheira. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: STAVANGER - (OPCIONAL FIORDE DE LYSE E
PREKESTOLEN)
Café da manhã. Dia livre. Se você desejar, excursão
opcional mais famosa dos Fiordes noruegos: Passeio
em barco pelo ﬁorde de Lyse, continuando com um
interessante passeio de montanha (necessário calçado adequado, boa forma física e, em qualquer caso,
ótimas condições climáticas) para o Prekestolen (ou
Púlpito), o palco mais importante de todos os Fiordes. Regresso a Stavanger e restante da tarde livre.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: STAVANGER - OSLO
Café da manhã. Durante o dia de hoje atravessaremos o Sul da Noruega, desfrutando das paisagens
espetaculares que encontraremos pelo caminho. Almoço em rota. Chegada em Oslo e visita panorâmica
do mais destacado: o parque Frogner, a animada rua
Karl Johans, o Palácio Real e o Parlamento, etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
Café da manhã. Saída para a cidade industrial Karlstad, com tempo livre para conhecer esta cidade localizada às margens do lago Väneren. Continuação
para Estocolmo. Chegada ao hotel e restante do dia
livre para começar a conhecer a capital da Suécia.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Visita panorâmica, na qual realizaremos um percurso em ônibus pelos pontos mais
importantes da cidade e um passeio a pé pela Gamla
Stan ou Cidade Velha, quatro ilhas unidas entre si sobre as quais Bigerl Jarl fundou a cidade há 700 anos.
Em nosso percurso conheceremos a Grande Praça, a
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SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Café da manhã. Saída para Dinamarca, percorrendo
o interior da Suécia, passando por Norrkoping e bordeando o Lago Vattern até chegar em Malmo, onde
cruzaremos a Ponte de Oresund, que une a Suécia
e a Dinamarca. Foi inaugurada no dia 1º de Julho de
2000 e é considerada como a grande obra prima da
engenharia sueca do século XXI. Conta com duas linhas de trem e seis pistas de estrada, sendo a ponte
combinada trem-estrada mais longa da Europa, com
quase 8km de comprimento. Esta ponte tem signiﬁcado uma revolução nos meios de comunicação
europeus. Chegada em Copenhague, capital da Dinamarca. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: COPENHAGUE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Prefeitura, o exterior do Palácio Christianborg, o Palácio de Amalienborg, o Nyhavn, a Pequena Sereia, a
Bolsa, a Prefeitura, etc. Tempo livre. Visita opcional
ao Castelo de Frederiksborg, localizado ao norte da
Sealândia, em Hillerød, sobre três ilhotas do Slotssø “lago do castelo”. É considerado como o melhor
exemplo do renascimento dinamarquês, e hoje em
dia é o maior palácio da Escandinávia. Simboliza a
força que teve a monarquia absolutista dinamarquesa quando se estendia o seu poder até a Noruega. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COPENHAGUE - LÜBECK - HAMBURGO
Café da manhã. Saída para Rodby, no sul da Dinamarca, onde embarcaremos para realizar um trajeto
em ferry até Puttgarden na Alemanha. Após o desembarque, continuaremos até Lübeck, antiga capital da Liga Hanseática, federação comercial e de
defesa das cidades do norte da Alemanha, que governaram, durante séculos, os destinos econômicos
do Báltico e de grande parte da Europa. Forma parte
da lista de lugares declarados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. É uma das poucas cidades alemãs que se salvaram dos bombardeios massivos da
Segunda Guerra Mundial. Tempo livre para desfrutar
da sua cidade medieval, considerado como uma das
joias da arte gótica alemã, que destaca o Holsentor,
as igrejas de Santa Catarina e Santa Maria, etc. Além
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Preço base ST9304
disso, você pode aproveitar para experimentar seu
delicioso “mazapán”, que é o produto típico da cidade ou desfrutar de um bom café acompanhado
de um excelente doce no elegante café Niederegger, um dos mais emblemáticos da Europa. Continuação para Hamburgo. Tempo livre para conhecer
a vibrante vida noturna desta cidade portuária.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: HAMBURGO - BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica, onde conheceremos os seus característicos canais e as suas
pontes, o lago Alster, a Prefeitura, a Igreja gótica
de São Jacobi, a Jungfernstieg, a Catedral de São
Miguel e sua torre, autêntico símbolo da cidade, o
Speicherstadt, de estilo neogótico, construído a ﬁnais do século XIX para armazenar as mercadorias
trazidas, especialmente café, chá e especiarias, a
Hafencity, autêntica revolução da arquitetura contemporânea, etc. Continuação a Berlim. Tempo livre
para começar a conhecer a capital da Alemanha.
Jantar. Se desejar, poderá realizar uma visita opcional de Berlim à Noite, onde conheceremos o bairro
judeu, palco da trágica “noite dos cristais”, o bairro
governamental, com o Reichstag e a Chancelaria,
a Porta de Brandemburgo, a Postdamer Platz, etc.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Ilha dos Museus, 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. Sugerimos 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. 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 interior de
um dos palácios construídos durante a presença da
família real prussiana. Após esta visita, retornaremos a Berlim para continuar desfrutando da cidade.
Acomodação.
SÁBADO: BERLIM
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional onde
poderá conhecer de perto a história do século XX,
aprofundando no Berlim Nazi do III Reich; conhecendo 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, construído pelas autoridades nazistas no ano de 1936 e onde morreram,
durante essa época, mais de 30.000 prisioneiros.
Acomodação.

DOMINGO: BERLIM
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 ST9305
DOMINGO: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída para Dresde, conhecida
como a “Florença 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 conhecer o
maravilhoso patrimônio artístico da capital Tcheca.
Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
Praça da Cidade Velha com a Prefeitura, 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
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 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 esquecer de descansar
em uma das típicas cervejarias ou assistir ao teatro
negro ou ao de fantoches. Acomodação.

4.575
3.640$
$

Preço base ST9305

QUINTA-FEIRA: PRAGA
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 ST9304

17 dias
14 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 31 MAI / 30 AGO
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

21

15

4.575

5.760

Oslo - Berlim

ST9305

Seleção

SINGLE

Oslo - Praga

ST9304

17

14

3.640

4.450

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmica de Bergen e Floyfjellet, Panorâmicas
de Oslo, Estocolmo, Copenhague, Hamburgo, Berlim e
Praga.
- Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo
itinerário): Alesund, Passeio em barco pelo ﬁorde de
Geiranger, Geleira de Briksdal, Passeio em barco pelo
Fiorde dos Sonhos, Stavanger, Karlstad, Lubeck, Dresde,
Ponte de Oresund.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Oslo

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

21 dias
15 refeições

Nome

Situação Cat.

Scandic Sjolyst
Cidade
Scandic Vulkan
Centro
Alesund
Scandic Parken
Centro
First Atlantica
Centro
Thon Alesund
Centro
Fiordes
Thon Jolster
Skei
Scandic Sunnfjord
Forde
Bergen
Augustin / Grand Terminus Centro
Scandic Bergen City
Centro
Stavanger Scandic Forum
Cidade
Estocolmo Quality Globe
Cidade
Park Inn Hammarby Sjöstad
Cidade
Scandic Sjofartshotellet
Centro
Copenhague First Mayfair
Centro
Comfort Vesterbro
Centro
Scandic Copenhague City
Centro
Hamburgo Leonardo Hamburg City Nord Periferia
Leonardo Stillhorn
Periferia
Berlim
Park Inn
Centro
Holiday Inn Berlin City East Cidade
Praga
Dorint Don Giovanni (S)
Cidade
Clarion Congress (S)
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
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Rússia Clássica e a Coroa Nórdica

Rússia Clássica

ST9308 >> Moscou > São Petersburgo > Helsinque > Estocolmo > Copenhague > Hamburgo > Berlim

ST9309 >> Moscou > São Petersburgo >

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
TERÇA-FEIRA: BRASIL - MOSCOU
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
QUARTA-FEIRA: MOSCOU
Chegada em Moscou e traslado ao hotel. Tempo livre
para conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica: a Avenida Novi
Arbat, as cais do rio Moscou, a Praça Vermelha, com
o Museu de História e a Catedral de São Basilio, o
Parque da Vitória, o Teatro Bolshoi, etc. Também visitaremos o metrô de Moscou. Almoço. Tarde livre.
Visita (Opção TI) noturna de Moscou. (Jantar Opção
TI). Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Pela manhã, excursão (Opção TI) para Serguiev Possad, considerado como um
dos povoados mais interessantes do chamado Anel
de Ouro. Segundo a lenda, aqui foram fabricadas
as primeiras e populares “matrioshkas”. Regresso a
nosso hotel em Moscou. (Almoço Opção TI). Tempo
livre. Se desejar, pela noite poderá conhecer a cultura
popular russa assistindo a um típico espetáculo para
conhecer a essência do folclore característico deste
grande país. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SÁBADO: MOSCOU
SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Visita (Opção TI) ao
Kremlin, antiga residência dos czares, com as catedrais da Anunciação e da Assunção, lugar de coroação dos czares, e a de São Miguel Arcanjo, na qual
estão enterrados numerosos czares. (Jantar Opção
TI). No ﬁm do dia, traslado à estação ferroviária para
pegar um trem noturno com destino a São Petersburgo. Acomodação em compartimentos quádruplos (opcional em duplos, triplos ou individuais).
DOMINGO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Chegada em São Petersburgo, capital cultural da Rússia, fundada pelo czar Pedro o
Grande em 1703. União aos clientes que realizaram
este trajeto em trem diurno de alta velocidade, e visita panorâmica: a Praça do Palácio e o Palácio de
Inverno, o Almirantado, a Praça de São Isaac com a
maravilhosa catedral, a Praça do Senado, a Avenida
Nevsky, artéria principal da cidade, etc. Almoço. Tarde livre. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de Pushkin ou Yusupov. (Almoço Opção TI). Visita
(Opção TI) da Fortaleza de Pedro e Paulo, com os
túmulos da Dinastia Romanov, e a Catedral de São
Isaac. Passeio opcional em barco pela “Veneza do

Norte”, conhecendo seus recantos desde um ponto
de vista único. (Jantar Opção TI). Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Petrodvorets, lugar de veraneio fundado por Pedro
I em 1705. Sua construção original se deve a arquitetos como Braunstein, Zemtsov e Leblond, mais
tarde redesenhada e ampliada por Bartholomeo
Rastrelli, arquiteto favorito de Catarina a Grande.
Visita (Opção TI) do Hermitage, museu que ocupa
seis edifícios, entre os que se encontram o Palácio
de Inverno, residência oﬁcial dos czares, o Palácio
Menshikov, o Edifício do Estado Maior. (Jantar Opção
TI). Acomodação.
QUARTA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO - HELSINQUE
Café da manhã. Saída para a fronteira com a Finlândia. Trâmites e cruze da fronteira, e Continuação
para Helsinque. Chegada e visita panorâmica: a Igreja
Ortodoxa da Trindade, a Praça do Senado, o Porto
e a Praça do Mercado, a Catedral Luterana de São
Nicolau, a Catedral Uspenski, em estilo russo-bizantino e desenhada por Aleksei Gornostajev (1868), a Esplanadi, Temppeliaukio, o Monumento ao compositor
Jean Sibelius, a Mannerheinmintie, a maior artéria da
cidade, etc. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: HELSINQUE (OPCIONAL PARA TALLIN)
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional de dia
completo para Tallin (Estônia). Iremos em ferry até
esta maravilhosa cidade para realizar uma visita da
mesma: a Prefeitura, a igreja de São Olaf, o Castelo
de Toompea, o Palácio de Kadriorg, a Catedral ortodoxa de Domsky, o Mosteiro de São Miguel, a Farmácia Municipal, etc. Na hora indicada, traslado ao
porto para retornar a Helsinque. Chegada em capital
da Finlândia e traslado ao hotel. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: HELSINQUE
BÁLTICO
Café da manhã Dia livre para conhecer o seu animado porto, a Bulevar Splanadi, a avenida Mannerheim,
a ilha de Suomenlinna, a arquitetura de Alvar Aalto,
etc. No ﬁnal da tarde, traslado ao porto e embarque
em um cruzeiro de uma noite, com todas as comodidades ao bordo. Jantar-buffet escandinavo e acomodação em camarotes.
SÁBADO: ESTOCOLMO
Café da manhã a bordo e desembarque. Visita panorâmica, na qual realizaremos um percurso em ônibus
pelos pontos mais importantes da cidade e um passeio pela Gamla Stan ou Cidade Velha, com a Grande
Praça, a Catedral, o Palácio, etc. Restante do dia livre.
Visita opcional ao Museu Vasa, galeão real afundado
durante seu deslizamento e recuperado 333 anos depois, e também visitaremos o interior da Prefeitura,
o Salão Dourado, onde se realiza a homenagem aos
Prêmios Nobel. Jantar e acomodação.
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DOMINGO: ESTOCOLMO
Café da manhã. Dia livre que pode ser aproveitado
para passear em barco por seus canais, descobrir
a Torre de TV Käknas, Skansen, onde conhecerá o
museu popular ao ar livre mais antigo do mundo e
o zoológico de Estocolmo, ou o museu de arte contemporânea, com uma excelente coleção de arte do
século XX e XXI, com obras de Picasso, Dalí, Derket e
Matisse, entre outros. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ESTOCOLMO - COPENHAGUE
Café da manhã. Saída para Dinamarca, percorrendo
o interior da Suécia, passando por Norrkoping e bordeando o Lago Vattern até chegar em Malmo, onde
cruzaremos a Ponte de Oresund, que une a Suécia e
a Dinamarca. Chegada em Copenhague, capital da Dinamarca. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: COPENHAGUE
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Prefeitura, o exterior do Palácio Christianborg, o Palácio de Amalienborg, o Nyhavn, a Pequena Sereia, a
Bolsa, a Prefeitura, etc. Tempo livre. Visita opcional
ao Castelo de Frederiksborg. É considerado como
o melhor exemplo do renascimento dinamarquês,
e hoje em dia é o maior palácio da Escandinávia.
Simboliza a força que teve a monarquia absolutista
dinamarquesa quando se estendia o seu poder até a
Noruega. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COPENHAGUE - LÜBECK - HAMBURGO
Café da manhã. Saída para Rodby, no sul da Dinamarca, onde embarcaremos para realizar um trajeto em
ferry até Puttgarden na Alemanha. Após o desembarque, continuaremos até Lübeck, antiga capital da
Liga Hanseática e Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Tempo livre para desfrutar da sua cidade
medieval, considerado como uma das joias da arte
gótica alemã, que destaca o Holsentor, as igrejas de
Santa Catarina e Santa Maria, etc. Continuação para
Hamburgo. Tempo livre para conhecer a vibrante
vida noturna desta cidade portuária. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: HAMBURGO - BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica, onde conheceremos os seus característicos canais e as suas pontes,
o lago Alster, a Prefeitura, a Igreja gótica de São Jacobi, a cosmopolita Jungfernstieg, a Catedral de São
Miguel e sua torre, o Speicherstadt, de estilo neogótico, construído a ﬁnais do século XIX para armazenar
as mercadorias trazidas, especialmente café, chá e
especiarias, a Hafencity, autêntica revolução da arquitetura contemporânea, etc. Continuação a Berlim.
Tempo livre. Jantar. Se desejar, poderá realizar uma
visita opcional de Berlim à Noite, onde conheceremos o bairro judeu, palco da trágica “noite dos cristais”, o bairro governamental, com o Reichstag e a
Chancelaria, a Porta de Brandemburgo, a Postdamer
Platz, etc. Acomodação.
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Helsinque > Estocolmo > Copenhague > Hamburgo > Berlim > Praga

OPÇÃO TUDO
INCLUÍDO

SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9308
SEXTA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a
praça da Gendarmería, os vestígios do muro, a avenida Unter den Linden, etc. Almoço. Tarde livre ou
excursão opcional a Potsdam, 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 construídos durante a presença
da família real prussiana. Acomodação.
SÁBADO: BERLIM
Café da manhã. Dia livre ou 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, onde morreram mais de
30.000 prisioneiros, e que posteriormente, durante
a ocupação soviética, se converteu em um campo
especial para presos políticos. Acomodação.
DOMINGO: BERLIM
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 ST9308
DOMINGO: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída para Dresde, 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
conhecer o maravilhoso patrimônio artístico da capital Tcheca. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica da capital da
República Tcheca: o Bairro Judeu, Praça da Cidade
Velha, as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de
Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Wenceslau, etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre para conhecer o Bairro
Judeu, visitando alguma das suas sinagogas, como
A Espanhola ou a Staronová, considerada como
a mais antiga da Europa, etc. (Jantar Opção TI).
Acomodação.
TERÇA-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, lugar onde provocou a Guerra dos 30 anos, depois da queda dos
nobres, o Beco Dourado, etc. (Almoço Opção TI).

Resto do dia livre para continuar descobrindo outros lugares da cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Tempo livre. Excursão (Opção TI)
de dia completo 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. (Almoço Opção TI). Tempo livre até a hora de
retorno a Praga. (Jantar Opção TI). Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
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. ■

3.890
4.630$
$

20 dias
7 refeições

Preço base ST9309

24 dias
8 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 28 MAI / 10 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

20

7

3.890

5.015

Moscou - Praga

ST9309

Seleção

SINGLE

Moscou - Berlim

ST9308

Seleção

DUPLO

24

8

4.630

6.000

Nota: Para as saídas do 01 ao 30 Jun, existe um suplemento
de 105 USD em duplo e 135 USD em single, ao coincidir
com as Noites Brancas de São Petersburgo.

FIM DO ITINERÁRIO ST9309

O PREÇO INCLUI
OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
Estes itinerários podem ser realizados na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 15 refeições (ST9308) e 21
refeições (ST9309) em total e as seguintes visitas:
* Visita noturna de Moscou
* Excursão para Sergei Posad com entradas
* Visita do Kremlin com entradas às catedrais
* Visita da fortaleza de Pedro e Paulo com entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita do Hermitage com entradas
* Praga Santa
* Excursão a Karlovy Vary
Por um suplemento sobre o preço de:
560 $ (ST9308) e 760 $ (ST9309).

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Moscou

Nome

Situação Cat.

Crowne Plaza
Cidade
Azimut Olimpic
Cidade
Izmailovo Ed.Delta
Cidade
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Cidade
Parklane / Moskva
Cidade
Helsinque
Scandic Park
Centro
Scandic Hakaniemi
Centro
Sokos Albert
Centro
Scandic Meilahti
Periferia
Estocolmo
Quality Globe
Cidade
Park Inn Hammarby Sjöstad
Cidade
Scandic Sjofartshotellet
Centro
Copenhague First Mayfair
Centro
Comfort Vesterbro
Centro
Scandic Copenhague City
Centro
Hamburgo Leonardo Hamburg City Nord Periferia
Leonardo Stillhorn
Periferia
Berlim
Park Inn
Centro
Holiday Inn Berlin City East Cidade
Praga
Dorint Don Giovanni (S) Cidade
Clarion Congress (S)
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (Segundo itinerário): Panorâmica de Moscou, Panorâmica de São Petersburgo, Panorâmica de Helsinque, Panorâmica de
Estocolmo, Panorâmica de Copenhague, Panorâmica
de Hamburgo, Panorâmica de Berlim, Panorâmica de
Praga.
- Outros lugares comentados por nosso guia (Segundo
itinerário): Ponte de Oresund, Cruzeiro pelo Báltico, Lubeck, Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: a ordem das visitas em Rússia pode ser visto alterado em função da abertura e reservas dos monumentos.
Vistos: Imprescindível viajar com os vistos requeridos em
função da cada nacionalidade (ver página 13).

OPERAÇÕES ALTERNATIVAS
1. - O trajeto entre Moscou e São Petersburgo pode ser
realizado em trem diurno de alta velocidade (ST9308 TAV
e ST9309 TAV), trocando a noite do trem por uma noite a
mais em São Petersburgo.
Suplemento DUPLO: 175 $SINGLE: 240 $.
2. - O trajeto em trem noturno se realiza em compartimentos quádruplos. Se desejar, poderá viajar em outro
tipo de distribuição com os seguintes suplementos por
pessoa.
DUPLO: 165 $TRIPLE: 60 $SINGLE: 475 $.

GRANDES COMBINAÇOES DO LESTE EUROPEU349

Paláci
ácio
o de
d Petr
trrodv
odvore
oressstt · São Pet
eters
e bur
ers
urgo
u

Cidades Imperiais e Rússia Imperial
ST9310 >> Viena > Budapeste > Praga > São Petersburgo > Moscou

SÁBADO: BRASIL - VIENA
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
DOMINGO: VIENA
Chegada a Viena e traslado ao hotel. Resto do dia
livre para conhecer a antiga capital do Império Austro-húngaro. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica: a monumental
Ringstrasse, 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 conheceremos, entre outros lugares, os pátios
do Palácio Imperial de Hofburg e a rua Kartner Strase e o Graben, com a Coluna da Peste, etc. (Almoço
Opção TI). Tarde livre ou, se desejar, visita opcional
da Ópera, 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 (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. Depois de
percorrer a Planura Panonica, chegada à capital da
Hungria. Almoço e visita panorâmica do mais importante da capital da Hungria: Praça dos Heróis
e seu maravilhoso conjunto escultórico; o Parque
Municipal; a Avenida Andrassy, considerada como a
mais bela de Budapeste; repleta de Palácios e Palacetes; as Pontes das Correntes, Isabel e Margarita; o
Bairro do Buda, com suas pitorescas ruas com edifícios neobarrocos; o exterior da igreja de Mathias,
o Forte dos Pescadores com maravilhosas vistas do
Parlamento e do Danúbio, etc. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Dia livre (Almoço Opção TI). Se desejar, poderá realizar uma visita opcional da “Budapeste Histórica”, admirando o interior do Parlamento, 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, poderá realizar um romântico
passeio opcional pelo Danúbio e assistir ao Goulash Party, onde se degustara a famosa gastronomia
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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 Eslováquia 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 riqueza monumental, se destacam
suas divertidas estátuas tradicionalistas. Continuação a Praga, atravessando Boemia e Moravia, duas
das regiões históricas da República Tcheca. 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 e seu relógio astronômico, as Igrejas de São Nicolau e Santa
Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Wenceslau, etc.
(Almoço Opção TI). Tarde 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.
(Jantar Opção TI) e acomodação.
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SÁBADO: PRAGA
SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao
aeroporto para sair em avião para São Petersburgo.
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para um
primeiro contato com a capital cultural da Rússia.
Jantar e acomodação.
DOMINGO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça do Palácio e o Palácio de Inverno, o Almirantado, a Avenida
Nevsky, a catedral da Nossa Senhora de Cazã, etc.
Almoço. Tarde livre. Visita (Opção TI) do Hermitage,
museu que ocupa seis edifícios, entre os que se encontram o Palácio de Inverno, residência oﬁcial dos
czares, o Palácio Menshikov, o Edifício do Estado
Maior. O Hermitage ﬁgura entre os maiores e mais
importantes museus do mundo. Passeio opcional em
barco pela chamada “Veneza do Norte”. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Petrodvorets, lugar de veraneio fundado por Pedro
I em 1705. Sua construção original se deve a arquitetos como Braunstein, Zemtsov e Leblond, mais tarde
redesenhada e ampliada por Bartholomeo Rastrelli,
arquiteto favorito de Catarina a Grande. Visita (Op-
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cujas obras iniciaram em agosto de 1931. Almoço.
Tarde livre. Possibilidade (Opção TI) de realizar uma
visita noturna. (Jantar Opção TI). Acomodação.
QUINTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre que pode ser aproveitado
para conhecer algum dos interessantíssimos lugares que nos oferece a cidade, como a Catedral de
São Basilio, ﬁnalizada em 1561, que se destaca pelas
suas cúpulas coloridas, o GUM, ou os museus, como
a Galeria Estatal Tretyakov, com coleções desde o
século X aos séculos XX, e todas as escolas de pintura da Rússia, começando com os ícones antigos
até as obras da vanguardia. Pela manhã, possibilidade de realizar uma excursão (Opção TI) para
Serguiev Possad, com um belo conjunto amuralhado que delimita o Mosteiro de Troiste Sergueiev,
importante lugar de peregrinação ortodoxa. Aqui
poderá ver as catedrais da Santíssima Trindade e
da Assunção, com o refeitório do mosteiro e os túmulos da família Boris Goudunov. (Almoço Opção
TI). Assistência opcional a um espetáculo de música
e folclore russo. (Jantar Opção TI). Acomodação.

ção TI) da Fortaleza de Pedro e Paulo, antiga prisão
czarista, onde se encontra uma das catedrais da cidade que abriga os túmulos da Dinastia Romanov,
e a Catedral de São Isaac e seu museu de ícones e
mosaicos. (Jantar Opção TI). Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional do Palácio
Yusupov, considerado um dos mais lindos do mundo pela grande riqueza e variedade de seus aposentos, é conhecido, também, porque ali aconteceu
o assassinato de Rasputín, uma das ﬁguras mais
misteriosas e sombrias da história da Rússia. (Jantar Opção TI). No ﬁm do dia, traslado à estação ferroviária para pegar um trem noturno com destino a
Moscou. Acomodação em compartimentos quádruplos (opcional em duplos, triplos ou individuais).
QUARTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Chegada em Moscou, união aos
clientes que realizaram este trajeto em trem diurno
de alta velocidade, e visita panorâmica: a Avenida
Novi Arbat, as cais do rio Moscou, a Praça Vermelha, com o Museu de História e a Catedral de São
Basilio, o Parque da Vitória, o Teatro Bolshoi, etc.
Também visitaremos o metrô de Moscou, considerado como um autêntico “Palácio subterrâneo”,

SEXTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Visita (Opção TI) ao
Kremlin, antiga residência dos czares, com as catedrais da Anunciação e da Assunção, lugar de coroação dos czares, e a de São Miguel Arcanjo. Também
poderemos ver durante a visita o canhão do czar
Ivan o Terrível, construído em 1586, e o sino da czarina, o maior jamais fundido. (Almoço Opção TI).
Regresso a Moscou. Assistência opcional ao Circo
de Moscou. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SÁBADO: MOSCOU
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. ■

$

15 dias
6 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 11 MAI / 28 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

SINGLE

Viena - Moscou

ST9310

Seleção

DUPLO

15

6

2.810

3.620

Nota: Para as saídas do 01 ao 30 Jun, existe um suplemento
de 105 USD em duplo e 135 USD em single, ao coincidir
com as Noites Brancas de São Petersburgo.

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmica de
Viena, Panorâmica de Budapeste, Panorâmica de Bratislava, Panorâmica de Praga, Panorâmica de Moscou,
Panorâmica de São Petersburgo.
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: a ordem das visitas em Rússia pode ser visto alterado em função da abertura e reservas dos monumentos.
Vistos: Imprescindível viajar com os vistos requeridos em
função da cada nacionalidade (ver página 13).

OPERAÇÕES ALTERNATIVAS
1. - O trajeto entre São Petersburgo e Moscou pode ser
realizado em trem diurno de alta velocidade (ST9310
TAV), trocando a noite do trem por uma noite a mais em
Moscou.
Suplemento DUPLO: 175 $SINGLE: 240 $.
2. - O trajeto em trem noturno se realiza em compartimentos quádruplos. Se desejar, poderá viajar em outro
tipo de distribuição com os seguintes suplementos por
pessoa.
DUPLO: 165 $TRIPLE: 60 $SINGLE: 475 $.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Viena

Nome

Situação Cat.

Roomz (S)
Cidade
Rainers (S)
Cidade
Budapeste Mercure Korona (S)
Centro
Leonardo Budapeste (S) Cidade
Danubius Flamenco (S)
Cidade
Praga
Clarion Congress (S)
Cidade
International (S)
Cidade
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Cidade
Parklane
Cidade
Moskva
Cidade
Moscou
Crowne Plaza
Cidade
Azimut Olimpic
Cidade
Izmailovo Ed.Delta
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Este itinerário poderá ser realizado na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 20 refeições em total e as
seguintes visitas:
* Visita da Ópera de Viena
* Visita do Hermitage com entradas
* Visita da fortaleza de Pedro e Paulo com entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita noturna de Moscou
* Excursão para Sergei Posad com entradas
* Visita do Kremlin com entradas às catedrais
Por um suplemento sobre o preço de: 870 $.
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Capitais Imperiais e Rússia Clássica
ST9311 >> Praga > Viena > Budapeste > Moscou > São Petersburgo

DOMINGO: VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã. Manhã livre para conhecer outras
zonas da cidade como o Prater com a Roda Gigante,
a Torre Giratória do Danúbio, a Igreja de São Carlos
Borromeu ou descansar em algum dos seus 50 cafés
clássicos. (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.

SÁBADO: BRASIL - PRAGA
Saída da cidade de origem em voo com destino a
Europa.
DOMINGO: PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Resto do dia
livre para começar a cidade. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
Praça da Cidade Velha com a Prefeitura, as Igrejas de
São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a
Praça Wenceslau, etc. (Almoço Opção TI). Tarde livre
para conhecer o Bairro Judeu, visitando alguma das
suas sinagogas, como por exemplo A Espanhola ou a
Staronová, considerada como a mais antiga da Europa, etc. (Jantar Opção TI). 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 Dourado, etc. (Almoço Opção
TI). Resto do dia livre para continuar 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
ganhou uma grande importância durante o século
XIX onde se converteu em ponto de encontro da alta
sociedade em busca de tratamentos termais e lugar
de descanso de grandes artistas como Strauss ou
Beethoven, entre outros. Se destacam as belíssimas
colunatas construídas em torno do Rio Teplá, para
que os visitantes pudessem realizar passeios e beber
a água termal estando protegidos das mudanças de
clima. (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 e, a continuação, 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 Castelo e a Igreja gótica de San Vitus, conhecendo também a velha cidade com suas galerias e casas góticas, renascentistas
e modernistas. Continuação para a fronteira com a
Áustria e chegar à antiga capital do Império Austro-Húngaro. (Jantar Opção TI) e acomodação.
SEXTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade onde
conheceremos, entre outros lugares, a monumental
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Ringstrasse, 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 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. (Almoço Opção TI). 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 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. Se você desejar, poderá
realizar uma excursão opcional ao Vale do Danúbio,
onde visitaremos um dos lugares mais emblemáticos
da Áustria: a Abadia de Melk, uma das joias do barroco centro-europeu. Em seguida, realizaremos um
cruzeiro pelo Danúbio (dependendo da temporada
de funcionamento) de onde desfrutaremos das paisagens da Região do Dachau. Tempo livre em Durnstein, ou em Krems. Retorno a Viena. (Jantar Opção
TI) e acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis
e seu maravilhoso conjunto escultórico; o Parque
Municipal; a Avenida Andrassy, considerada como a
mais bela de Budapeste; repleta de 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 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
Parlamento, 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, 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.
TERÇA-FEIRA: BUDAPESTE
Café da manhã. Dia livre para seguir descobrindo
esta cidade, conhecendo o célebre mercado central,
onde pode comprar produtos gastronômicos 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. (Jantar Opção TI) e
acomodação.
QUARTA-FEIRA: BUDAPESTE
MOSCOU
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião para Moscou. Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para começar a
conhecer a capital da Rússia. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Visita panorâmica para conhecer
a história da cidade, desde o grande império que
surgiu a partir do século XVI, quando se formou o
Estado Russo, até os dias atuais, passando pela épo-
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ca soviética: a Avenida Novi Arbat, as cais do rio
Moscou, a Praça Vermelha, com o Museu de História
e a Catedral de São Basilio, o Parque da Vitória, o
Teatro Bolshoi, etc. Também visitaremos o metrô de
Moscou, considerado como um autêntico “Palácio
subterrâneo”, cujas obras iniciaram em agosto de
1931. Almoço. Tarde livre, que pode ser aproveitada
para conhecer algum dos interessantíssimos lugares que nos oferece a cidade, como a Catedral de
São Basilio, ﬁnalizada em 1561, que se destaca pelas
suas cúpulas coloridas, o GUM, ou os museus, como
a Galeria Estatal Tretyakov, com coleções desde o
século X ao século XX, e todas as escolas de pintura da Rússia, começando com os ícones antigos
até as obras da vanguarda. Se desejar, pela noite é
possível realizar uma visita (Opção TI) noturna de
Moscou. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SEXTA-FEIRA: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Pela manhã, excursão
(Opção TI) para Serguiev Possad, considerado
como um dos povoados mais interessantes do chamado Anel de Ouro. Segundo a lenda, aqui foram
fabricadas as primeiras e populares “matrioshkas”.
Regresso a nosso hotel em Moscou. (Almoço Opção
TI). Tempo livre. Se desejar, pela noite poderá conhecer a cultura popular russa assistindo a um típico espetáculo para conhecer a essência do folclore
característico deste grande país. (Jantar Opção TI).
Acomodação.
SÃO PETERSBURGO
SÁBADO: MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar
uma visita (Opção TI) ao Kremlin, antiga residência dos czares, com as catedrais da Anunciação e
da Assunção, lugar de coroação dos czares, e a de
São Miguel Arcanjo, na qual estão enterrados numerosos czares. (Jantar Opção TI). No ﬁm do dia,
traslado à estação ferroviária para pegar um trem
noturno com destino a São Petersburgo. Acomodação em compartimentos quádruplos (opcional em
duplos, triplos ou individuais).
DOMINGO: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Chegada em São Petersburgo, capital cultural da Rússia, fundada pelo czar Pedro o
Grande em 1703, com o propósito de dar uma saída
para Rússia para Europa, sendo capital do país até
1918. A cidade mudou de nome várias vezes, chamando-se Petrogrado, entre 1914 e 1924, e Leningrado, desde essa data até 1991, quando retomou
o seu nome original. União aos clientes que realizaram este trajeto em trem diurno de alta velocidade,
e visita panorâmica do mais destacado da cidade: a
Praça do Palácio e o Palácio de Inverno, o Almirantado, a Praça de São Isaac com a maravilhosa catedral, a Praça do Senado com a ﬁgura equestre de
bronze de Pedro o Grande, a Avenida Nevsky, artéria principal da cidade, que conta com um impres-

sionante patrimônio arquitetônico, com destaque a
catedral da Nossa Senhora de Cazã, etc. Almoço.
Tarde livre. (Jantar Opção TI). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Palácio de Pushkin ou Yusupov. (Almoço Opção TI).
Visita (Opção TI) da Fortaleza de Pedro e Paulo,
antiga prisão czarista, onde se encontra uma das
catedrais da cidade que abriga os túmulos da Dinastia Romanov, e a Catedral de São Isaac e seu
museu de ícones e mosaicos. Se desejar, poderá realizar um passeio opcional em barco pela “Veneza
do Norte”, conhecendo seus recantos mais românticos desde um ponto de vista único. (Jantar Opção
TI). Acomodação.
TERÇA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Petrodvorets, lugar de veraneio fundado por Pedro
I em 1705. Sua construção original se deve a arquitetos como Braunstein, Zemtsov e Leblond, mais
tarde redesenhada e ampliada por Bartholomeo
Rastrelli, arquiteto favorito de Catarina a Grande.
Visita (Opção TI) do Hermitage, museu que ocupa
seis edifícios, entre os que se encontram o Palácio
de Inverno, residência oﬁcial dos czares, o Palácio
Menshikov, o Edifício do Estado Maior. O Hermitage ﬁgura entre os maiores e mais importantes
museus do mundo, junto com o Louvre em Paris,
o Museu Britânico em Londres, o Prado em Madri
e o Metropolitan de Nova York. (Jantar Opção TI).
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: SÃO PETERSBURGO
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. ■
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$

19 dias
7 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 04 MAI / 21 SET
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

SINGLE

Praga - São Petersburgo

ST9311

Seleção

DUPLO

19

7

3.360

4.420

Nota: Para as saídas do 01 ao 30 Jun, existe um suplemento
de 105 USD em duplo e 135 USD em single, ao coincidir
com as Noites Brancas de São Petersburgo.

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola tudo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões: Panorâmicas de
Praga, Viena, Budapeste, Moscou e São Petersburgo.
- Outros lugares comentados por nosso guia: Cesky
Krumlov.
- Seguro de viagem e IVA.
Nota: a ordem das visitas em Rússia pode ser visto alterado em função da abertura e reservas dos monumentos.
Vistos: Imprescindível viajar com os vistos requeridos em
função da cada nacionalidade (ver página 13).

OPERAÇÕES ALTERNATIVAS
1. - O trajeto entre Moscou e São Petersburgo pode ser
realizado em trem diurno de alta velocidade (ST9311 TAV),
trocando a noite do trem por uma noite a mais em São
Petersburgo.
Suplemento DUPLO: 175 $SINGLE: 240 $.
2. - O trajeto em trem noturno se realiza em compartimentos quádruplos. Se desejar, poderá viajar em outro
tipo de distribuição com os seguintes suplementos por
pessoa.
DUPLO: 165 $TRIPLE: 60 $SINGLE: 475 $.

OPÇÃO TUDO INCLUÍDO
HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Praga

Nome

Situação Cat.

Dorint Don Giovanni (S) Cidade
Clarion Congress (S)
Cidade
Viena
Roomz (S)
Cidade
Rainers (S)
Cidade
Budapeste Mercure Korona (S)
Centro
Leonardo Budapeste (S) Cidade
Danubius Flamenco (S) Cidade
Moscou
Crowne Plaza
Cidade
Azimut Olimpic
Cidade
Izmailovo Ed.Delta
Cidade
S. Petersburgo Holiday Inn Moskovsky Vorota Cidade
Parklane
Cidade
Moskva
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

Este itinerário poderá ser realizado na versão TUDO
INCLUIDO. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, as indicadas como (Opção TI). Nesta versão o
programa oferece um total de 25 refeições em total e as
seguintes visitas:
* Excursão a Karlovy Vary
* Visita noturna de Moscou
* Excursão para Sergei Posad com entradas
* Visita do Kremlin com entradas às catedrais
* Visita da fortaleza de Pedro e Paulo com entradas
* Visita de Catedral de San Isaac
* Visita do Hermitage com entradas
Por um suplemento sobre o preço de: 910 $.
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COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia
livre em esta bela cidade. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento aos Descobrimentos, Alfama as Praças do Comércio, o Rossio,
etc. Tarde livre ou excursão opcional a Sintra, onde
visitaremos o interior do Palácio Nacional. a Cascais,
e a Estoril. À noite, excursão opcional a um típico
show de fado com jantar incluído. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E OBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Fátima.
Tempo livre para visitar a Basílica das Aparições. Continuamos para Óbidos, e tempo livre. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida. Tempo livre para
conhecer seus vestígios romanos. Continuação para
Madri. Resto do dia livre. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles, Espanha e Neptuno, Gran Via, Calle Mayor, Praça
de Touros, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de
la Castellana, etc. Tarde livre ou excursão opcional
a Toledo, incluindo a entrada na Catedral. À noite, assistência opcional a um tablao de ﬂamenco.
Acomodação
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Segóvia, com mais de 2000 anos de história, como
evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima da engenharia na Roma antiga. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitaine, famosa por ter um dos os
portos ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BURDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manha. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados.
Tempo livre para a visita dos mais representativos, o
da Chambord, construído em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como cabana de
caça e que se ergue no coração de uma zona ﬂorestal
rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional a Paris iluminada. Acomodação.
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SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte
Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde
livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. À noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos
shows mais simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins. Na
tarde, em outra excursão opcional conheceremos o
Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame,
e, faremos um passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS - PASSEIO DE BARCO PELO RENO FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Alemanha onde faremos
um passeio ao longo do Reno. Desembarque e continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha,
que durante dois séculos, lugar de coroação dos
imperadores do Sacro Império Romano Germánico.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Heidelberg, às margens
do rio Neckar e dominado pelo Castelo Palatino.
tempo livre para explorar o seu maravilhoso centro
histórico. Continuação para Estrasburgo. Tempo livre
para descobrir sua catedral gótica e seu grande património artístico. Continuação para Zurique. Tempo
livre em que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica
da Confederação Helvética. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Saída para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval às margens do Lago de
Lucerna, caracterizada por suas pontes de madeira.
Se desejar, pode fazer uma excursão opcional que
combinará um passeio de barco no Lago de Lucerna e a subida ao Monte Rigi, desfrutando das vistas
alpinas e uma degustação de fondue de queijo. Continuação para a Itália. Passaremos pelo cantão suíço
de língua italiana: o Ticino, para entrarmos na Itália,
até Milão. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio,
Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza del
Duomo com a Catedral, etc. Saída para Sirmione, na
costa sul do Lago de Garda. Continue até Pádua com
tempo livre para conhecer a Basílica de San Antonio.
Continuação ao hotel na região de Veneto. Jantar e
acomodação.

QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio de barco pela Lagoa de
Veneza, para chegar, navegando, para o coração de
Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa María
de la Salud, o exterior majestoso do Palácio dos Doges e a Piazzetta, acesso à Praça San Marco. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do famoso vidro de Murano e o resto do dia livre. Se desejar, você
fará uma excursão opcional à "Veneza da Escondida"
e também poderá fazer um passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia de montanhas
dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita opcional
de dois dos mais importantes tesouros da cidade: o
"David" e as Capelas de Médici, obras de Michelangelo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, casa de São Francisco. Tempo livre para visitar as basílicas, com os
magníﬁcos afrescos feitos por Giotto e Cimabue e o
túmulo do santo. Continuação para Roma. Almoço e
visita panorâmica desta cidade monumental em que
com as explicações do nosso guia local nos apresentará a história e os principais edifícios da Cidade
Eterna. Passaremos pelas margens do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do Coliseu,
o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc. Visita opcional da Roma de Noche, na qual visitaremos alguns
dos lugares mais característicos desta cidade milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas
e as suas fontes mais representativas, como a Piazza
Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de
Trevi etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de, opcionalmente, fazer uma excursão em que iremos para
a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana
parou no tempo pela erupção do Vesúvio em 79 dC.
C; seguido por uma breve visão geral de Nápoles,
capital da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Inclui
almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra-prima da
pintura universal e o local onde se realiza a eleição
do novo Papa, e a Basílica de São Pedro, onde se en-
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contra a "Pietá". Na parte da tarde, você pode fazer
uma excursão opcional em que você encontrará os
momentos mais importantes da história desta cidade: o interior do edifício mais representativo da
Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o
Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo
seus cantos mais pitorescos pela mão de nosso
guia local, que nos permitirá entrar no cotidiano da
capital da Itália. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NICE
Café da manhã. Partida pelas regiões de Lazio e
Toscana em direção a Liguria com uma parada em
Pisa para conhecer a Praça dos Milagres. Continue
ao longo da Riviera italiana com cidades tão bonitas como San Remo até chegar à Riviera Francesa.
Chegada em Nice. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL: NICE - PRINCIPADO DE
MONACO - EZE - NICE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Massena,
Albert I Gardens, Avenida dos Ingleses, o Hotel Negresco, a Catedral Russa de San Nicolás e sua cidade velha com o mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. Em seguida, faremos um tour por uma
das estradas costeiras panorâmicas (corniches) da
Costa Azul. Vamos parar em Eze, onde visitaremos a fábrica de perfumes Fragonard. Nosso próximo destino será o Principado de Mônaco, onde
veremos Monte Carlo, e Mônaco, onde podemos
admirar o exterior do palácio da família Grimaldi.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Avignon, onde teremos
tempo livre para conhecer a famosa Pont d'Avignon (conhecida pela música), o Palácio da Papas
Residence e seu centro histórico. Vamos continuar
a nossa jornada, cruzando as regiões da Provença
e do Languedoc, para chegar à Espanha através da
Comunidade Autônoma da Catalunha para chegar
a Barcelona, sem dúvida uma das mais belas cidades espanholas e um dos principais portos da Europa. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, as Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da Sagrada Família, etc. Tarde livre ou visita opcional na
qual conheceremos o Bairro Gótico, o Parque Güell,
e o “Pueblo Español”, museu ao ar livre construído para a Exposição Universal de 1929, onde com
grande ﬁdelidade eles reproduzem os lugares mais
bonitos de vilas e cidades de Espanha, enquanto
contemplando casas imponentes, palácios, praças
e becos com numerosas e interessantes oﬁcinas de
artesãos, inclusive um copo de cava como o toque
ﬁnal desta caminhada. Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA
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 ST9362
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, padroeira de Hispanidad, onde
segundo a lenda a Virgem apareceu a Santiago
el Mayor e como testemunho de sua visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente conhecida
como «O pilar». Hoje é o maior templo barroco da
Espanha. Destacando em seu interior os afrescos
de Goya e Francisco Bayeu, entre outros; Abriga
também grandes obras de arte, como o Retábulo
do Altar Maior de Damián Forment, as bancas do
coro do século XVI e a Santa Capilla, obra do barroco espanhol do século XVIII. Continuação para a
capital da Espanha, Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
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 ST9361

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Lisboa

Nome

Situação Cat.

Vip Zurique
Cidade
Ramada Lisbon / Lutecia
Cidade
Madri
Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons Centro
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Zurique
Harry´s Home
Cidade
Dorint Airport / Park Inn Airport Cidade
Meierhof
Horgen
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
Barceló / The HUB
Periferia
H. Inn Venice - Mestre Marguera Marguera
Veneza
Four Points Padova
Padova
Titian Inn Treviso
Treviso
Florença Villa Gabrielle Dánunzio
Cidade
Miró hotel
Calenzano
Roma
Occidental Aran park
Periferia
Caravel / Shangrí-La
Cidade
Nice
Novotel Nice Centre / HiPark Centro
Barcelona Catalonia Atenas / Tryp Apolo Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

4.005
3.850$
$

26 dias
6 refeições

Preço base ST9362

25 dias
6 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

26

6

4.540

SINGLE

6.035

4.005 5.500

Lisboa - Barcelona

ST9362

Seleção

DUPLO

Lisboa - Madri

ST9361

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
06 NOV / 25 MAR

25

6

4.335

5.770

3.850

5.285

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Lisboa, Panorâmica de Madri, Panorâmica de Paris, Passeio em barco pelo Reno, Panorâmica de Milão, Passeio em Barco pela Lagoa Veneziana,
Panorâmica de Florença, Panorâmica de Roma, Panorâmica de Nice, Panorâmica de Barcelona.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Mérida, Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale
do loire, Vale do Reno, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zurique, Lucerna, Lago de Garda, Pádua, Assis, Eze,
Mónaco, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.
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Lisboa, Madri, Paris, Alpes e Itália
ST9363 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Frankfurt > Zurique > Milão > Veneza > Florença > Roma

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia
livre em esta bela cidade. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento aos Descobrimentos, Alfama as Praças do Comércio, o Rossio,
etc. Tarde livre ou excursão opcional a Sintra, onde
visitaremos o interior do Palácio Nacional. a Cascais,
e a Estoril. À noite, excursão opcional a um típico
show de fado com jantar incluído. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E OBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Fátima.
Tempo livre para visitar a Basílica das Aparições. Continuamos para Óbidos, e tempo livre. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida. Tempo livre para
conhecer seus vestígios romanos. Continuação para
Madri. Resto do dia livre. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles, Espanha e Neptuno, Gran Via, Calle Mayor, Praça
de Touros, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de
la Castellana, etc. Tarde livre ou excursão opcional
a Toledo, incluindo a entrada na Catedral. À noite, assistência opcional a um tablao de ﬂamenco.
Acomodação
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Segóvia, com mais de 2000 anos de história, como
evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima da engenharia na Roma antiga. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitaine, famosa por ter um dos os
portos ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BURDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manha. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados.
Tempo livre para a visita dos mais representativos, o
da Chambord, construído em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como cabana de
caça e que se ergue no coração de uma zona ﬂorestal
rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional a Paris iluminada. Acomodação.
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SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte
Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde
livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. À noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos
shows mais simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins. Na
tarde, em outra excursão opcional conheceremos o
Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame,
e, faremos um passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS - PASSEIO DE BARCO PELO RENO FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Alemanha onde faremos
um passeio ao longo do Reno. Desembarque e continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha,
que durante dois séculos, lugar de coroação dos
imperadores do Sacro Império Romano Germánico.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Heidelberg, às margens
do rio Neckar e dominado pelo Castelo Palatino.
tempo livre para explorar o seu maravilhoso centro
histórico. Continuação para Estrasburgo. Tempo livre
para descobrir sua catedral gótica e seu grande património artístico. Continuação para Zurique. Tempo

livre em que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica
da Confederação Helvética. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Saída para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval às margens do Lago de
Lucerna, caracterizada por suas pontes de madeira.
Se desejar, pode fazer uma excursão opcional que
combinará um passeio de barco no Lago de Lucerna e a subida ao Monte Rigi, desfrutando das vistas
alpinas e uma degustação de fondue de queijo. Continuação para a Itália. Passaremos pelo cantão suíço
de língua italiana: o Ticino, para entrarmos na Itália,
até Milão. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MILÃO
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 ST9364
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio,
Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza del
Duomo com a Catedral, etc. Saída para Sirmione, na
costa sul do Lago de Garda. Continue até Pádua com
tempo livre para conhecer a Basílica de San Antonio.
Continuação ao hotel na região de Veneto. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio de barco pela Lagoa de
Veneza, para chegar, navegando, para o coração de
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SPECIAL
SELEÇÃO

Preço base ST9363
Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa
María de la Salud, o exterior majestoso do Palácio
dos Doges e a Piazzetta, acesso à Praça San Marco.
Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do
famoso vidro de Murano e o resto do dia livre. Se
desejar, você fará uma excursão opcional à “Veneza da Escondida” e também poderá fazer um passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos.
Acomodação.

zer uma excursão opcional em que você encontrará
os momentos mais importantes da história desta
cidade: o interior do edifício mais representativo da
Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o
Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo
seus cantos mais pitorescos pela mão de nosso
guia local, que nos permitirá entrar no cotidiano da
capital da Itália. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia de montanhas
dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte
Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita
opcional de dois dos mais importantes tesouros da
cidade: o “David” e as Capelas de Médici, obras de
Michelangelo. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
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. ■

3.170
2.215$
$

Preço base ST9364

SÁBADO: FLORENÇA - ASIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, casa de São
Francisco. Tempo livre para visitar as basílicas,
com os magníﬁcos afrescos feitos por Giotto e
Cimabue e o túmulo do santo. Continuação para
Roma. Almoço e visita panorâmica desta cidade
monumental em que com as explicações do nosso
guia local nos apresentará a história e os principais
edifícios da Cidade Eterna. Passaremos pelas margens do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de
Veneza, fora do Coliseu, o Circo Máximo, a Colina
do Capitólio, etc. Visita opcional da Roma de Noche, na qual visitaremos alguns dos lugares mais
característicos desta cidade milenar, conhecendo
as suas praças mais emblemáticas e as suas fontes
mais representativas, como a Piazza Navona com
a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de Trevi etc.
Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES
E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de, opcionalmente, fazer uma excursão em que iremos para
a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana parou no tempo pela erupção do Vesúvio em 79
dC. C; seguido por uma breve visão geral de Nápoles, capital da região, e cujo centro histórico foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo
refúgio de imperadores e ponto de encontro da
alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as
grutas, etc. (Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra-prima da
pintura universal e o local onde se realiza a eleição
do novo Papa, e a Basílica de São Pedro, onde se
encontra a “Pietá”. Na parte da tarde, você pode fa-

15 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY
ITIN.

DIAS

05 JUN - 03, 17 E 31 JUL - 04 E 18 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City
City

SINGLE

Lisboa - Roma

ST9363

21

6

4.565

5.950

Lisboa - Milão

ST9364

FIM DO ITINERÁRIO ST9363

21 dias
6 refeições

15

3

3.110

4.055

PREÇOS EM USD POR PESSOA
HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome
Lisboa

TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 30 OUT

Situação Cat.

Vip Zurique (S)
Cidade
3*S
Ramada Lisbon (S)
Cidade
4*
Lutecia (S)
Cidade
4*
Eurostars das Letras (C)
Centro
5*
Madri Weare Chamartín (S)
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center (S)
Cidade
3*S
Ac Cuzco (C)
Centro
4*
Novotel Madrid Center (C)
Centro
4*
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
4*
Mercure Chateau Chartrons (C) Centro
4*
Mercure Centre (C)
Centro
4*
Paris
Novotel Paris Est (S)
Periferia 4*
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
4*
Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
4*
Novotel Les Halles (C)
Centro
4*
Maison Montmartre (C)
Centro
4*
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
4*
Mercure Frankfurt Residenz (S) Cidade
4*
Scandic Museumsufer (C)
Centro
4*
Grand Empire (C)
Centro
4*
Zurique Harry´s Home (S)
Cidade
4*
Dorint Airport (S)
Cidade
4*
Park Inn Airport (S)
Cidade
4*
Meierhof (S)
Horgen 4*
The Züri (C)
Centro
4*
Milão
Hilton Garden Inn (S)
Cidade
4*
Barceló / The HUB (S)
Periferia 4*
Nyx Hotel (C)
Centro
4*
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera (S) Marguera 4*
Four Points Padova (S)
Padova 4*
Titian Inn Treviso (S)
Treviso
4*
Novotel / Mercure (C)
Mestre
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Cidade
4*
Miró hotel (S)
Calenzano 4*
Palazzo Ricasoli (C)
Centro
4*
Roma Occidental Aran park (S)
Periferia 4*
Caravel (S)
Cidade
4*
Shangrí-La (S)
Cidade
4*
Hotel Victoria (C)
Centro
4*
Venetia Palace (C)
Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

21

6

3.485

SINGLE

4.670

3.170

4.360

Lisboa - Milão

ST9364

Seleção

DUPLO

Lisboa - Roma

ST9363

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
06 NOV / 25 MAR

15

3

2.375

3.190

2.215

3.025

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Lisboa, Panorâmica de Madri, Panorâmica de Paris, Passeio em barco pelo Reno, Panorâmica de Milão, Passeio em Barco pela Lagoa Veneziana,
Panorâmica de Florença, Panorâmica de Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Mérida, Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale
do loire, Vale do Reno, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zurique, Lucerna, Lago de Garda, Pádua, Assis.
- Seguro de viagem e IVA.
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ST9365 >> Madri > Bordeaux > Paris > Frankfurt > Zurique > Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Tempo livre
para conhecer seus vestígios romanos. Continuação
para Madri. Resto do dia livre para desfrutar dos
muitos lugares desta cidade, visitar a Praça Maior
ou explorar suas características "tascas". Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles, Espanha e Neptuno, Gran Via, Calle Mayor, Praça
de Touros, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de
la Castellana, etc. Tarde livre ou excursão opcional
a Toledo, incluindo a entrada na Catedral. À noite, assistência opcional a um tablao de ﬂamenco.
Acomodação
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Segóvia, com mais de 2000 anos de história, como
evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima da engenharia na Roma antiga. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas,
atravessando o sistema central e passando pelo desﬁladeiro de Pancorbo, depois de visitar o País Basco
e a reserva natural de Landes, chegar a Bordeaux,
a capital da região francesa de Aquitaine, famosa
por ter um dos os portos ﬂuviais mais importantes
da Europa e pelos seus excelentes vinhos. Jantar e
acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins. Na
tarde, em outra excursão opcional conheceremos o
Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame,
e, faremos um passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS - PASSEIO DE BARCO PELO RENO FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Alemanha onde faremos
um passeio ao longo do Reno. Desembarque e continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha,
que durante dois séculos, lugar de coroação dos
imperadores do Sacro Império Romano Germánico.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Heidelberg, localizado
às margens do rio Neckar e dominado pelo Castelo Palatino. tempo livre para explorar o seu centro
histórico. Continuação para Estrasburgo. Tempo livre
para descobrir sua catedral gótica e seu grande património artístico. Continuação para Zurique. Tempo
livre em que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica
da Confederação Helvética. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Saída para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval às margens do Lago de
Lucerna, caracterizada por suas pontes de madeira.
Se desejar, pode fazer uma excursão opcional que
combinará um passeio de barco no Lago de Lucerna e a subida ao Monte Rigi, desfrutando das vistas
alpinas e uma degustação de fondue de queijo. Continuação para a Itália. Passaremos pelo cantão suíço
de língua italiana: o Ticino, para entrarmos na Itália,
até Milão. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: BURDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manha. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados.
Tempo livre para a visita dos mais representativos, o
da Chambord, construído em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como cabana de
caça e que se ergue no coração de uma zona ﬂorestal
rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional a Paris iluminada. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio,
Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza del
Duomo com a Catedral, etc. Saída para Sirmione, na
costa sul do Lago de Garda. Continue até Pádua com
tempo livre para conhecer a Basílica de San Antonio.
Continuação ao hotel na região de Veneto. Jantar e
acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte
Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde
livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. À noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos
shows mais simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio de barco pela Lagoa de
Veneza, para chegar, navegando, para o coração
de Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa
María de la Salud, o exterior majestoso do Palácio
dos Doges e a Piazzetta, acesso à Praça San Marco. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do
famoso vidro de Murano e o resto do dia livre. Se
desejar, você fará uma excursão opcional à “Vene-
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za da Escondida” e também poderá fazer um passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para a cadeia de montanhas
dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita opcional
de dois dos mais importantes tesouros da cidade: o
"David" e as Capelas de Médici, obras de Michelangelo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, casa de São Francisco. Tempo livre para visitar as basílicas, com os
magníﬁcos afrescos feitos por Giotto e Cimabue e o
túmulo do santo. Continuação para Roma. Almoço e
visita panorâmica desta cidade monumental em que
com as explicações do nosso guia local nos apresentará a história e os principais edifícios da Cidade
Eterna. Passaremos pelas margens do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do Coliseu,
o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc. Visita opcional da Roma de Noite, na qual visitaremos alguns
dos lugares mais característicos desta cidade milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas
e as suas fontes mais representativas, como a Piazza
Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de
Trevi etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de, opcionalmente, fazer uma excursão em que iremos para
a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana
parou no tempo pela erupção do Vesúvio em 79 dC.
C; seguido por uma breve visão geral de Nápoles,
capital da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Inclui
almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, e a Basílica de
São Pedro, onde se encontra a "Pietá". Na parte da
tarde, você pode fazer uma excursão opcional em
que você encontrará os momentos mais importantes
da história desta cidade: o interior do edifício mais
representativo da Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o Coliseu. Em seguida, visitaremos o
Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular,
descobrindo seus cantos mais pitorescos pela mão
de nosso guia local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital da Itália. Acomodação.

ALEMANHA
Frankfurt

1
3

Paris
Zurique
1

FRANÇA
Bordeaux

SUÍÇA
1

1

Milão
2

COMEÇO
AMBOS ITIN.

ITÁLIA
Veneza
1

Nice

FIM
ITIN. ST9365

2

Florença
Roma

2
3 + 1
Madri

3

Barcelona
FIM
ITIN. ST9375

ESPANHA

Grande Europa Latina II

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

ST9375 >> Madri > Bordeaux > Paris > Frankfurt > Zurique > Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona

TERÇA-FEIRA: ROMA - NICE
Café da manhã. Partida pelas regiões de Lazio e
Toscana em direção a ligúria com uma parada em
Pisa. Continuação ao longo da Riviera italiana com
cidades tão bonitas como San Remo até chegar à
Riviera Francesa. Chegada em Nice. Tempo livre.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL: NICE - PRINCIPADO DE
MÔNACO - EZE
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice: Praça
Massena, Albert I Gardens, Avenida dos Ingleses, o
Hotel Negresco, a Catedral Russa de São Nicolau e
sua cidade velha com o mercado e a Catedral de
Santa Reparata, etc. Em seguida, faremos um tour
por uma das estradas costeiras panorâmicas (corniches) da Costa Azul. Vamos parar em Eze, uma
das cidades medievais mais bem preservadas do
sul da França, onde visitaremos a fábrica de perfumes Fragonard. Nosso próximo destino será o
Principado de Mônaco, onde veremos Monte Carlo,
com tempo livre para visitar o famoso Café de Paris e o Cassino. Também visitaremos Mônaco, onde
podemos admirar o exterior do palácio da família
Grimaldi, com vistas fantásticas da baía e da marina
Condamina. Retorno para o hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Avignon, onde teremos
tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa,
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, com a famosa Pont d'Avignon (conhecida pela
música), o Palácio da Papas Residence e seu centro
histórico. Vamos continuar a nossa jornada, cruzando as regiões da Provença e do Languedoc, para
chegar à Espanha através da Comunidade Autônoma da Catalunha para chegar a Barcelona, sem
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e
um dos principais portos da Europa. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praçaa Catalunha, suas ruas típicas como Las Ramblas. Conheceremos Montjuic, famosa por ser um lugar emblemático durante a celebração das Olimpíadas de
1992, o porto, o exterior da Sagrada Família, obra
expiatória e inacabada e um dos símbolos da arte
modernista assim representada em Barcelona, etc.
Tarde livre ou se desejar, faremos uma visita opcional na qual conheceremos o Bairro Gótico, visitando suas praças e suas ruas labirínticas, repletas de
histórias e lendas de uma época passada. Também
visitaremos o Parque Güell, declarado Patrimônio
da Humanidade e uma das obras-primas de Antônio Gaudí e para terminar esta excursão muito completa iremos para a “Pueblo Español”, museu ao ar
livre construído para a Exposição Universal de 1929,
onde com grande ﬁdelidade eles reproduzem os lugares mais bonitos de vilas e cidades de Espanha,

enquanto contemplando casas imponentes, palácios, praças e becos com numerosas e interessantes oﬁcinas de artesãos, inclusive um copo de cava
como o toque ﬁnal desta caminhada. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA
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. ■

(*) Saídas especiais com guia acompanhante em
PORTUGUÊS (ver página 20):
· ST9365, ST9375: 11 Mai; 15 Jun; 13 Jul; 10 Ago; 14 Set.

Preço base ST9365

3.475$
3.330$

22 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada
com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira hispânica, onde segundo
a lenda a Virgem apareceu a Santiago el Mayor e
como testemunho de sua visita deixaria uma coluna de jaspe conhecida como «O pilar». Hoje é o
maior templo barroco da Espanha. Destacando em
seu interior os afrescos de Goya e Francisco Bayeu;
abriga também grandes obras de arte, como o Retábulo do Altar Maior de Damián Forment, as bancas do coro do século XVI e a Santa Capilla, obra do
barroco espanhol do século XVIII. Continuação para
a capital da Espanha, Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
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 ST9365

HOTÉIS PREVISTOS
Nome
Situação
Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons Centro
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Zurique Harry´s Home
Cidade
Dorint Airport / Park Inn Airport Cidade
Meierhof
Horgen
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
Barceló / The HUB
Periferia
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera Marguera
Four Points Padova
Padova
Titian Inn Treviso
Treviso
Florença Villa Gabrielle Dánunzio
Cidade
Miró hotel
Calenzano
Roma
Occidental Aran park
Periferia
Caravel / Shangrí-La
Cidade
Nice
Novotel Nice Centre / HiPark Centro
Barcelona Catalonia Atenas / Tryp Apolo Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

23 dias
5 refeições

Preço base ST9375

FIM DO ITINERÁRIO ST9375

Cidade
Madri

SPECIAL
SELEÇÃO

Cat.
4*
3*S
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

23

5

3.950

SINGLE

5.260

3.475

4.785

Madri - Barcelona

ST9375

Seleção

DUPLO

Madri - Madri

ST9365

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
02 NOV / 28 MAR

22

5

3.775

5.025

3.330

4.575

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Madri, Panorâmica de Paris, Passeio
em barco pelo Reno, Panorâmica de Milão, Passeio em
Barco pela Lagoa Veneziana, Panorâmica de Florença,
Panorâmica de Roma, Panorâmicas de Nice e Barcelona.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale do
Loire, Vale do Reno, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo,
Zurique, Lucerna, Lago de Garda, Pádua, Assis, Eze, Mónaco, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.
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COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Tempo livre
para conhecer seus vestígios romanos. Continuação
para Madri. Resto do dia livre para desfrutar dos
muitos lugares desta cidade, visitar a Praça Maior
ou explorar suas características "tascas". Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital do
Reino de Espanha, onde o nosso guia local vai mostrar as praças de Cibeles, Espanha e Neptuno, Porta
do Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora da Praça de Touros
de Ventas, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da
Castelhana, etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer
uma visita opcional muito completo para Toledo,
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência
exemplar que existia na cidade entre as civilizações
muçulmanas cristãos e hebraico. Vamos tomar um
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, a
partir do qual teremos uma esplêndida visão geral do
seu património artístico e passear por suas ruas estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entrada na
Catedral, considerada uma das obras-primas trabalhar de arte espanhola e como ﬁnal deste dia à noite,
você pode, opcionalmente, assistir a um espetáculo
de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais
da arte espanhola. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castela, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. Além disso, a cidade
tem um importante centro histórico medieval, que
destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza
Mayor, a catedral e o Alcazar, entre outros lugares.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas,
atravessando o sistema central e passando pelo desﬁladeiro de Pancorbo, depois de visitar o País Basco
e a reserva natural de Landes, chegar a Bordeaux,
a capital da região francesa de Aquitaine, famosa
por ter um dos os portos ﬂuviais mais importantes
da Europa e pelos seus excelentes vinhos. Jantar e
acomodação.
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QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados.
Tempo livre para a visita dos mais representativos, o
da Chambord, construído em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como cabana de
caça e que se ergue no coração de uma zona ﬂorestal
rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional da Paris iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte
Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde
livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. À noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos
shows mais simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Chateau
de Versailles e seus jardins, embora iniciada por Louis
XIII, que queria criar um palácio sem igual era Louis
XIV, que embelezou e expandiu o edifício original,
o envio de construir, entre outras salas, o Salão dos
Espelhos, sem dúvida a sala mais impressionante, e
que serviu por exemplo para a assinatura do Tratado
de Versalhes. Também estão, a capela, salões de Paz
e Guerra e Câmara do Rei e Rainha, que é preservado como Marie Antoinette deixou-a sair do palácio
em 1789. Era um símbolo da monarquia Francês em
seu esplendor e o modelo para residências reais em
toda a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão
opcional que você pode encontrar com o nosso guia
local ao famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de
68 Barrio, em seguida, visita interior da Catedral de
Notre Dame, outro símbolo Paris, obra-prima da arte
gótica francesa, coroando lugar de reis e imperadores, e serviu de inspiração para grandes obras literárias como “o Corcunda de Notre Dame”, de Victor
Hugo e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de
outro ponto de vista dando um relaxante passeio em
Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - PASSEIO DE BARCO PELO RENO FRANKFURT
Café da manhã. Saída através da região de Champagne-Ardennes, em cuja capital Reims, os reis da
França foram coroados. Chegaremos à Alemanha e
teremos um agradável passeio pelo Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos da região da Renânia, onde estamos.
Desembarque e continuação para Frankfurt, capital
ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos,
lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império
Romano Germânico. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Heidelberg, localizado
às margens do rio Neckar e dominado pelo Castelo
Palatino. Tempo livre para explorar o seu maravilhoso centro histórico, que foi reconstruída em estilo
barroco no século XVIII, após o ﬁnal do século XVII,
as tropas de Louis XIV esquerda reduzida a cidade
cinzas, um Heidelberg, hoje ele é considerado das cidades mais bonitas da Alemanha. Continuação para.
Alsácia, uma das regiões mais bonitas da Europa.
Fazer uma parada na capital, Estrasburgo, que tem
sido palco de disputas entre a França e a Alemanha
durante séculos e que, graças a que preserva reminiscências das duas culturas. Tempo livre pode ser
explorada para saborear o delicioso vinho Riesling
produzido na região e descobrir sua catedral gótica e seu grande património artístico entre os quais
destaca a Rua Maior, o Palácio Episcopal, a Plaza de
Gutenberg e Petit França, com as suas pontes, cobertos, canais e moinhos. Continuar para Zurique, na
foz do rio Limmat no lago Zurique, a cidade mais populoso da Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital
ﬁnanceira e econômica da Confederação Helvética e
onde estão os maiores bancos do país. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Partida para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval às margens do Lago de
Lucerna, caracterizada por suas pontes de madeira,
incluindo a Capela 1333, muito bem preservada, coberta e embelezada com pinturas de cenas do História suíça, alguns de três séculos atrás; a parede, etc.
Se desejar, pode fazer uma excursão opcional que
combinará um passeio de barco no Lago de Lucerna e a subida ao Monte Rigi, desfrutando das vistas
alpinas e uma degustação de fondue de queijo. Continuação para a Itália. Antes de mais nada, iremos ao
cantão suíço de língua italiana: o Ticino, passando
por belas cidades, como Bellinzona, até entrarmos
na Itália, cruzando seu continente, até chegarmos a
Milão. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MILÃO
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 ST9377
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio,
Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza del
Duomo com a Catedral, etc. Saída para Sirmione, na
costa sul do Lago de Garda. Continue até Pádua com
tempo livre para conhecer a Basílica de San Antonio.
Continuação ao hotel na região de Veneto. Jantar e
acomodação.
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pintura universal e o local onde se realiza a eleição
do novo Papa, e a Basílica de São Pedro, onde se
encontra a "Pietá". Na parte da tarde, você pode
fazer uma excursão opcional em que você encontrará os momentos mais importantes da história
desta cidade: o interior do edifício mais representativo da Roma Imperial e o símbolo autêntico da
cidade, o Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio
del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus cantos mais pitorescos pela mão de
nosso guia local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital da Itália. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para a cadeia de montanhas dos Apeninos para chegar a Florença. Visita
panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita
opcional de dois dos mais importantes tesouros da
cidade: o “David” e as Capelas de Médici, obras de
Michelangelo. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
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. ■

SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, casa de São
Francisco. Tempo livre para visitar as basílicas,
com os magníﬁcos afrescos feitos por Giotto e
Cimabue e o túmulo do santo. Continuação para
Roma. Almoço e visita panorâmica desta cidade
monumental em que com as explicações do nosso
guia local nos apresentará a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. Passaremos pelas
margens do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça
de Veneza, fora do Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc. Visita opcional da Roma de
Noite, na qual visitaremos alguns dos lugares mais
característicos desta cidade milenar, conhecendo
as suas praças mais emblemáticas e as suas fontes
mais representativas, como a Piazza Navona com
a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de Trevi etc.
Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES
E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de, opcionalmente, fazer uma excursão em que iremos para
a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana parou no tempo pela erupção do Vesúvio em 79
dC. C; seguido por uma breve visão geral de Nápoles, capital da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas,
etc. (Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra-prima da
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PORTUGUÊS (ver página 20):
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Preço base ST9376

2.645$
1.685$

18 dias
5 refeições

Preço base ST9377

12 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY
ITIN.

DIAS

08 JUN - 06 E 20 JUL - 03 AGO - 07 E 21 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City
City

SINGLE

Madri - Roma

ST9376

18

5

3.750

4.915

Madri - Milão

ST9377

FIM DO ITINERÁRIO ST9376

Florença
Roma

ESPANHA
3

QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio de barco pela Lagoa de
Veneza, para chegar, navegando, para o coração
de Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa
María de la Salud, o exterior majestoso do Palácio
dos Doges e a Piazzetta, acesso à Praça San Marco. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica
do famoso vidro de Murano e o resto do dia livre.
Se desejar, você fará uma excursão opcional à “Veneza da Escondida” e também poderá fazer um
passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos. Acomodação.

2

12

2

2.305

3.030

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OUT

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Madri

Nome

Situação Cat.

Weare Chamartín (S)
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center (S)
Cidade
3*S
Ac Cuzco (C)
Centro
4*
Novotel Madrid Center (C)
Centro
4*
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
4*
Mercure Chateau Chartrons (C) Centro
4*
Mercure Centre (C)
Centro
4*
Paris
Novotel Paris Est (S)
Periferia 4*
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
4*
Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
4*
Novotel Les Halles (C)
Centro
4*
Maison Montmartre (C)
Centro
4*
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
4*
Mercure Frankfurt Residenz (S) Cidade
4*
Scandic Museumsufer (C)
Centro
4*
Grand Empire (C)
Centro
4*
Zurique Harry´s Home (S)
Cidade
4*
Dorint Airport / Park Inn Airport (S) Cidade
4*
Meierhof (S)
Horgen 4*
The Züri (C)
Centro
4*
Milão
Hilton Garden Inn (S)
Cidade
4*
Barceló / The HUB (S)
Periferia 4*
Nyx Hotel (C)
Centro
4*
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera (S) Marguera 4*
Four Points Padova (S)
Padova 4*
Titian Inn Treviso (S)
Treviso
4*
Novotel / Mercure (C)
Mestre
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio (S)
Cidade
4*
Miró hotel (S)
Calenzano 4*
Palazzo Ricasoli (C)
Centro
4*
Roma
Occidental Aran park (S)
Periferia 4*
Caravel (S)
Cidade
4*
Shangrí-La (S)
Cidade
4*
Hotel Victoria (C)
Centro
4*
Venetia Palace (C)
Centro
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

18

5

2.935

SINGLE

3.930

2.645

3.645

Madri - Milão

ST9377

Seleção

DUPLO

Madri - Roma

ST9376

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
02 NOV / 28 MAR

12

2

1.815

2.440

1.685

2.310

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Madri, Panorâmica de Paris, Passeio
em barco pelo Reno, Panorâmica de Milão, Passeio em
Barco pela Lagoa Veneziana, Panorâmica de Florença,
Panorâmica de Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale do
Loire, Região de Champagne-Ardennes, Vale do Reno,
Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zurique, Lucerna,
Lago de Garda, Pádua, Assis.
- Seguro de viagem e IVA.
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COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre ou poderá fazer uma excursão opcional de Paris
Iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera Garnier, Champs Elysees, Arc
de Triomphe, Saint Germain, Bulevares, Invalides, a
ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc.
Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. À
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando o
cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Chateau de Versailles e seus jardins. Na parte da tarde,
em outra excursão opcional que você pode encontrar com o nosso guia local ao famoso Bairro Latino,
centro da vida intelectual parisiense e cenário da
revolução de maio de 68 Barrio, em seguida, visita
interior da Catedral de Notre Dame, outro símbolo
Paris, obra-prima da arte gótica francesa, coroando
lugar de reis e imperadores, e serviu de inspiração
para grandes obras literárias como “o Corcunda de
Notre Dame”, de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você
pode ver Paris a partir de outro ponto de vista dando
um relaxante passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS - PASSEIO DE BARCO PELO RENO FRANKFURT
Café da manhã. Saída através da região de Champagne-Ardennes, em cuja capital Reims, os reis da
França foram coroados. Chegaremos à Alemanha e
teremos um agradável passeio pelo Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos da região da Renânia, onde estamos.
Desembarque e continuação para Frankfurt, capital
ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos,
lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império
Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Heidelberg, localizado
às margens do rio Neckar e dominado pelo Castelo
Palatino. Tempo livre para explorar o seu maravilhoso centro histórico, que foi reconstruída em estilo
barroco no século XVIII, após o ﬁnal do século XVII,
as tropas de Louis XIV esquerda reduzida a cidade
cinzas, um Heidelberg, hoje ele é considerado das ci-
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dades mais bonitas da Alemanha. Continuação para.
Alsácia, uma das regiões mais bonitas da Europa.
Fazer uma parada na capital, Estrasburgo, que tem
sido palco de disputas entre a França e a Alemanha
durante séculos e que, graças a que preserva reminiscências das duas culturas. Tempo livre pode ser
explorada para saborear o delicioso vinho Riesling
produzido na região e descobrir sua catedral gótica e seu grande património artístico entre os quais
destaca a Rua Maior, o Palácio Episcopal, a Plaza de
Gutenberg e Petit França, com as suas pontes, cobertos, canais e moinhos. Continuar para Zurique.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Partida para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval às margens do Lago de
Lucerna, caracterizada por suas pontes de madeira,
incluindo a Capela 1333, muito bem preservada, coberta e embelezada com pinturas de cenas do História suíça, alguns de três séculos atrás; a parede, etc.
Se desejar, pode fazer uma excursão opcional que
combinará um passeio de barco no Lago de Lucerna e a subida ao Monte Rigi, desfrutando das vistas
alpinas e uma degustação de fondue de queijo. Continuação para a Itália. Antes de mais nada, iremos ao
cantão suíço de língua italiana: o Ticino, passando
por belas cidades, como Bellinzona, até entrarmos
na Itália, cruzando seu continente, até chegarmos a
Milão. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica em que conheceremos os pontos altos da cidade: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio,
Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza del
Duomo com a Catedral, etc. Em seguida, iremos para
a costa sul do Lago de Garda, Sirmione, uma cidade
muito apreciada pelas suas águas termais, desde os
tempos romanos e que destaca, além de sua beleza natural, a imagem espetacular do castelo Rocca
Scaligera, localizado em uma península que vai para
o lago e liga o centro histórico de Sirmione com o
continente. Conitinuação até Pádua com tempo livre
para conhecer a Basílica de Santo Antônio, construída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa
de arte gótica italiana em cujo interior, além de suas
excelentes obras escultóricas, estão os restos mortais
do santo. Conitinuação para o hotel na região de Vêneto. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Pela manhã cedo faremos um passeio de barco pela Lagoa de Veneza, onde as ilhas
mais famosas do arquipélago, San Andrés, o Lido ou
Murano, entre outros, para chegar, navegando, para
o coração de Veneza, onde vamos admirar a cúpula
de Santa María de la Salud, o exterior majestoso do
Palácio dos Doges e a Piazzetta, acesso à Praça San

Marco. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica
do famoso vidro de Murano e o resto do dia livre. Se
desejar, você fará uma excursão opcional na qual visitará a “Veneza da Escondida" com orientação local,
conhecendo os cantos mais pitorescos desta cidade
e também poderá fazer um passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para a cadeia de montanhas
dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita opcional
de dois dos mais importantes tesouros da cidade: o
"David" e as Capelas de Médici, obras de Michelangelo. Jantar e acomodação
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, casa de São Francisco. Tempo livre para visitar as basílicas, com os
magníﬁcos afrescos feitos por Giotto e Cimabue e o
túmulo do santo. Continuação para Roma. Almoço e
visita panorâmica desta cidade monumental em que
com as explicações do nosso guia local nos apresentará a história e os principais edifícios da Cidade
Eterna. Passaremos pelas margens do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do Coliseu,
o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc. Visita opcional da Roma de Noite, na qual visitaremos alguns
dos lugares mais característicos desta cidade milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas
e as suas fontes mais representativas, como a Piazza
Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de
Trevi etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de, opcionalmente, fazer uma excursão em que iremos para
a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana
parou no tempo pela erupção do Vesúvio em 79 dC.
C; seguido por uma breve visão geral de Nápoles,
capital da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Inclui
almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra-prima da
pintura universal e o local onde se realiza a eleição
do novo Papa, e a Basílica de São Pedro, onde se encontra a "Pietá". Na parte da tarde, você pode fazer
uma excursão opcional em que você encontrará os
momentos mais importantes da história desta cidade: o interior do edifício mais representativo da
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Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o
Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo
seus cantos mais pitorescos pela mão de nosso
guia local, que nos permitirá entrar no cotidiano da
capital da Itália. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NICE
Café da manhã. Partida pelas regiões de Lazio e
Toscana em direção a ligúria com uma parada em
Pisa. Continuação ao longo da Riviera italiana com
cidades tão bonitas como San Remo até chegar à
Riviera Francesa. Chegada em Nice. Tempo livre.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL: NICE - PRINCIPADO DE
MÓNACO - EZE - NICE
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice: Praça
Massena, Albert I Gardens, Avenida dos Ingleses, o
Hotel Negresco, a Catedral Russa de São Nicolau
e sua cidade velha com o mercado e a Catedral
de Santa Reparata, etc. Em seguida, faremos um
tour por uma das estradas costeiras panorâmicas
(corniches) da Costa Azul. Vamos parar em Eze,
uma das cidades medievais mais bem preservadas
do sul da França, onde visitaremos a fábrica de
perfumes Fragonard. Nosso próximo destino será
o Principado de Mónaco, onde veremos Monte
Carlo, com tempo livre para visitar o famoso Café
de Paris e o Cassino. Também visitaremos Mônaco, onde podemos admirar o exterior do palácio
da família Grimaldi, com vistas fantásticas da baía
e da marina Condamina. Retorno para o hotel.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Avignon, onde teremos
tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa,
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, com a famosa Pont d'Avignon (conhecida pela
música), o Palácio da Papas Residence e seu centro
histórico. Vamos continuar a nossa jornada, cruzando as regiões da Provença e do Languedoc, para
chegar à Espanha através da Comunidade Autônoma da Catalunha para chegar a Barcelona, sem
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e
um dos principais portos da Europa. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, as Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da
Sagrada Família, etc. Tarde livre ou visita opcional
ao Bairro Gótico, o Parque Güell, e o “Pueblo Español”, museu ao ar livre construído para a Exposição Universal de 1929, onde com grande ﬁdelidade
eles reproduzem os lugares mais bonitos de vilas e
cidades de Espanha, enquanto contemplando casas
imponentes, palácios, praças e becos com numerosas e interessantes oﬁcinas de artesãos, inclusive

um copo de cava como o toque ﬁnal desta caminhada. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA
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. ■
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DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: praças de Cibeles, Espanha e Neptuno, Gran Via, Calle Mayor, fora
do Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá, Paseo
del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou
excursão opcional a Toledo. Vamos fazer um passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, a
partir do qual teremos uma esplêndida visão geral
do seu património artístico e passear por suas ruas
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral. À noite, você pode, opcionalmente,
assistir a um tablao de ﬂamenco. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri.
Excursão opcional a Segóvia, considerada uma das
cidades mais bonitas de Castela, com mais de 2000
anos de história, como evidenciado pelo Aqueduto,
uma obra-prima da engenharia na Roma antiga.
Além disso, a cidade tem um importante centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa
dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o Alcazar, entre outros lugares. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
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 ST9378
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SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada
com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira hispânica, onde segundo
a lenda a Virgem apareceu a Santiago el Mayor e
como testemunho de sua visita deixaria uma coluna
de jaspe popularmente conhecida como «O pilar».
Hoje é o maior templo barroco da Espanha. Destacando em seu interior os afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre outros; abriga também grandes
obras de arte, como o Retábulo do Altar Maior de
Damián Forment, as bancas do coro do século XVI e
a Santa Capilla, obra do barroco espanhol do século
XVIII. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Paris, Passeio em barco pelo Reno,
Panorâmica de Milão, Passeio em Barco pela Lagoa Veneziana, Panorâmica de Florença, Panorâmica de Roma,
Panorâmicas de Nice, Barcelona e Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Mérida, Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale
do Loire, Vale do Reno, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zurique, Lucerna, Lago de Garda, Pádua, Assis, Eze,
Mónaco, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome

Situação Cat.

Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Zurique Harry´s Home
Cidade
Dorint Airport / Park Inn Airport Cidade
Meierhof
Horgen
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
Barceló / The HUB
Periferia
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera Marguera
Four Points Padova
Padova
Titian Inn Treviso
Treviso
Florença Villa Gabrielle Dánunzio
Cidade
Miró hotel
Calenzano
Roma
Occidental Aran park
Periferia
Caravel / Shangrí-La
Cidade
Nice
Novotel Nice Centre / HiPark Centro
Barcelona Catalonia Atenas / Tryp Apolo Cidade
Madri
Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
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QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio de barco pela Lagoa de
Veneza, para chegar, navegando, para o coração
de Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa
María de la Salud, o exterior do Palácio dos Doges
e a Piazzetta, acesso à Praça San Marco. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do famoso vidro
de Murano e o resto do dia livre. Se desejar, você
fará uma excursão opcional à “Veneza da Escondida” e também poderá fazer um passeio de gôndola
opcional pelos canais venezianos. Acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para conhecer a cidade. Passeio opcional
nocturno com consumo incluido em um pub tipico
londrino. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do
Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster,
Trafalgar Square, Palácio de Buckinham, Royal Albert
Hall, etc. (Em alguns casos esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre. Se desejar, podera
realizar uma interessante excursão opcional ao Castelo de Windsor, o maior e mais antigo dos habitados
de todo o mundo, sendo uma das residências oﬁciais
da monarquia britânica. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode opcionalmente visitar o Museu Britânico, onde pode admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente
secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre
de Londres, que data de 1066, sendo o monumento
mais antigo de Londres e onde é uma das maiores
atrações para conhecer esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em direção a Folkstone para
em “Shuttle”, realizar em 35 minutos a travessia do
Canal da Mancha em direção à França. Chegada e
tempo livre para conhecer a capital Francesa. Durante a noite, tour opcional de Paris Iluminado, onde
vamos poder conﬁrmar porque é considerada por
muitos a cidade mais bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte
Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde
livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. À noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos
shows mais simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins. Na
tarde, em outra excursão opcional conheceremos o
Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame,
e, faremos um passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
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DOMINGO: PARIS - PASSEIO DE BARCO PELO RENO FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Alemanha onde faremos
um passeio ao longo do Reno. Desembarque e continuação a Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha,
que durante dois séculos, lugar de coroação dos
imperadores do Sacro Império Romano Germánico.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Heidelberg, localizado
às margens do rio Neckar e dominado pelo Castelo Palatino. tempo livre para explorar o seu centro
histórico. Continuação para Estrasburgo. Tempo livre
para descobrir sua catedral gótica e seu grande património artístico. Continuação para Zurique. Tempo
livre em que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica
da Confederação Helvética. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Saída para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval às margens do Lago de
Lucerna, caracterizada por suas pontes de madeira.
Se desejar, pode fazer uma excursão opcional que
combinará um passeio de barco no Lago de Lucerna e a subida ao Monte Rigi, desfrutando das vistas
alpinas e uma degustação de fondue de queijo. Continuação para a Itália. Passaremos pelo cantão suíço
de língua italiana: o Ticino, para entrarmos na Itália,
até Milão. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castello Sforzesco, Piazza Cordussio, Galeria Vittorio Emmanuele,
Praça Scala, Piazza del Duomo com a Catedral, etc.
Saída para Sirmione, na costa sul do Lago de Garda.
Continue até Pádua com tempo livre para conhecer
a Basílica de San Antonio. Continuação ao hotel na
região de Veneto. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia de montanhas
dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita opcional
de dois dos mais importantes tesouros da cidade: o
“David” e as Capelas de Médici, obras de Michelangelo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis. Tempo livre para
visitar as basílicas, com os magníﬁcos afrescos feitos
por Giotto e Cimabue e o túmulo do São Francisco.
Continuação para Roma. Almoço e visita panorâmica
desta cidade monumental em que com as explicações do nosso guia local nos apresentará a história
e os principais edifícios da Cidade Eterna. Passaremos pelas margens do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a
praça de Veneza, fora do Coliseu, o Circo Máximo, a
Colina do Capitólio, etc. Visita opcional da Roma de
Noche, na qual visitaremos alguns dos lugares mais
característicos desta cidade, conhecendo as suas
praças e as suas fontes mais representativas, como a
Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de Trevi etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional em que
iremos para a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta
cidade romana parou no tempo pela erupção do
Vesúvio em 79 dC. C; seguido por uma breve visão
geral de Nápoles, capital da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Finalmente, visitaremos a ilha de Capri,
antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro
da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as
grutas, etc. (Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra-prima da
pintura universal e o local onde se realiza a eleição
do novo Papa, e a Basílica de São Pedro, onde se encontra a “Pietá”. Na parte da tarde, você pode fazer
uma excursão opcional em que você encontrará os
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momentos mais importantes da história desta cidade: o interior do edifício mais representativo da
Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o
Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo
seus cantos mais pitorescos pela mão de nosso
guia local, que nos permitirá entrar no cotidiano da
capital da Itália. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NICE
Café da manhã. Partida pelas regiões de Lazio e
Toscana em direção a ligúria com uma parada em
Pisa. Continuação ao longo da Riviera italiana com
cidades como San Remo até chegar à Riviera Francesa. Chegada em Nice. Tempo livre. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL: NICE - PRINCIPADO DE
MÓNACO - EZE
Café da manhã. Visita panorâmica de Nice: Praça
Massena, Albert I Gardens, Avenida dos Ingleses, o
Hotel Negresco, a Catedral Russa de São Nicolau e
sua cidade velha, etc. Em seguida, faremos um tour
por uma das estradas costeiras panorâmicas (corniches) da Costa Azul. Vamos parar em Eze, onde
visitaremos a fábrica de perfumes Fragonard. Nosso próximo destino será o Principado de Mónaco,
onde veremos Monte Carlo, com tempo livre para
visitar o famoso Café de Paris e o Cassino. Também visitaremos Mônaco, onde podemos admirar
o exterior do palácio da família Grimaldi, com vistas
fantásticas da baía e da marina Condamina. Retorno para o hotel. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Avignon, onde teremos
tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa, declarada Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO, com a famosa Pont d'Avignon (conhecida pela música), o Palácio da Papas Residence
e seu centro histórico. Vamos continuar a nossa
jornada, cruzando as regiões da Provença e do
Languedoc, para chegar à Espanha através da
Comunidade Autônoma da Catalunha para chegar
a Barcelona, sem dúvida uma das mais belas cidades espanholas e um dos principais portos da
Europa. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, as Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da
Sagrada Família, etc. Tarde livre ou visita opcional
ao Bairro Gótico, o Parque Güell, e o “Pueblo Español”, museu ao ar livre construído para a Exposição Universal de 1929, onde com grande ﬁdelidade
eles reproduzem os lugares mais bonitos de vilas e
cidades de Espanha, enquanto contemplando casas
imponentes, palácios, praças e becos com numerosas e interessantes oﬁcinas de artesãos, inclusive
um copo de cava. Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA
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 ST9552
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, padroeira hispânica, onde segundo a lenda a Virgem apareceu a Santiago el Mayor
e como testemunho de sua visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente conhecida como «O
pilar». Hoje é o maior templo barroco da Espanha. Continuação para a capital da Espanha, Madri.
Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as praças de
Cibeles, Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran
Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas,
Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana,
etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita
opcional muito completo para Toledo, cuja riqueza
cultural é marcado pela convivência exemplar que
existia na cidade entre as civilizações muçulmanas
cristãos e hebraico. Vamos tomar um passeio de
ônibus ao redor do perímetro da cidade, a partir
do qual teremos uma esplêndida visão geral do
seu património artístico e passear por suas ruas
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada uma das obras-primas
trabalhar de arte espanhola e como ﬁnal deste dia
à noite, você pode, opcionalmente, assistir a um
tablao de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes
musicais da arte espanhola. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castela, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. Além disso, a cidade tem um importante centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos,
a Plaza Mayor, a catedral e o Alcázar, entre outros
lugares. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
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 ST9551

3.700
3.255$
$

24 dias
3 refeições

Preço base ST9552

21 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
03 NOV
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

24

3

4.170

DUPLO

SINGLE

5.545

3.700

5.075

Londres - Barcelona

ST9552

Seleção

SINGLE

Londres - Madri

ST9551

21

3

3.735

4.920

3.255

4.440

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Londres, Panorâmica de Paris, Passeio em barco pelo Reno, Panorâmica de Milão, Passeio
em Barco pela Lagoa Veneziana, Panorâmica de Florença, Panorâmica de Roma, Panorâmica de Nice, Panorâmica de Barcelona, Panorâmica de Madri.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Eurotúnel, Vale do Reno, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zurique, Lucerna, Lago de Garda,
Pádua, Assis, Eze, Mónaco, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome
Situação
Londres Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West
Cidade
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Zurique Harry´s Home
Cidade
Dorint Airport / Park Inn Airport Cidade
Meierhof
Horgen
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
Barceló / The HUB
Periferia
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera Marguera
Four Points Padova
Padova
Titian Inn Treviso
Treviso
Florença Villa Gabrielle Dánunzio
Cidade
Miró hotel
Calenzano
Roma
Occidental Aran park
Periferia
Caravel / Shangrí-La
Cidade
Nice
Novotel Nice Centre / HiPark Centro
Barcelona Catalonia Atenas / Tryp Apolo Cidade
Madri
Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
1ª
1ª
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*S
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Londres, Paris, Alemanha, Alpes e Itália Clássica
ST9553 >> Londres > Paris > Frankfurt > Zurique > Milão > Veneza > Florença > Roma

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para conhecer a cidade. Passeio opcional
nocturno com consumo incluido em um pub tipico
londrino. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do
Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster,
Trafalgar Square, Palácio de Buckinham, Royal Albert
Hall, etc. (Em alguns casos esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre. Se desejar, podera
realizar uma interessante excursão opcional ao Castelo de Windsor, o maior e mais antigo dos habitados
de todo o mundo, sendo uma das residências oﬁciais
da monarquia britânica há 900 anos. Conheceremos
o interior, onde se destaca a Capela de São Jorge, de
princípios do século XVI, construída em estilo Tudor
e o lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra,
entre eles o famoso Enrique VIII e sua terceira esposa, Jane Seymour. Também conheceremos os apartamentos do Estado, com obras de grandes artistas
como Canaletto, Rembrandt e Rubens, entre outros.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode opcionalmente visitar o Museu Britânico, onde pode admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente
secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre
de Londres, que data de 1066, sendo o monumento
mais antigo de Londres e onde é uma das maiores
atrações para conhecer esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída em direção a Folkstone para
em “Shuttle”, realizar em 35 minutos a travessia do
Canal da Mancha em direção à França. Chegada e
tempo livre para conhecer a capital Francesa. Durante a noite, tour opcional de Paris Iluminado, onde
vamos poder conﬁrmar porque é considerada por
muitos a cidade mais bela do mundo. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita Panorâmica: La Place de la
Concorde, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III,
Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain,
Bulevares, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins
de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu do Louvre, antiga residência real e hoje um
dos maiores museus do mundo, juntamente com o
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Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em
Nova York ou o Prado, em Madri, e onde uma maravilhosa coleção de arte, que vão desde as obras - primas da antiguidade, como a Vênus de Milo e a Vitória
Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e vidro pelo
arquiteto chinês - americano Leo Ming Pei, que dá
acesso ao museu. À noite, você terá a oportunidade
de conhecer alguns dos shows mais simbólicos de
Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Palácio
de Versailles e seus jardins, embora iniciada por Louis
XIII, que queria criar um palácio sem igual era Louis
XIV, que embelezou e expandiu o edifício original,
o envio de construir, entre outras salas, o Salão dos
Espelhos, sem dúvida a sala mais impressionante, e
que serviu por exemplo para a assinatura do Tratado
de Versalhes. Também estão, a capela, salões de Paz
e Guerra e Câmara do Rei e Rainha, que é preservado como Marie Antoinette deixou-a sair do palácio
em 1789. Era um símbolo da monarquia Francês em
seu esplendor e o modelo para residências reais em
toda a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão
opcional que você pode encontrar com o nosso guia
local ao famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de
68 Barrio, em seguida, visita interior da Catedral de
Notre Dame, outro símbolo Paris, obra-prima da arte
gótica francesa, coroando lugar de reis e imperadores, e serviu de inspiração para grandes obras literárias como “o Corcunda de Notre Dame”, de Victor
Hugo e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de
outro ponto de vista dando um relaxante passeio em
Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - PASSEIO DE BARCO PELO RENO FRANKFURT
Café da manhã. Saída através da região de Champagne-Ardennes, em cuja capital Reims, os reis da
França foram coroados. Chegaremos à Alemanha e
teremos um agradável passeio pelo Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos da região da Renânia, onde estamos.
Desembarque e continuação para Frankfurt, capital
ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos,
lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império
Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Heidelberg, dominado
pelo Castelo Palatino. Tempo livre para explorar o seu
maravilhoso centro histórico, que foi reconstruída
em estilo barroco no século XVIII. Continuação para.
Alsácia, uma das regiões mais bonitas da Europa.
Fazer uma parada na capital, Estrasburgo, que tem
sido palco de disputas entre a França e a Alemanha
durante séculos e que, graças a que preserva reminiscências das duas culturas. Tempo livre pode ser
explorada para saborear o delicioso vinho Riesling
produzido na região e descobrir sua catedral gótica
e seu grande património artístico entre os quais destaca a Rua Maior, o Palácio Episcopal, a Plaza de Gutenberg e Petit França, com as suas pontes, cobertos,
canais e moinhos. Continuar para Zurique, na foz do
rio Limmat no lago Zurique, com seus 360.000 habitantes, é o centro mais populoso da Suíça. Tempo
livre em que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica
da Confederação Helvética e onde estão os maiores
bancos do país. Acomodação.
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TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Partida para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval às margens do Lago de
Lucerna, caracterizada por suas pontes de madeira,
incluindo a Capela 1333, muito bem preservada, coberta e embelezada com pinturas de cenas do História suíça, alguns de três séculos atrás; a parede,
etc. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional
que combinará um passeio de barco no Lago de
Lucerna e a subida ao Monte Rigi, desfrutando das
vistas alpinas e uma degustação de fondue de queijo. Continuação para a Itália. Antes de mais nada,
iremos ao cantão suíço de língua italiana: o Ticino,
passando por belas cidades, como Bellinzona, até
entrarmos na Itália, cruzando seu continente, até
chegarmos a Milão. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MILÃO
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 ST9502
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio, Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza
del Duomo com a Catedral, etc. Em seguida, iremos
para a costa sul do Lago de Garda, Sirmione, uma
cidade muito apreciada pelas suas águas termais,
desde os tempos romanos e que destaca, além de
sua beleza natural, a imagem espetacular do castelo Rocca Scaligera, localizado em uma península
que vai para o lago e liga o centro histórico de Sirmione com o continente. Conitinuação até Pádua
com tempo livre para conhecer a Basílica de Santo
Antônio, construída entre os séculos XIII e XIV, uma
obra maravilhosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de suas excelentes obras escultóricas,
estão os restos mortais do santo. Conitinuação para
o hotel na região de Vêneto. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio de barco pela Lagoa de
Veneza, onde as ilhas mais famosas do arquipélago,
para chegar, navegando, para o coração de Veneza,
onde vamos admirar a cúpula de Santa María de la
Salud, o exterior majestoso do Palácio dos Doges
e a Piazzetta, acesso à Praça San Marco. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do famoso
vidro de Murano e o resto do dia livre. Se desejar,
você fará uma excursão opcional na qual visitará a
“Veneza da Escondida" com orientação local, conhecendo os cantos mais pitorescos desta cidade e
também poderá fazer um passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para a cadeia de montanhas dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte
Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita
opcional de dois dos mais importantes tesouros da
cidade: o "David" e as Capelas de Médici, obras de
Michelangelo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, casa de São Francisco. Tempo livre para visitar as basílicas, com os
magníﬁcos afrescos feitos por Giotto e Cimabue e o
túmulo do santo. Continuação para Roma. Almoço
e visita panorâmica desta cidade monumental em
que com as explicações do nosso guia local nos
apresentará a história e os principais edifícios da
Cidade Eterna. Passaremos pelas margens do Tiber,
a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Visita opcional da Roma de Noite, na qual visitaremos alguns dos lugares mais característicos desta
cidade milenar, conhecendo as suas praças mais
emblemáticas e as suas fontes mais representativas, como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro
Rios, a Fontana de Trevi etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES
E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Pompéia, seguido por uma breve visão geral de Nápoles, capital da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas,
etc. (Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra - prima da
pintura universal e o local onde se realiza a eleição
do novo Papa, e a Basílica de São Pedro, onde se
encontra a "Pietá". Na parte da tarde, você pode
fazer uma excursão opcional em que você encontrará os momentos mais importantes da história
desta cidade: o interior do edifício mais representativo da Roma Imperial e o símbolo autêntico da
cidade, o Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio
del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus cantos mais pitorescos pela mão de
nosso guia local. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
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 ST9551

2.610
1.665$
$

17 dias
3 refeições

Preço base ST9502

11 dias

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
03 NOV
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

17

3

2.900 3.840

DUPLO

SINGLE

2.610

3.545

Londres - Milão

ST9502

Seleção

SINGLE

Londres - Roma

ST9553

11

-

1.795

2.355

1.665

2.225

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Londres, Panorâmica de Paris, Passeio em barco pelo Reno, Panorâmica de Milão, Passeio
em Barco pela Lagoa Veneziana, Panorâmica de Florença, Panorâmica de Roma.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Região de Champagne-Ardennes, Vale do
Reno, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zurique, Lucerna, Lago de Garda, Pádua, Assis.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Londres Novotel London West
Cidade
Holiday Inn London West
Cidade
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Zurique Harry´s Home
Cidade
Dorint Airport
Cidade
Park Inn Airport
Cidade
Meierhof
Horgen
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
Barceló / The HUB
Periferia
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera Marguera
Four Points Padova
Padova
Titian Inn Treviso
Treviso
Florença Villa Gabrielle Dánunzio
Cidade
Miró hotel
Calenzano
Roma
Occidental Aran park
Periferia
Caravel
Cidade
Shangrí-La
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

1ª
1ª
4*
4*
3*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
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Basílica de Saint Michel e rio Garona · Bordeaux

Lisboa, Madri, Paris e Berlim
ST9505 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Frankfurt > Berlim

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9505
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada em Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia
livre para conhecer a cidade. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos
Jerônimos, a Torre de Belém, o Monumento aos Descobrimentos, Alfama as Praças do Comércio, o Rossio e o Marquês de Pombal, etc. Tarde livre à sua disposição com a possibilidade de opcionalmente fazer
uma excursão a Sintra, onde visitaremos o interior
do Palácio Nacional. Mais tarde, iremos para Cascais,
uma mistura de porto de pesca tradicional e estância
termal. Tempo livre e continuação para Estoril, conhecido pelo seu casino. Regresso a Lisboa. À noite,
opcionalmente, faremos uma caminhada noturna
pela cidade iluminada, assistindo a um típico show
de fado com jantar incluído. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL FÁTIMA E OBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de uma excursão opcional a Fátima, onde teremos tempo livre
para visitar a Basílica das Aparições. Continuamos
para Óbidos, uma cidade amuralhada medieval, onde
teremos tempo livre para conhecê-la. Regresso a Lisboa. Acomodação
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida, importante cidade romana e destaque da Via da Prata e cujo sítio
arqueológico foi declarado Patrimônio da Humanidade. Tempo livre para conhecer seus vestígios romanos. Continuação para Madri. Resto do dia livre para
desfrutar dos muitos lugares desta cidade, visitar a
Praça Maior ou explorar suas características “tascas”.
Jantar e acomodação.
COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9508
SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Resto do dia
livre para um primeiro contacto com esta bela capital. Jantar e acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital do
Reino de Espanha, onde o nosso guia local vai mostrar as praças de Cibeles, Espanha e Neptuno, Porta
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do Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora da Praça de Touros
de Ventas, Rua Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da
Castelhana, etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer
uma visita opcional muito completo para Toledo,
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência
exemplar que existia na cidade entre as civilizações
muçulmanas cristãos e hebraico. Vamos tomar um
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, a
partir do qual teremos uma esplêndida visão geral do
seu património artístico e passear por suas ruas estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entrada na
Catedral, considerada uma das obras-primas trabalhar de arte espanhola e como ﬁnal deste dia à noite,
você pode, opcionalmente, assistir a um espetáculo
de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais
da arte espanhola. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a

Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas
de Castela, com mais de 2000 anos de história, como
evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima da engenharia na Roma antiga. Além disso, a cidade tem um
importante centro histórico medieval, que destaca o
bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o Alcazar, entre outros lugares. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas,
atravessando o sistema central e passando pelo desﬁladeiro de Pancorbo, depois de visitar o País Basco
e a reserva natural de Landes, chegar a Bordeaux,
a capital da região francesa de Aquitaine, famosa
por ter um dos os portos ﬂuviais mais importantes
da Europa e pelos seus excelentes vinhos. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados.
Tempo livre para a visita dos mais representativos, o
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ST9508 >> Madri > Bordeaux > Paris > Frankfurt > Berlim
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da Chambord, construído em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como cabana de
caça e que se ergue no coração de uma zona ﬂorestal rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris.
Visita opcional da Paris iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita Panorâmica: La Place de la
Concorde, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III,
Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain,
Bulevares, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real
e hoje um dos maiores museus do mundo, juntamente com o Hermitage, em São Petersburgo, o
Metropolitan em Nova York ou o Prado, em Madri,
e onde uma maravilhosa coleção de arte, que vão
desde as obras - primas da antiguidade, como a
Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês - americano Leo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando
o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível
visitar o Palácio de Versailles e seus jardins, embora
iniciada por Louis XIII, que queria criar um palácio
sem igual era Louis XIV, que embelezou e expandiu
o edifício original, o envio de construir, entre outras
salas, o Salão dos Espelhos, sem dúvida a sala mais
impressionante, e que serviu por exemplo para a
assinatura do Tratado de Versalhes. Também estão,
a capela, salões de Paz e Guerra e Câmara do Rei
e Rainha, que é preservado como Marie Antoinette
deixou-a sair do palácio em 1789. Era um símbolo
da monarquia Francês em seu esplendor e o modelo para residências reais em toda a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão opcional que você
pode encontrar com o nosso guia local ao famoso
Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense
e cenário da revolução de maio de 68 Barrio, em
seguida, visita interior da Catedral de Notre Dame,
outro símbolo Paris, obra-prima da arte gótica francesa, coroando lugar de reis e imperadores, e serviu
de inspiração para grandes obras literárias como “o
Corcunda de Notre Dame”, de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de outro ponto
de vista dando um relaxante passeio em BateauMouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - PASSEIO DE BARCO PELO RENO FRANKFURT
Café da manhã. Saída através da região de Champagne-Ardennes, em cuja capital Reims, os reis da
França foram coroados. Chegaremos à Alemanha e
teremos um agradável passeio pelo Reno, enquan-

to contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos da região da Renânia, onde estamos.
Desembarque e continuação para Frankfurt, capital
ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos,
lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada na encruzilhada de antigas rotas comerciais e capital da
Turíngia. Cidade que tem continuado ponto de encontro de intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Protestante. Cidade da que Lutero, o louvou em
mais de uma ocasião a denominou “A coroada por
numerosa torre”, por seu grande patrimônio artístico. Tempo livre para conhecer o centro histórico da
cidade, praticamente intacto, no qual se destacam
a Catedral de Santa Maria e a igreja de São Severo,
o único conjunto europeu de obras-primas arquitetônicas das casas geminadas alemãs em estilo Gótico e, claro, o Kammerbrucke, a ponte mais longa
da Europa cercada por casas com oﬁcinas artesanais, galerias, pequenas tabernas, lojas de música
e antiguidades. Continuação para Berlim. Tempo
livre para fazer um primeiro contato com a capital
da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode fazer
uma visita opcional de Berlim à noite, onde conheceremos o bairro judeu, a cena da trágica “noite
do vidro quebrado” durante a era de Hitler, o bairro
governamental com o Reichstag e a Chancelaria, o
Portão de Brandemburgo, a Postdamer Platz, etc.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica das mais características da capital da Alemanha: veremos o
Portão de Brandemburgo, um dos símbolos mais
importantes da cidade, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o distrito de San Nicolás, a Praça da
Gendarmaria, o restos do Muro de Berlim, a avenida de Unter den Linden, etc. Resto do dia livre em
que sugerimos uma excursão opcional a Potsdam,
onde Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a assinatura do Tratado de Potsdam
no Palácio Cecilienhof. Conheceremos esta cidade
que possui lugares como o Bairro dos Holandeses,
jardins e palácios construídos desde o século XVIII
e hoje Patrimônio da Humanidade e também visitaremos o interior de um dos palácios construídos durante a presença da família real Prussiana.
Acomodação.
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- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Lisboa, Madri, Paris, Passeio em
barco pelo Reno, Berlim.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Mérida, Bordeaux, Castelo de Chambord,
Vale do Loire, Região de Champagne-Ardennes, Vale do
Reno, Frankfurt, Erfurt, Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Lisboa

Nome

Situação Cat.

Vip Zurique
Cidade
Ramada Lisbon
Cidade
Lutecia
Cidade
Madri
Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons Centro
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Berlim
Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro
Andel´s
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

QUARTA-FEIRA: BERLIM
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. ■
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Madri, Paris, Berlim e Leste Europeu
ST9506 >> Madri > Bordeaux > Paris > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Tempo livre
para conhecer seus vestígios romanos. Continuação
para Madri. Resto do dia livre para desfrutar dos
muitos lugares desta cidade, visitar a Praça Maior
ou explorar suas características "tascas". Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica pela capital do
Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde
o nosso guia local vai mostrar as praças de Cibeles,
Espanha e Neptuno, Porta do Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora da Praça de Touros de Ventas, Rua Alcalá,
Passeio do Prado, Passeio da Castelhana, etc. Tarde
livre ou se quiser pode fazer uma visita opcional
muito completo para Toledo, cuja riqueza cultural é
marcado pela convivência exemplar que existia na
cidade entre as civilizações muçulmanas cristãos
e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus ao
redor do perímetro da cidade, a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral do seu património
artístico e passear por suas ruas estreitas e praças
emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada uma das obras-primas trabalhar de arte espanhola e como ﬁnal deste dia à noite, você pode,
opcionalmente, assistir a um espetáculo de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais da arte
espanhola. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em alguns dos
muitos terraços que pontilham a cidade, desfrutando
do entretenimento de rua de Madri. Se desejar, você
pode fazer uma excursão opcional a Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castela,
com mais de 2000 anos de história, como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima da engenharia
na Roma antiga. Além disso, a cidade tem um importante centro histórico medieval, que destaca o bairro
judeu, a Casa dos Picos, a Plaza Mayor, a catedral e o
Alcazar, entre outros lugares. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas,
atravessando o sistema central e passando pelo desﬁladeiro de Pancorbo, depois de visitar o País Basco
e a reserva natural de Landes, chegar a Bordeaux,
a capital da região francesa de Aquitaine, famosa
por ter um dos os portos ﬂuviais mais importantes
da Europa e pelos seus excelentes vinhos. Jantar e
acomodação.
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QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados.
Tempo livre para a visita dos mais representativos, o
da Chambord, construído em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como cabana de
caça e que se ergue no coração de uma zona ﬂorestal
rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional da Paris iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III,
Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain,
Bulevares, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins
de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu do Louvre, antiga residência real e hoje um
dos maiores museus do mundo, juntamente com o
Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em
Nova York ou o Prado, em Madri, e onde uma maravilhosa coleção de arte, que vão desde as obras - primas da antiguidade, como a Vênus de Milo e a Vitória
Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e vidro pelo
arquiteto chinês - americano Leo Ming Pei, que dá
acesso ao museu. À noite, você terá a oportunidade
de conhecer alguns dos shows mais simbólicos de
Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Chateau
de Versailles e seus jardins.. Era um símbolo da monarquia Francês em seu esplendor e o modelo para
residências reais em toda a Europa. Na tarde, em outra excursão opcional que você pode encontrar com
o nosso guia local ao famoso Bairro Latino, centro
da vida intelectual parisiense e cenário da revolução
de maio de 68 Barrio, em seguida, visita interior da
Catedral de Notre Dame, outro símbolo Paris, obraprima da arte gótica francesa, coroando lugar de reis
e imperadores, e serviu de inspiração para grandes
obras literárias como “o Corcunda de Notre Dame”,
de Victor Hugo e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a
partir de outro ponto de vista dando um relaxante
passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS - PASSEIO DE BARCO PELO RENO FRANKFURT
Café da manhã. Saída através da região de Champagne-Ardennes, em cuja capital Reims, os reis da
França foram coroados. Chegaremos à Alemanha e
teremos um agradável passeio pelo Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos da região da Renânia, onde estamos.
Desembarque e continuação para Frankfurt, capital
ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos,
lugar de coroação dos imperadores do Sacro Império
Romano Germânico. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada na encruzilhada de antigas rotas comerciais e capital da
Turíngia. Cidade que tem continuado ponto de encontro de intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Protestante. Cidade da que Lutero, o louvou em
mais de uma ocasião a denominou "A coroada por
numerosa torre", por seu grande patrimônio artístico.
Tempo livre para conhecer o centro histórico da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam a Catedral de Santa Maria e a igreja de São Severo, o único conjunto europeu de obras-primas arquitetônicas
das casas geminadas alemãs em estilo Gótico e, claro, o Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa
cercada por casas com oﬁcinas artesanais, galerias,
pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades.
Continuação para Berlim. Tempo livre para fazer um
primeiro contato com a capital da Alemanha. Jantar.
Se desejar, você pode fazer uma visita opcional de
Berlim à noite, onde conheceremos o bairro judeu, a
cena da trágica "noite do vidro quebrado" durante a
era de Hitler, o bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, o Portão de Brandemburgo, a
Postdamer Platz, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica das mais características da capital da Alemanha: veremos o Portão
de Brandemburgo, um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
distrito de San Nicolás, a Praça da Gendarmaria, o
restos do Muro de Berlim, a avenida de Unter den
Linden, etc. Almoço. Resto do dia livre em que sugerimos uma excursão opcional a Potsdam, onde Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill,
decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a
assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que possui lugares como o Bairro dos Holandeses, jardins e palácios
construídos desde o século XVIII e hoje Patrimônio
da Humanidade e também visitaremos o interior de
um dos palácios construídos durante a presença da
família real Prussiana. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como a
“Florença 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 conhecer o maravilhoso patrimônio
artístico da capital Tcheca. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a
Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal, as
Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte
Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia livre para
continuar descobrindo outros lugares da cidade, sem
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esquecer de fazer uma pausa em uma das cervejarias típicas de Praga ou para assistir ao teatro negro
ou teatro de marionetes. Se desejar, para ter uma
ideia completa da cidade, você pode fazer uma visita opcional de Praga Santa: Castelo de Praga com
a Catedral de São Vito e o Palácio Real Antigo, local onde a faísca da Guerra dos 30 Anos se iniciou,
após a defenestração dos nobres; o Beco Dourado,
etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela cidade. Se desejar, também poderá fazer
uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma cidade
termal que se tornou muito importante durante o
século XlX, quando se tornou um ponto de encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos
térmicos e locais de descanso para grandes artistas,
como Strauss ou Beethoven, entre outros. Destaca
as belas colunatas construídas em torno do rio Teplá para que os visitantes possam passear e beber
a água termal, protegendo-a da intempérie do tempo. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
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 ST9507
SÁBADO: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para a Hungria, atravessando
a Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas
da República Tcheca, até chegar a Budapeste, a
capital da Hungria e uma cidade considerada uma
das mais belas da Europa, atravessada pelo Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmente estão
ligados por pontes maravilhosas como a Cadenas
ou Isabel, em homenagem à Imperatriz Sissi. Jantar
e acomodação.
DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis e seu maravilhoso complexo escultórico, o
Parque Municipal, Avenida Andrassy considerado
o mais bonito de Budapeste, cheio de palácios,
as pontes das cadeias, Isabel e Margarita, o Bairro de Buda com suas pitorescas ruas com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja de Matias,
o Bastião dos Pescadores com vistas magníﬁcas
do Parlamento, Peste e o Danúbio, etc. Tarde livre para continuar descobrindo esta cidade, caminhando por suas áreas comerciais ou visitando
um de seus spas termais. Se desejar, à noite, pode
optar por um passeio opcional ao longo do Danúbio e assistir a uma Festa Goulash (jantar típico
com um espetáculo folclórico de música húngara).
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída pela planície da Panônia em
direção a Viena. Chegada Almoço e visita panorâmica * da cidade, onde conheceremos, entre outros
lugares, a monumental Ringstrasse, uma avenida
de 5 quilômetros de extensão, onde estão localizados alguns dos edifícios mais signiﬁcativos de
Viena e que representa a expressão máxima do estilo historicista: Parlamento, Ópera, a Igreja Votiva,
os Museus de História da Arte e História Natural, a
Câmara Municipal, a Bolsa, etc. Também percorreremos o calçadão da cidade ao redor da Catedral
de Santo Estêvão, onde pararemos para visitá-la
livremente e também veremos, entre outros lugares, os pátios do Palácio Imperial de Hofburg, a rua
Kartner Strase e o Graben com a Coluna da peste,
etc. Acomodação.
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* Eventualmente esta visita pode ser feita no dia
seguinte pela manhã.
TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre para visitar outras áreas da
cidade, como o Prater com a roda-gigante, a igreja de São Carlos Borromeo ou relaxar em um dos
seus 50 cafés clássicos, como o Central, o Sacher
ou o Landtman, ou, se desejar, uma visita Opção
da Ópera, inaugurada em 1869, com D. Giovanni de
Mozart e o Palácio de Schönbrunn, residência de
verão da família imperial, onde Maria-Teresa, Francisco-José e Sissí residiam, e que serviram de palco
para o Tratado de Viena e para o encontro entre
Kennedy e Khrushchev, no meio da guerra fria. Pela
noite, propomos que você participe de um concerto vienense opcional, no qual serão apresentadas
as peças mais representativas da tradição musical
europeia, entre as quais as valsas mais famosas.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale
do Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais
emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, nomeada na obra literária de Umberto Eco, "O Nome
da Rosa" e na qual conheceremos sua biblioteca
e sua igreja considerada como uma das joias do
Barroco da Europa Central, faremos um passeio
de barco no Danúbio (condicionado à temporada
de operação do mesmo) Teremos tempo livre em
Durnstein, onde esteve preso Ricardo Coração de
Leão, ou em Krems, ambas cidades localizadas nas
margens do rio. Acomodação.

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Madri, Paris, Berlim, Praga, Budapeste, Viena, Passeio em barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale do
Loire, Região de Champagne-Ardennes, Vale do Reno,
Frankfurt, Erfurt, Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Madri

Nome

Situação Cat.

Weare Chamartín
Cidade
Leonardo Madrid Center
Cidade
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons Centro
Paris
Novotel Paris Est
Periferia
Mercure Porte Ivry
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro
Berlim
Andel´s
Cidade
Praga
Clarion Congress
Cidade
Budapeste Mercure Korona
Centro
Viena
Austria Trend Ananas
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

QUINTA-FEIRA: VIENA
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 ST9506
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ST9385 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri

ST9386 >> Roma > Nice > Barcelona >

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9385
SEGUNDA-FEIRA: BRASIL - MILÃO
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
TERÇA-FEIRA: MILÃO
Chegada em Milão e traslado ao hotel. Em seu tempo
livre, sugerimos que você descubra a beleza da capital da Lombarda, admirando a grandiosidade de seus
edifícios elegantes, andando pelas ruas da moda ou
saboreando um delicioso cappuccino em um dos
seus cafés mais tradicionais do ﬁnal do século XIX
e início do século XIX. século XX, como a Zucca, a
Tavegia ou a Cova. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio,
Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza del
Duomo com a Catedral, etc. Saída para Sirmione, na
costa sul do Lago de Garda. Continue até Pádua com
tempo livre para conhecer a Basílica de San Antonio.
Continuação ao hotel na região de Veneto. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio de barco pela Lagoa de
Veneza, para chegar, navegando, para o coração de
Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa María
de la Salud, o exterior majestoso do Palácio dos Doges e a Piazzetta, acesso à Praça San Marco. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do famoso vidro de Murano e o resto do dia livre. Se desejar, você
fará uma excursão opcional à “Veneza da Escondida”
e também poderá fazer um passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia de montanhas
dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita opcional
de dois dos mais importantes tesouros da cidade: o
“David” e as Capelas de Médici, obras de Michelangelo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis. Tempo livre para
visitar as basílicas e o túmulo do São Francisco.
Continuação para Roma. Almoço e visita panorâmica. Passaremos pelas margens do Tiber, a Avenida
dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do Coliseu, o
Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc. Visita opcional da Roma de Noche, na qual visitaremos alguns dos lugares mais característicos desta cidade
milenar, conhecendo as suas praças mais emblemáticas e as suas fontes mais representativas, como
a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a
Fontana de Trevi etc. Acomodação.
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COMEÇO DO ITINERÁRIO ST9386
SEXTA-FEIRA: BRASIL - ROMA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
SÁBADO: ROMA
Chegada em Roma e traslado ao hotel. Resto do dia
livre. Acomodação.
CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Pompéia, seguido por uma breve visão geral de Nápoles,
capital da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Inclui
almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra - prima da
pintura universal e o local onde se realiza a eleição
do novo Papa, e a Basílica de São Pedro, onde se
encontra a “Pietá”. Na parte da tarde, você pode fazer uma excursão opcional em que você encontrará
os momentos mais importantes da história desta
cidade: o interior do edifício mais representativo
da Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio del

Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus cantos mais pitorescos pela mão de nosso
guia local. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NICE
Café da manhã. Partida pelas regiões de Lazio e
Toscana em direção a ligúria com uma parada em
Pisa. Continuação ao longo da Riviera italiana com
cidades tão bonitas como San Remo até chegar
à Riviera Francesa. Chegada em Nice. Tempo livre.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL: NICE - PRINCIPADO DE
MONACO - EZE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Massena,
Albert I Gardens, Avenida dos Ingleses, o Hotel Negresco, a Catedral Russa de San Nicolás e sua cidade
velha com o mercado e a Catedral de Santa Reparata,
etc. Em seguida, faremos um tour por uma das estradas costeiras panorâmicas (corniches) da Costa Azul.
Vamos parar em Eze, onde visitaremos a fábrica de
perfumes Fragonard. Nosso próximo destino será o
Principado de Mônaco, onde veremos Monte Carlo, e
Mônaco, onde podemos admirar o exterior do palácio da família Grimaldi. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Avignon, onde teremos
tempo livre para conhecer a famosa Pont d’Avignon
(conhecida pela música), o Palácio da Papas Residence e seu centro histórico. Vamos continuar a
nossa jornada, cruzando as regiões da Provença e do
Languedoc, para chegar à Espanha através da Co-
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munidade Autônoma da Catalunha para chegar a
Barcelona, sem dúvida uma das mais belas cidades
espanholas. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, as Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da Sagrada Família, etc. Tarde livre ou visita opcional na
qual conheceremos o Bairro Gótico, o Parque Güell,
e o “Pueblo Español”, museu ao ar livre construído para a Exposição Universal de 1929, onde com
grande ﬁdelidade eles reproduzem os lugares mais
bonitos de vilas e cidades de Espanha, enquanto
contemplando casas imponentes, palácios, praças
e becos com numerosas e interessantes oﬁcinas de
artesãos, inclusive um copo de cava como o toque
ﬁnal desta caminhada. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar. Continuação para a capital da Espanha, Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: as praças de
Cibeles, Espanha e Neptuno, Puerta del Sol, Gran
Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros de Ventas,
Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou excursão opcional a Toledo.
Vamos tomar um passeio de ônibus ao redor do
perímetro da cidade, a partir do qual teremos uma
esplêndida visão geral do seu património artístico
e passear por suas ruas estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral,. À noite, assistência opcional a um tablao de ﬂamenco.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castela, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. Além disso, a cidade tem um importante centro histórico medieval, que destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos,
a Plaza Mayor, a catedral e o Alcázar, entre outros
lugares. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída em direção a Córdoba. Tempo livre para conhecer o centro histórico da cidade
e a sua mesquita. Poderá de forma opcional realizar uma visita guiada à mesma. Continuação até
Sevilha, cidade cheia de contrastes, com um dos

centros históricos mais bonitos da Europa. Jantar
e acomodação.
QUARTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça de Espanha, Bairro de Santa Cruz, o exterior da Giralda, etc.
Tarde livre à sua disposição ou visita opcional na
qual se vai realizar um passeio em barco por Guadalquivir e assistir a um espéctaculo típico folclórico. Acomodação.

3.795
3.015$
$

Preço base ST9386

SEXTA-FEIRA: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Saída em direção a Granada. Visita
panorâmica: entre outros lugares vamos percorrer a
zona universitária, a parte moderna da cidade com
o Palácio dos Congressos, o antigo souk, etc. De seguida realizaremos uma visita guiada à “Alhambra”,
que foi o lugar de residência da dinastia nazari até
a sua expulsão de Espanha pelos Reis Católicos. A
ordem das visitas pode variar em função do horário
de entrada à “Alhambra”. Acomodação.
* Devido às actuais restrições na entrada para visitar o interior da Alhambra, eventualmente será
substituída pela visita guiada ao interior da Catedral e Túmulo dos Reis Católicos.
SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRI
Café da manhã. À hora indicada, saída em direção
ao caminho de montanha de Despeñaperros, antigo berço de bandidos que comunica Andaluzia
com Castilla-La Mancha, as terras pode onde se
desenvolve a obra maestra das linguas castelhanas.
Dom Quixote de la Mancha e igual que o famoso
cavaleiro, vamos ir em busca dos Moinhos de Vento,
com paragem em Consuegra. Tempo livre para conhecer a cida e poder fotografar os Moinhos desde
um ponto de vista maravilhoso. Chegada a Madri.
Acomodação.
DOMINGO: MADRI
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. ■

17 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 15 ABR / 14 OUT
ITIN.

QUINTA-FEIRA: SEVILHA - RONDA - PUERTO BANÚS MÁLAGA (COSTA DO SOL)
Café da manhã. Saída para Ronda. Tempo livre
para admirar a Ponte Nova, a Porta de Almogávar,
a Igreja do Espirito Santo, a Praça da Prefeitura e
a Igreja Catedral da Nossa Senhora da Encarnação. Continuamos até o famoso Porto Desportivo
de Puerto Banús. Seguimos até Málaga, a Capital
da Costa del Sol. Visita panorâmica onde vamos
conhecer, além do porto, os monumentos mais
importantes, desde a época dos romanos com o
teatro do século I até a Málaga actual sem esquercer os vestigios importantes da época muçulmana. Jantar e acomodação.

21 dias
5 refeições

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Milão - Madri

ST9385

21

5

3.795

4.980

TEMPORADA: 19 ABR / 18 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

SINGLE

Roma - Madri

ST9386

17

2

3.015

3.950

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Milão, Florença, Roma, Nice, Barcelona, Madri, Sevilha, Málaga, Granada, Passeio em barco
pela lagoa Veneziana, Visita à Alhambra.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Lago de Garda, Pádua, Assis, Pisa, Zaragoza,
Córdoba, Ronda, Porto Banús, Costa do Sol, Consuegra.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação

Cat.

Milão

Hilton Garden Inn
Cidade
4*
Barceló / The HUB
Periferia
4*
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera Marguera
4*
Four Points Padova
Padova
4*
Titian Inn Treviso
Treviso
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio Cidade
4*
Miró hotel
Calenzano
4*
Roma
Occidental Aran park
Periferia
4*
Caravel / Shangrí-La
Cidade
4*
Nice
Novotel Nice Centre
Centro
4*
HiPark
Centro
4*
Barcelona Catalonia Atenas
Cidade
4*
Tryp Apolo
Cidade
4*
Madri
Weare Chamartín
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center Cidade
3*S
Sevilha Exe Macarena
Cidade
4*
Trh Alcora
S. J. de Aznalfarache 4*
Exe Palmera
Sevilha
4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia
4*
Tryp Málaga Alameda
Cidade
4*
Granada Saray / Abba Granada
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Lisboa e Bela Europa

Lisboa, Madri,

ST9396 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt > Berlim

ST9384 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris >

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - LISBOA
Saída da cidade de origem de avião para a Europa.
QUINTA-FEIRA: LISBOA
Chegada a Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia
livre em esta bela cidade. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Monumento aos Descobrimentos, Alfama as Praças do Comércio, o Rossio,
etc. Tarde livre ou excursão opcional a Sintra, onde
visitaremos o interior do Palácio Nacional. a Cascais,
e a Estoril. À noite, excursão opcional a um típico
show de fado com jantar incluído. Acomodação.
SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA E OBIDOS)
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional a Fátima.
Tempo livre para visitar a Basílica das Aparições. Continuamos para Óbidos, e tempo livre. Acomodação.
DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Saída para Mérida. Tempo livre para
conhecer seus vestígios romanos. Continuação para
Madri. Resto do dia livre. Jantar e acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles, Espanha e Neptuno, Gran Via, Calle Mayor, Praça
de Touros, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de
la Castellana, etc. Tarde livre ou excursão opcional
a Toledo, incluindo a entrada na Catedral. À noite, assistência opcional a um tablao de ﬂamenco.
Acomodação
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Segóvia, com mais de 2000 anos de história, como
evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima da engenharia na Roma antiga. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitaine, famosa por ter um dos os
portos ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BURDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manha. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados.
Tempo livre para a visita dos mais representativos, o
da Chambord, construído em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como cabana de
caça e que se ergue no coração de uma zona ﬂorestal
rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional a Paris iluminada. Acomodação.

376 GRANDES ROTEIROS

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte
Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde
livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. À noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos
shows mais simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins. Na
tarde, em outra excursão opcional conheceremos o
Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame,
e, faremos um passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para continuar a admirar
esta cidade maravilhosa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARÍS - LONDRES
Café da manhã. Partida para Calais e travessia do Canal da Mancha em agradável minicruzeiro. Chegada
em Londres e tarde livre para visitar lugares emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde
Park, etc. Se desejar, pode fazer, opcionalmente, um
passeio noturno incluindo uma bebida em um pub
típico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios
e monumentos mais importantes: conheceremos
as Casas do Parlamento e o Big Ben, Abadia de
Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckinham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns casos esta
visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre.
Se desejar, podera realizar uma interessante excursão opcional fora de Londres para conhecer um dos
lugares mais famosos da tradição britânica: o Castelo
de Windsor, o maior e mais antigo dos habitados de
todo o mundo, sendo uma das residências oﬁciais da
monarquia britânica há 900 anos. Conheceremos o
interior, onde se destaca a Capela de São Jorge, de
princípios do século XVI, construída em estilo Tudor
e o lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra,
entre eles o famoso Enrique VIII e sua terceira esposa, Jane Seymour. Também conheceremos os apartamentos do Estado, com obras de grandes artistas
como Canaletto, Rembrandt e Rubens, entre outros.
Retorno a Londres para continuar conhecendo a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode opcionalmente visitar o Museu Britânico, onde pode admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente
secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre

de Londres, que data de 1066, sendo o monumento
mais antigo de Londres e onde é uma das maiores
atrações para conhecer esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA - FIERA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Folkestone para, no
"Shuttle", * fazer em 35 minutos a travessia sob o Canal da Mancha e ir para a Bélgica, onde faremos um
tour pela região da Flandres. Conheceremos primeiro
Brugges, onde teremos tempo livre para apreciar o
charme de suas casas e canais, o Lago do Amor, o
Beguinage, a Praça Grote Markt, cercada por fachadas esplêndidas, como o Palácio Provincial, a sala de
tecelagem ou "De Lakenhalle", e o imponente monumento conhecido como a Torre de Vigia, símbolo
da liberdade e autonomia de Brugges, a Basílica do
Sangue Sagrado, do século XII, localizada no forte
(Burg), onde a relíquia do Santo Sangue de Jesus
Cristo é mantida, etc. Continuação para Bruxelas.
Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDAM - HAYA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place com as Casas do Rei, das Guildas e Prefeitura, a
Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de
Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Partida
para Roterdã, coração industrial da Holanda e com
um dos maiores portos do mundo. Continuação para
Haia, sede do governo dos Países Baixos. Em ambas
as cidades, você terá tempo livre ou a possibilidade
de uma visita panorâmica opcional guiada incluindo
a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em
Amsterdã. Possibilidade de, opcionalmente, fazer um
passeio de barco inesquecível, descobrindo a cidade
a partir dos seus canais, conhecendo entre outros locais o famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos
Príncipes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e
a Casa de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio
Amstel com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc.
Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: A Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça
Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, a Bolsa
de Valores de Berlage, a Estação Central, a Igreja de
São Nicolau, o Bairro Judeu, etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde
aprenderemos todo o processo desde a extração do
cristal bruto até a conversão em brilhante. O resto
do dia livre ou excursão opcional que o envolverá na
Holanda tradicional, visitando suas aldeias de pescadores, onde veremos a perfeita harmonia entre
as diferentes comunidades culturais e religiosas na
Holanda. Marken vila de pescadores com uma longa tradição protestante que era originalmente uma
ilha e hoje se juntou ao continente por um dique e
Volendam, uma cidade católica, onde, além de apro-
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SELEÇÃO

Preço base ST9396
veitar para fazer compras interessantes, você pode
saborear pratos de peixe, característica da região.
Em ambos, ainda, conservam-se as casas de madeira e alguns de seus habitantes vestem a vestimenta
tradicional do país. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO COLÓNIA - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia, uma fundação
romana, na qual se destaca a bela Catedral Gótica,
com seus 156 m. De altura, foi o edifício mais alto do
mundo até o ﬁnal do século XIX e foi, praticamente,
a única coisa que restou após o bombardeio da Segunda Guerra Mundial. De tarde faremos um agradável passeio de barco no Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos
da região da Renânia, onde estamos. Desembarque
e continuação para Frankfurt, capital ﬁnanceira da
Alemanha, que durante dois séculos foi o local de
coroação dos imperadores do Sacro Império Romano. Tempo livre para explorar o Römerberg, ou
centro da cidade velha, com suas casas patrícias do
século XV. Acomodação
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■
FIM DO ITINERÁRIO ST9384
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, na encruzilhada
de antigas rotas comerciais e capital da Turíngia.
Cidade que tem continuado ponto de encontro de
intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Protestante. Cidade da que Lutero, o louvou em mais de
uma ocasião a denominou "A coroada por numerosa torre", por seu grande patrimônio artístico. Tempo livre para conhecer o centro histórico da cidade,
praticamente intacto, no qual se destacam a Catedral de Santa Maria e a igreja de São Severo, o único
conjunto europeu de obras-primas arquitetônicas
das casas geminadas alemãs em estilo Gótico e, claro, o Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa
cercada por casas com oﬁcinas artesanais, galerias,
pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades.
Continuação para Berlim. Tempo livre para fazer um
primeiro contato com a cidade. Jantar. Se desejar,
você pode fazer uma visita opcional de Berlim à
noite, onde conheceremos o bairro judeu, a cena da
trágica "noite do vidro quebrado" durante a era de
Hitler, o bairro governamental com o Reichstag e a
Chancelaria, o Portão de Brandemburgo, a Postdamer Platz, etc. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica das mais características da capital da Alemanha: veremos o

Portão de Brandemburgo, um dos símbolos mais
importantes da cidade, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o distrito de San Nicolás, a Praça da Gendarmaria, o restos do Muro de Berlim, a avenida de
Unter den Linden, etc. Almoço Resto do dia livre em
que sugerimos uma excursão opcional a Potsdam,
onde Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a assinatura do Tratado de Potsdam
no Palácio Cecilienhof. Conheceremos esta cidade
que possui lugares como o Bairro dos Holandeses, jardins e palácios construídos desde o século
XVIII e hoje Patrimônio da Humanidade e também
visitaremos o interior de um dos palácios construídos durante a presença da família real Prussiana.
Acomodação.

3.485
3.125$
$

Preço base ST9384

CITY
ITIN.

DIAS

05 JUN - 03, 17 E 31 JUL - 04 E 18 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City

22

6

5.095

20

5

4.630

TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 23 OUT
DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Lisboa

Seleção

Situação Cat.

Vip Zurique (S)
Cidade
Ramada Lisbon (S)
Cidade
Lutecia (S)
Cidade
Eurostars das Letras (C)
Centro
Madri
Weare Chamartín (S)
Cidade
Leonardo Madrid Center (S) Cidade
Ac Cuzco (C)
Centro
Novotel Madrid Center (C)
Centro
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
Mercure Chateau Chartrons (C)
Centro
Mercure Centre (C)
Centro
Paris
Novotel Paris Est (S)
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil (S)
Periferia
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Novotel Les Halles (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Londres Novotel London West (S)
Cidade
Holiday Inn London West (S)
Cidade
Copthorne Tara Kensington (C)
Centro
Bruxelas Novotel Brussels City Centre (S) Centro
Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro
Novotel Brussels City Centre (C) Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City (S)
Cidade
Jakarta by Westcord (C)
Centro
Die Port van Cleve (C)
Centro
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz (S)
Cidade
Scandic Museumsufer (C)
Centro
Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro
Berlim
Andel´s (S)
Cidade
H. Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro
Leonardo Berlin Mitte (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

3*S
4*
4*
5*
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
1ª
1ª
1ª
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4
4*

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINCENAIS:
06 NOV / 25 MAR
DUPLO

SINGLE

Lisboa - Berlím

ST9396

22

6

3.875

5.120

3.485

4.730

Lisboa - Frankfurt

ST9384

Nome

5.940

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

6.550

Lisboa - Frankfurt

ST9384

City

SINGLE

Lisboa - Berlim

ST9396

Seleção

Cidade

20 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA

QUARTA-FEIRA: BERLIM
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 ST9396

22 dias
6 refeições

20

5

3.475

4.595

3.125

4.250

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Lisboa, Madri, Paris, Londres, Bruxelas, Amstedão, Berlim, Passeio de barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Mérida, Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale
do Loire, Eurotúnel, Bruges, Roterdão, Haya, Colónia,
Vale do Reno, Frankfurt, Erfurt.
- Seguro de viagem e IVA.
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Europa Fantástica
ST9397 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Tempo livre
para conhecer seus vestígios romanos. Continuação
para Madri. Resto do dia livre para desfrutar dos
muitos lugares desta cidade, visitar a Praça Maior
ou explorar suas características "tascas". Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles, Espanha e Neptuno, Gran Via, Calle Mayor, Praça
de Touros, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de
la Castellana, etc. Tarde livre ou excursão opcional
a Toledo, incluindo a entrada na Catedral. À noite, assistência opcional a um tablao de ﬂamenco.
Acomodação
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Segóvia, com mais de 2000 anos de história, como
evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima da engenharia na Roma antiga. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitaine, famosa por ter um dos os
portos ﬂuviais mais importantes da Europa e pelos
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: BURDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manha. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados.
Tempo livre para a visita dos mais representativos, o
da Chambord, construído em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como cabana de
caça e que se ergue no coração de uma zona ﬂorestal
rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional a Paris iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte
Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde
livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. À noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos
shows mais simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins. Na
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tarde, em outra excursão opcional conheceremos o
Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame,
e, faremos um passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para continuar a admirar
esta cidade maravilhosa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARÍS - LONDRES
Café da manhã. Partida para Calais e travessia do Canal da Mancha em agradável minicruzeiro. Chegada
em Londres e tarde livre para visitar lugares emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde
Park, etc. Se desejar, pode fazer, opcionalmente, um
passeio noturno incluindo uma bebida em um pub
típico de Londres. Acomodação.

te secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre
de Londres. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Partida para Folkestone para, no
“Shuttle”, * fazer em 35 minutos a travessia sob o Canal da Mancha e ir para Bruges, onde teremos tempo
livre para apreciar o charme de suas casas e canais,
o Lago do Amor, o Beguinage, a Praça Grote Markt, a
Basílica do Sangue Sagrado, etc. Continuação a Bruxelas. Jantar e acomodação.
* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para o
continente pode ser feita por balsa de Dover para
Calais.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Parlamento e
Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square,
Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo de
Windsor. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃO - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place, a
Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Palácio da
Justiça, o Atomium, etc. Partida para Roterdão e à
Haia. Em ambas as cidades, você terá tempo livre ou
a possibilidade de uma visita panorâmica opcional
guiada incluindo a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em Amsterdam. Tempo livre o passeio
opcional de barco. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu
Britânico, com os frisos do Parthenon e uma excelen-

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça
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Preço base ST9397
Dam, o Palácio Real, a Bolsa de Valores de Berlage,
a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o Bairro Judeu, etc. Também visitaremos uma fábrica de
lapidação de diamantes. O resto do dia livre ou, se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Marken e Volendam. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - COLONIA - PASSEIO EM BARCO
PELO RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colonia, e tempo livre
para conhecer sua Catedral Gótica. Em seguida faremos um passeio de barco no Reno. Desembarque
e continuação a Frankfurt. Tempo livre para explorar o Römerberg, ou centro da cidade velha, com
suas casas patrícias do século XV. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Partida para Erfurt. Tempo livre
para conhecer o centro histórico da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam a Catedral de
Santa Maria e a igreja de São Severo, o Kammerbrucke. Continuação para Berlim. Tempo livre. Jantar
Visita opcional a Berlim à noite. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: o Portão de
Brandemburgo, a Ilha dos Museus, o distrito de San
Nicolás, o restos da parede, a avenida de Unter den
Linden, etc. Resto do dia livre ou excursão opcional
para conhecer Potsdam, e visitar o interior de um
dos seus palácios. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
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 ST9398
QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como
a “Florença 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 conhecer o maravilhoso patrimônio artístico da capital Tcheca. Jantar e
acomodação. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
a Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal,
as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a
Ponte Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia
livre para continuar descobrindo outros lugares da
cidade, sem esquecer de fazer uma pausa em uma
das cervejarias típicas de Praga ou para assistir ao
teatro negro ou teatro de marionetes. Se desejar,
para ter uma ideia completa da cidade, você pode

fazer uma visita opcional de Praga Santa: Castelo
de Praga com a Catedral de São Vito e o Palácio
Real Antigo, local onde a faísca da Guerra dos 30
Anos se iniciou, após a defenestração dos nobres; o
Beco Dourado, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, também poderá fazer uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma
cidade termal que se tornou muito importante durante o século XlX, quando se tornou um ponto de
encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos térmicos e locais de descanso para grandes
artistas, como Strauss ou Beethoven, entre outros.
Destaca as belas colunatas construídas em torno do
rio Teplá para que os visitantes possam passear e
beber a água termal, protegendo-a da intempérie
do tempo. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
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. ■

3.390
2.935$
$

Preço base ST9398

CITY
ITIN.

DIAS

08 JUN - 06 E 20 JUL - 03 AGO - 07 E 21 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City

22

6

4.805

19

5

4.200

Madri

Nome

5.440

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINCENAIS:
09 NOV / 28 MAR
DUPLO

SINGLE

Madri - Praga

ST9397

Seleção

HOTÉIS PREVISTOS

6.260

Madri - Berlim

ST9398

City

SINGLE

Madri - Praga

ST9397

22

6

3.770

5.020

3.390 4.640

Madri - Berim

ST9398

Cidade

19 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA

Seleção

FIM DO ITINERÁRIO ST9397

22 dias
6 refeições

19

5

3.260

4.320

2.935

3.995

O PREÇO INCLUI
Situação Cat.

Weare Chamartín (S)
Cidade
Leonardo Madrid Center (S) Cidade
Ac Cuzco (C)
Centro
Novotel Madrid Center (C)
Centro
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
Mercure Chateau Chartrons (C) Centro
Mercure Centre (C)
Centro
Paris
Novotel Paris Est (S)
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Periferia
Ibis Styles Mairie Montreuil (S)
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Novotel Les Halles (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Londres Novotel London West (S)
Cidade
Holiday Inn London West (S)
Cidade
Copthorne Tara Kensington (C) Centro
Bruxelas Novotel Brussels City Centre (S) Centro
Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro
Novotel Brussels City Centre (C) Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City (S) Cidade
Jakarta by Westcord (C)
Centro
Die Port van Cleve (C)
Centro
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz (S) Cidade
Scandic Museumsufer (C)
Centro
Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro
Berlim
Andel´s (S)
Cidade
H. Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro
Leonardo Berlin Mitte (C)
Centro
Praga
Clarion Congress (S)
Cidade
Royal Prague (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
1ª
1ª
1ª
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4
4*
4*
4*

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmica de Lisboa, Madri, Paris, Londres, Bruxelas, Amstedão, Berlim, Passeio de barco pelo Reno,
Panorâmica de Praga.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Mérida, Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale
do Loire, Eurotúnel, Bruges, Roterdão, Haya, Colónia,
Vale do Reno, Frankfurt, Erfurt e Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

GRANDES ROTEIROS379

os ✦

ic

L
✦ H ot

éi

y

ha Cit
in

s c ê n tr

As Quatro Torres · Madri

Madri, Paris, Londres e Países Baixos
ST9334 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt

SÁBADO: BRASIL - MADRI
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
DOMINGO: MADRI
Chegada a Madri e traslado até o hotel. Tempo livre
para conhecer seus vestígios romanos. Continuação
para Madri. Resto do dia livre para desfrutar dos
muitos lugares desta cidade, visitar a Praça Maior
ou explorar suas características “tascas”. Jantar e
acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e
monumentos mais característicos da capital do Reino de Espanha, cidade cheia de contrastes, onde o
nosso guia local vai mostrar as praças de Cibeles,
Espanha e Neptuno, Porta do Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora da Praça de Touros de Ventas, Rua
Alcalá, Passeio do Prado, Passeio da Castelhana,
etc. Tarde livre ou se quiser pode fazer uma visita
opcional muito completo para Toledo, cuja riqueza
cultural é marcado pela convivência exemplar que
existia na cidade entre as civilizações muçulmanas
cristãos e hebraico. Vamos tomar um passeio de
ônibus ao redor do perímetro da cidade, a partir do
qual teremos uma esplêndida visão geral do seu património artístico e passear por suas ruas estreitas
e praças emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada uma das obras-primas trabalhar
de arte espanhola e como ﬁnal deste dia à noite,
você pode, opcionalmente, assistir a um espetáculo
de ﬂamenco, onde conheceremos as raízes musicais
da arte espanhola. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras
áreas comerciais da cidade ou fazer uma pausa em
alguns dos muitos terraços que pontilham a cidade,
desfrutando do entretenimento de rua de Madri. Se
desejar, você pode fazer uma excursão opcional a
Segóvia, considerada uma das cidades mais bonitas de Castela, com mais de 2000 anos de história,
como evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima
da engenharia na Roma antiga. Além disso, a cidade
tem um importante centro histórico medieval, que
destaca o bairro judeu, a Casa dos Picos, a Plaza
Mayor, a catedral e o Alcazar, entre outros lugares.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MADRI - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para as terras castelhanas,
atravessando o sistema central e passando pelo desﬁladeiro de Pancorbo, depois de visitar o País Basco
e a reserva natural de Landes, chegar a Bordeaux,
a capital da região francesa de Aquitaine, famosa
por ter um dos os portos ﬂuviais mais importantes
da Europa e pelos seus excelentes vinhos. Jantar e
acomodação.
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QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, casa
de Leonardo da Vinci e onde os mais famosos castelos renascentistas franceses podem ser encontrados.
Tempo livre para a visita dos mais representativos, o
da Chambord, construído em meados do século XVI
por Francisco I para ser utilizado como cabana de
caça e que se ergue no coração de uma zona ﬂorestal
rodeada por 31 kms de muro. Chegada em Paris. Visita opcional da Paris iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III,
Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain,
Bulevares, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins
de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu do Louvre, antiga residência real e hoje um
dos maiores museus do mundo, juntamente com o
Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em
Nova York ou o Prado, em Madri, e onde uma maravilhosa coleção de arte, que vão desde as obras - primas da antiguidade, como a Vênus de Milo e a Vitória
Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e vidro pelo
arquiteto chinês - americano Leo Ming Pei, que dá
acesso ao museu. À noite, você terá a oportunidade
de conhecer alguns dos shows mais simbólicos de
Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional do Chateau
de Versailles e seus jardins, embora iniciada por Louis
XIII, que queria criar um palácio sem igual era Louis

XIV, que embelezou e expandiu o edifício original,
o envio de construir, entre outras salas, o Salão dos
Espelhos, sem dúvida a sala mais impressionante, e
que serviu por exemplo para a assinatura do Tratado
de Versalhes. Também estão, a capela, salões de Paz
e Guerra e Câmara do Rei e Rainha, que é preservado como Marie Antoinette deixou-a sair do palácio
em 1789. Era um símbolo da monarquia Francês em
seu esplendor e o modelo para residências reais em
toda a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão
opcional que você pode encontrar com o nosso guia
local ao famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de
68 Barrio, em seguida, visita interior da Catedral de
Notre Dame, outro símbolo Paris, obra-prima da arte
gótica francesa, coroando lugar de reis e imperadores, e serviu de inspiração para grandes obras literárias como “o Corcunda de Notre Dame”, de Victor
Hugo e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de
outro ponto de vista dando um relaxante passeio em
Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia libre para continuar admirar esta
cidade maravilhosa.
SEGUNDA-FEIRA: PARÍS - LONDRES
Café da manhã. Partida para Calais e travessia do Canal da Mancha em agradável minicruzeiro. Chegada
em Londres e tarde livre para visitar lugares emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde
Park, etc. Se desejar, pode fazer, opcionalmente, um
passeio noturno incluindo uma bebida em um pub
típico de Londres. Acomodação.
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TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do
Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster,
Trafalgar Square, Palácio de Buckinham, Royal
Albert Hall, etc. (Em alguns casos esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre. Se
desejar, podera realizar uma interessante excursão
opcional fora de Londres para conhecer um dos lugares mais famosos da tradição britânica: o Castelo
de Windsor, o maior e mais antigo dos habitados de
todo o mundo, sendo uma das residências oﬁciais
da monarquia britânica há 900 anos. Conheceremos o interior, onde se destaca a Capela de São
Jorge, de princípios do século XVI, construída em
estilo Tudor e o lugar onde foram enterrados 10 reis
da Inglaterra, entre eles o famoso Enrique VIII e sua
terceira esposa, Jane Seymour. Também conheceremos os apartamentos do Estado, com obras de
grandes artistas. Retorno a Londres para continuar
conhecendo a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu
Britânico, onde pode admirar, além dos frisos do
Parthenon, uma excelente secção de Egiptologia e
depois iremos para a Torre de Londres, que data de
1066, sendo o monumento mais antigo de Londres
e onde é uma das maiores atrações para conhecer
esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Folkestone para, no
“Shuttle”, * fazer em 35 minutos a travessia sob o
Canal da Mancha e ir para a Bélgica, onde faremos
um tour pela região da Flandres. Conheceremos
primeiro Brugges, onde teremos tempo livre para
apreciar o charme de suas casas e canais, o Lago do
Amor, o Beguinage, a Praça Grote Markt, cercada
por fachadas esplêndidas, como o Palácio Provincial, a sala de tecelagem ou “De Lakenhalle”, e o
imponente monumento conhecido como a Torre de
Vigia, símbolo da liberdade e autonomia de Brugges, a Basílica do Sangue Sagrado, do século XII,
localizada no forte (Burg), onde a relíquia do Santo
Sangue de Jesus Cristo é mantida, etc. Continuação
para Bruxelas. Jantar e acomodação.
* Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente, poderá ser feito em ferry desde Dover a
Calais.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃO - HAYA AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place
com as Casas do Rei, das Guildas e Prefeitura, a
Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito
de Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc.
Partida para Roterdã, coração industrial da Holanda e com um dos maiores portos do mundo.

Continuação para Haia, sede do governo dos Países Baixos. Em ambas as cidades, você terá tempo
livre ou a possibilidade de uma visita panorâmica
opcional guiada incluindo a entrada para o Parque
Madurodam. Chegada em Amsterdã. Passeio opcional de barco inesquecível, descobrindo a cidade
a partir dos seus canais, conhecendo entre outros
locais o famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal
dos Príncipes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa de Anne Frank, o Canal dos Senhores,
o rio Amstel com a famosa Ponte Fina e a Stopera,
etc. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: A Torre da
Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a
Praça Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional,
a Bolsa de Valores de Berlage, a Estação Central, a
Igreja de São Nicolau, o Bairro Judeu, etc. Também
visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde aprenderemos todo o processo desde a
extração do cristal bruto até a conversão em brilhante. O resto do dia livre ou, se desejar, você pode
fazer uma excursão opcional que o envolverá na
Holanda tradicional, visitando suas aldeias de pescadores, onde veremos a perfeita harmonia entre
as diferentes comunidades culturais e religiosas na
Holanda. Marken vila de pescadores com uma longa tradição protestante que era originalmente uma
ilha e hoje se juntou ao continente por um dique
e Volendam, uma cidade católica, onde, além de
aproveitar para fazer compras interessantes, você
pode saborear pratos de peixe, característica da
região. Em ambos, ainda, conservam-se as casas
de madeira e alguns de seus habitantes vestem a
vestimenta tradicional do país. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO COLÓNIA - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia, uma fundação
romana, na qual se destaca a bela Catedral Gótica,
com seus 156 m. De altura, foi o edifício mais alto do
mundo até o ﬁnal do século XIX e foi, praticamente,
a única coisa que restou após o bombardeio da Segunda Guerra Mundial. De tarde faremos um agradável passeio de barco no Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos
da região da Renânia, onde estamos. Desembarque
e continuação para Frankfurt, capital ﬁnanceira da
Alemanha, que durante dois séculos foi o local de
coroação dos imperadores do Sacro Império Romano. Tempo livre para explorar o Römerberg, ou
centro da cidade velha, com suas casas patrícias do
século XV. Acomodação
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado
ao aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos nossos serviços. ■
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Madri, Paris, Londres, Bruxelas e
Amsterdã, Passeio de barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bordeaux, Castelo de Chambord, Vale do Loire, Canal da Mancha, Eurotúnel, Bruges, Roterdão, Haya,
Colónia, Vale do Reno, Frankfurt.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Madri

Nome
Situação
Weare Chamartín (S)
Cidade
Leonardo Madrid Center (S)
Cidade
Ac Cuzco (C)
Centro
Novotel Madrid Center (C)
Centro
Bordeaux Mercure Chateau Chartrons (S) Centro
Mercure Chateau Chartrons (C) Centro
Mercure Centre (C)
Centro
Paris
Novotel Paris Est (S)
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Novotel Les Halles (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Londres Novotel London West (S)
Cidade
Holiday Inn London West (S) Cidade
Copthorne Tara Kensington (C) Centro
Bruxelas Novotel Brussels City Centre (S) Centro
Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro
Novotel Brussels City Centre (C) Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City (S)
Cidade
Jakarta by Westcord (C)
Centro
Die Port van Cleve (C)
Centro
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz (S) Cidade
Scandic Museumsufer (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

Cat.
4*
3*S
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
1ª
1ª
1ª
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
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Paris, Londres, Países Baixos, Alemanha e Leste Europeu
ST9399 >> Paris > Londres > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena (2 dias)

remos um passeio de barco no Reno. Desembarque
e continuação a Frankfurt. Tempo livre para explorar
o Römerberg, ou centro da cidade velha, com suas
casas patrícias do século XV. Acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Partida para Erfurt. Tempo livre para
conhecer o centro histórico da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam a Catedral de Santa Maria e a igreja de São Severo, o Kammerbrucke.
Continuação para Berlim. Tempo livre. Jantar Visita
opcional a Berlim à noite. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. À noite poderá fazer de forma opcional uma excursão de Paris iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte
Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde
livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. À noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos
shows mais simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins. Na
tarde, em outra excursão opcional conheceremos o
Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame,
e, faremos um passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para continuar a admirar
esta cidade maravilhosa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARÍS - LONDRES
Café da manhã. Partida para Calais e travessia do Canal da Mancha em agradável minicruzeiro. Chegada
em Londres e tarde livre para visitar lugares emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde
Park, etc. Se desejar, pode fazer, opcionalmente, um
passeio noturno incluindo uma bebida em um pub
típico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Parlamento e
Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square,
Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo de
Windsor. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu
Britânico, com os frisos do Parthenon e uma excelente secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre
de Londres. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Partida para Folkestone para, no
“Shuttle”, * fazer em 35 minutos a travessia sob o Ca-
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TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: o Portão de
Brandemburgo, a Ilha dos Museus, o distrito de San
Nicolás, o restos da parede, a avenida de Unter den
Linden, etc. Resto do dia livre ou excursão opcional
para conhecer Potsdam, e visitar o interior de um dos
seus palácios. Acomodação.
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nal da Mancha e ir para Bruges, onde teremos tempo
livre para apreciar o charme de suas casas e canais,
o Lago do Amor, o Beguinage, a Praça Grote Markt, a
Basílica do Sangue Sagrado, etc. Continuação a Bruxelas. Jantar e acomodação.
* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para o
continente pode ser feita por balsa de Dover para
Calais.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃO - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place, a
Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Palácio da
Justiça, o Atomium, etc. Partida para Roterdão e à
Haia. Em ambas as cidades, você terá tempo livre ou
a possibilidade de uma visita panorâmica opcional
guiada incluindo a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em Amsterdam. Tempo livre o passeio
opcional de barco. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda,
o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça Dam,
o Palácio Real, a Bolsa de Valores de Berlage, a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o Bairro Judeu,
etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação
de diamantes. O resto do dia livre ou, se desejar, você
pode fazer uma excursão opcional a Marken e Volendam. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - COLONIA - PASSEIO EM BARCO PELO
RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colonia, e tempo livre
para conhecer sua Catedral Gótica. Em seguida fa-

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como a
“Florença 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 conhecer o maravilhoso patrimônio
artístico da capital Tcheca. Jantar e acomodação.
Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a
Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal, as
Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia livre
para continuar descobrindo outros lugares da cidade, sem esquecer de fazer uma pausa em uma das
cervejarias típicas de Praga ou para assistir ao teatro
negro ou teatro de marionetes. Se desejar, para ter
uma ideia completa da cidade, você pode fazer uma
visita opcional de Praga Santa: Castelo de Praga com
a Catedral de São Vito e o Palácio Real Antigo, local
onde a faísca da Guerra dos 30 Anos se iniciou, após
a defenestração dos nobres; o Beco Dourado, etc.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, também poderá
fazer uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma cidade termal que se tornou muito importante durante
o século XlX, quando se tornou um ponto de encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos
térmicos e locais de descanso para grandes artistas,
como Strauss ou Beethoven, entre outros. Destaca
as belas colunatas construídas em torno do rio Teplá para que os visitantes possam passear e beber a
água termal, protegendo-a da intempérie do tempo.
Acomodação.
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SÁBADO: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para a Hungria, atravessando
a Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas
da República Tcheca, até chegar a Budapeste, a
capital da Hungria e uma cidade considerada uma
das mais belas da Europa, atravessada pelo Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmente estão
ligados por pontes maravilhosas como a Cadenas
ou Isabel, em homenagem à Imperatriz Sissi. Jantar
e acomodação.
DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis, o Parque Municipal, Avenida Andrassy, as
pontes das cadeias, Isabel e Margarita, o Bairro de
Buda, o exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos
Pescadores com vistas magníﬁcas do Parlamento,
Peste e o Danúbio, etc. Tarde livre. Se desejar, à noite, pode optar por um passeio opcional ao longo
do Danúbio e assistir a uma Festa Goulash (jantar
típico com um espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída pela planície da Panônia em
direção a Viena. Chegada Almoço e visita panorâmica * da cidade, onde conheceremos, entre outros
lugares, a monumental Ringstrasse, onde estão localizados alguns dos edifícios mais signiﬁcativos de
Viena e que representa a expressão máxima do estilo historicista: Parlamento, Ópera, a Igreja Votiva,
os Museus de História da Arte, a Câmara Municipal,
a Bolsa, etc. Também percorreremos o calçadão
da cidade ao redor da Catedral de Santo Estêvão,
onde pararemos para visitá-la livremente e também
veremos, entre outros lugares, os pátios do Palácio
Imperial de Hofburg, a rua Kartner Strase e o Graben com a Coluna da peste, etc. Acomodação.
* Eventualmente esta visita pode ser feita no dia
seguinte pela manhã.
TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre para visitar outras áreas da
cidade, como o Prater com a roda-gigante, a igreja de São Carlos Borromeo ou relaxar em um dos
seus 50 cafés clássicos, como o Central, o Sacher
ou o Landtman, ou, se desejar, uma visita Opção
da Ópera, inaugurada em 1869, com D. Giovanni
de Mozart e o Palácio de Schönbrunn, residência
de verão da família imperial, onde Maria-Teresa,
Francisco-José e Sissí residiam, e que serviram de
palco para o Tratado de Viena e para o encontro entre Kennedy e Khrushchev, no meio da guerra fria.
Almoço. Pela noite, propomos que você participe
de um concerto vienense opcional, no qual serão
apresentadas as peças mais representativas da
tradição musical europeia, entre as quais as valsas
mais famosas. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VIENA
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 ST9399
QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale
do Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais
emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, nomeada na obra literária de Umberto Eco, "O Nome
da Rosa" e na qual conheceremos sua biblioteca
e sua igreja considerada como uma das joias do
Barroco da Europa Central, faremos um passeio
de barco no Danúbio (condicionado à temporada
de operação do mesmo) Teremos tempo livre em
Durnstein, onde esteve preso Ricardo Coração de
Leão, ou em Krems, ambas cidades localizadas nas
margens do rio. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VIENA
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. ■

3.485
3.615$
$

Preço base ST9400

23 dias
6 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY
ITIN.

DIAS

12 JUN - 10 E 24 JUL - 07 AGO - 11 E 25 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City

22

6

4.680

6.135

Paris - Viena

ST9400

City

SINGLE

Paris - Viena

ST9399

23

6

4.815

6.345

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção
Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINCENAIS:
13 NOV / 18 MAR
DUPLO

SINGLE

Paris - Viena

ST9399

22

6

3.875

5.120

3.485

4.730

Paris - Viena

ST9400

FIM DO ITINERÁRIO ST9400

22 dias
6 refeições

23

6

4.015

5.325

3.615

4.925

O PREÇO INCLUI
HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome

Situação Cat.

Novotel Paris Est (S)
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Novotel Les Halles (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Londres Novotel London West (S)
Cidade
Holiday Inn London West (S) Cidade
Copthorne Tara Kensington (C) Centro
Bruxelas Novotel Brussels City Centre (S) Centro
Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro
Novotel Brussels City Centre (C) Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City (S) Cidade
Jakarta by Westcord (C)
Centro
Die Port van Cleve (C)
Centro
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz (S) Cidade
Scandic Museumsufer (C)
Centro
Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro
Berlim
Andel´s (S)
Cidade
H. Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro
Leonardo Berlin Mitte (C)
Centro
Praga
Clarion Congress (S)
Cidade
Royal Prague (C)
Centro
Budapeste Mercure Korona (S)
Centro
President (C)
Centro
Viena
Austria Trend Ananas (S)
Centro
Mercure Biedermeier (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
3*
4*
4*
4*
1ª
1ª
1ª
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas, Amsterdã,
Berlim, Praga, Budapeste e Viena, Passeio em barco pelo
Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Eurotúnel, Bruges, Roterdão, Haya, Colónia,
Vale do Reno, Frankfurt, erfurt e Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.
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Paris, Londres, Países Baixos, Alemanha e Praga

Paris,

ST9401 >> Paris > Londres > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga

ST9403 >> Paris

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. À noite poderá fazer de forma opcional uma excursão de Paris iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III,
Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain,
Bulevares, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins
de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu do Louvre, antiga residência real e hoje um
dos maiores museus do mundo, juntamente com o
Hermitage, em São Petersburgo, o Metropolitan em
Nova York ou o Prado, em Madri, e onde uma maravilhosa coleção de arte, que vão desde as obras - primas da antiguidade, como a Vênus de Milo e a Vitória
Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e vidro pelo
arquiteto chinês - americano Leo Ming Pei, que dá
acesso ao museu. À noite, você terá a oportunidade
de conhecer opcionalmente o show mais simbólico
de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional Chateau de
Versailles e seus jardins, embora iniciada por Louis
XIII, que queria criar um palácio sem igual era Louis
XIV, que embelezou e expandiu o edifício original,
o envio de construir, entre outras salas, o Salão dos
Espelhos, sem dúvida a sala mais impressionante, e
que serviu por exemplo para a assinatura do Tratado
de Versalhes. Também estão, a capela, salões de Paz
e Guerra e Câmara do Rei e Rainha, que é preservado como Marie Antoinette deixou-a sair do palácio
em 1789. Era um símbolo da monarquia Francês em
seu esplendor e o modelo para residências reais em
toda a Europa. Na parte da tarde, em outra excursão
opcional que você pode encontrar com o nosso guia
local ao famoso Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio de
68 Barrio, em seguida, visita interior da Catedral de
Notre Dame, outro símbolo Paris, obra-prima da arte
gótica francesa, coroando lugar de reis e imperadores, e serviu de inspiração para grandes obras literárias como “o Corcunda de Notre Dame”, de Victor
Hugo e, ﬁnalmente, você pode ver Paris a partir de
outro ponto de vista dando um relaxante passeio em
Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia libre para continuar admirar esta
cidade maravilhosa. Acomodação.

384 GRANDES ROTEIROS

SEGUNDA-FEIRA: PARÍS - LONDRES
Café da manhã. Partida para Calais e travessia do Canal da Mancha em agradável minicruzeiro. Chegada
em Londres e tarde livre para visitar lugares emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde
Park, etc. Se desejar, pode fazer, opcionalmente, um
passeio noturno incluindo uma bebida em um pub
típico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios
e monumentos mais importantes: conheceremos
as Casas do Parlamento e o Big Ben, Abadia de
Westminster, Trafalgar Square, Palácio de Buckinham, Royal Albert Hall, etc. (Em alguns casos esta
visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre.
Se desejar, podera realizar uma interessante excursão opcional fora de Londres para conhecer um dos
lugares mais famosos da tradição britânica: o Castelo
de Windsor, o maior e mais antigo dos habitados de
todo o mundo, sendo uma das residências oﬁciais da
monarquia britânica há 900 anos. Conheceremos o
interior, onde se destaca a Capela de São Jorge, de
princípios do século XVI, construída em estilo Tudor
e o lugar onde foram enterrados 10 reis da Inglaterra,
entre eles o famoso Enrique VIII e sua terceira esposa, Jane Seymour. Também conheceremos os apartamentos do Estado, com obras de grandes artistas
como Canaletto, Rembrandt e Rubens, entre outros.
Retorno a Londres para continuar conhecendo a cidade. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu
Britânico, onde pode admirar, além dos frisos do
Parthenon, uma excelente secção de Egiptologia e
depois iremos para a Torre de Londres, que data de
1066, sendo o monumento mais antigo de Londres e
onde é uma das maiores atrações para conhecer esta
cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Folkestone para, no
"Shuttle", * fazer em 35 minutos a travessia sob o
Canal da Mancha e ir para a Bélgica, onde faremos
um tour pela região da Flandres. Conheceremos
Brugges, onde teremos tempo livre para apreciar o
charme de suas casas e canais, o Lago do Amor, o
Beguinage, a Praça Grote Markt, com o Palácio Provincial, a sala de tecelagem ou "De Lakenhalle", e o
imponente monumento conhecido como a Torre de
Vigia, símbolo da liberdade e autonomia de Brugges,
a Basílica do Sangue Sagrado, do século XII, localizada no forte (Burg), onde a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo é mantida, etc. Continuação para
Bruxelas. Jantar e acomodação.
*Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente, poderá ser feito em ferry desde Dover a Calais.

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDAM - HAYA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place, a
Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de
Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Partida
para Roterdã, coração industrial da Holanda e com
um dos maiores portos do mundo. Continuação para
Haia, sede do governo dos Países Baixos. Em ambas
as cidades, você terá tempo livre ou a possibilidade
de uma visita panorâmica opcional guiada incluindo
a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em
Amsterdã. Possibilidade de, opcionalmente, fazer um
passeio de barco inesquecível, descobrindo a cidade
a partir dos seus canais, conhecendo entre outros locais o famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos
Príncipes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e
a Casa de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio
Amstel com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc.
Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: A Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça
Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, a Bolsa
de Valores de Berlage, a Estação Central, a Igreja de
São Nicolau, o Bairro Judeu, etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde
aprenderemos todo o processo desde a extração do
cristal bruto até a conversão em brilhante. O resto do
dia livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcional que o envolverá na Holanda tradicional,
visitando suas aldeias de pescadores, onde veremos
a perfeita harmonia entre as diferentes comunidades
culturais e religiosas na Holanda. Marken vila de pescadores com uma longa tradição protestante que era
originalmente uma ilha e hoje se juntou ao continente por um dique e Volendam, uma cidade católica,
onde, além de aproveitar para fazer compras interessantes, você pode saborear pratos de peixe, característica da região. Em ambos, ainda, conservam-se as
casas de madeira e alguns de seus habitantes vestem
a vestimenta tradicional do país. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO COLÓNIA - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia, uma fundação
romana, na qual se destaca a bela Catedral Gótica,
com seus 156 m. de altura, foi o edifício mais alto do
mundo até o ﬁnal do século XIX e foi, praticamente,
a única coisa que restou após o bombardeio da Segunda Guerra Mundial. De tarde faremos um passeio
de barco no Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos da região da
Renânia. Desembarque e continuação para Frankfurt,
capital ﬁnanceira da Alemanha, que durante dois séculos foi o local de coroação dos imperadores do
Sacro Império Romano. Tempo livre para explorar o
Römerberg, ou centro da cidade velha, com suas casas patrícias do século XV. Acomodação
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Preço base ST9401
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada na
encruzilhada de antigas rotas comerciais e capital
da Turíngia. Tempo livre para conhecer o centro
histórico da cidade, praticamente intacto, no qual
se destacam a Catedral de Santa Maria e a igreja
de São Severo e, claro, o Kammerbrucke, a ponte
mais longa da Europa cercada por casas com oﬁcinas artesanais, galerias, pequenas tabernas, lojas
de música e antiguidades. Continuação para Berlim.
Tempo livre. Jantar. Visita opcional de Berlim à noite, onde conheceremos o bairro judeu, a cena da
trágica "noite do vidro quebrado" durante a era de
Hitler, o bairro governamental com o Reichstag e a
Chancelaria, o Portão de Brandemburgo, a Postdamer Platz, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica das mais características da capital da Alemanha: veremos o
Portão de Brandemburgo, um dos símbolos mais
importantes da cidade, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o distrito de San Nicolás, a Praça da
Gendarmaria, o restos do Muro de Berlim, a avenida de Unter den Linden, etc. Resto do dia livre em
que sugerimos uma excursão opcional a Potsdam,
onde Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a assinatura do Tratado de Potsdam
no Palácio Cecilienhof. Conheceremos esta cidade
que possui lugares como o Bairro dos Holandeses,
jardins e palácios construídos desde o século XVIII
e hoje Patrimônio da Humanidade e também visitaremos o interior de um dos palácios construídos durante a presença da família real Prussiana.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
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 ST9403
QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como
a “Florença 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 conhecer o maravilhoso patrimônio artístico da capital Tcheca. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
a Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal,
as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a
Ponte Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia

livre para continuar descobrindo outros lugares da
cidade, sem esquecer de fazer uma pausa em uma
das cervejarias típicas de Praga ou para assistir ao
teatro negro ou teatro de marionetes. Se desejar,
para ter uma ideia completa da cidade, você pode
fazer uma visita opcional de Praga Santa: Castelo
de Praga com a Catedral de São Vito e o Palácio
Real Antigo, local onde a faísca da Guerra dos 30
Anos se iniciou, após a defenestração dos nobres; o
Beco Dourado, etc. Acomodação.

2.800
2.370$
$

Preço base ST9403

CITY
DIAS

FIM DO ITINERÁRIO ST9401

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris

Nome

Situação Cat.

Novotel Paris Est (S)
Periferia
Mercure Porte Ivry (S)
Centro
Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia
Novotel Tour Eiffel (C)
Centro
Novotel Les Halles (C)
Centro
Maison Montmartre (C)
Centro
Londres Novotel London West (S)
Cidade
Holiday Inn London West (S) Cidade
Copthorne Tara Kensington (C) Centro
Bruxelas Novotel Brussels City Centre (S) Centro
Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro
Novotel Brussels City Centre (C) Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City (S) Cidade
Jakarta by Westcord (C)
Centro
Die Port van Cleve (C)
Centro
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz (S) Cidade
Scandic Museumsufer (C)
Centro
Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro
Berlim
Andel´s (S)
Cidade
H. Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro
Leonardo Berlin Mitte (C)
Centro
Praga
Clarion Congress (S)
Cidade
Royal Prague (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
3*
4*
4*
4*
1ª
1ª
1ª
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4
4*
4*
4*

12 JUN - 10 E 24 JUL - 07 AGO - 11 E 25 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City

18

4

3.855

5.020

Paris - Berlim

ST9403

City

SINGLE

Paris - Praga

ST9401

15

3

3.350

4.295

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

18

4

3.110

DUPLO

SINGLE

4.110

2.800

3.795

Paris - Berlim

ST9403

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINCENAIS:
13 NOV / 18 MAR

Paris - Praga

ST9401

Seleção

SÁBADO: PRAGA
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. ■

15 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
ITIN.

SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela cidade. Se desejar, também poderá fazer
uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma cidade
termal que se tornou muito importante durante o
século XlX, quando se tornou um ponto de encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos
térmicos e locais de descanso para grandes artistas,
como Strauss ou Beethoven, entre outros. Destaca
as belas colunatas construídas em torno do rio Teplá para que os visitantes possam passear e beber
a água termal, protegendo-a da intempérie do tempo. Acomodação.

18 dias
4 refeições

15

3

2.630

3.440

2.370

3.180

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas, Amsterdã,
Berlim, e Praga, Passeio em barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Eurotúnel, Bruges, Roterdão, Haya, Colónia,
Vale do Reno, Frankfurt, Erfurt e Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.
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Paris, Países Baixos, Alemanha e Leste Europeu
ST9409 >> Paris > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena (3 dias)

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - PARIS
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Se você desejar, poderá fazer um Tour opcional
de Paris Iluminado, onde podemos conﬁrmar porque
é considerado por muitos a cidade mais bonita do
mundo. Acomodação
TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita Panorâmica: La Place de la
Concorde, a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o
Arco do Triunfo, Bairro de Saint German, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os Jardins
de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou poderá realizar
uma excursão opcional ao Palácio de Versalhes e os
seus jardins, símbolo da monarquia francesa no seu
esplendor, e modelo para as residências reais por
toda a Europa. Durante a noite, assistência opcional
até o Cabaré Le Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou poderá fazer uma excursão opcional ao Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio em
1968. Em seguida visitaremos o interior da Catedral
de Notre Dame, obra mestre da arte gótica francesa, local da coroação dos reis e imperadores, e por
último poderá conhecer Paris desde outro ponto
de vista, com um passeio em Bateau-Mouche pelo
Sena. Durante a tarde poderá fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real, que
hoje em dia é um dos maiores museus do mundo.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, onde
vamos fazer um percurso pela região de Flandes.
Vamos conhecer em primeiro lugar Bruges, onde
teremos tempo para desfrutar do encanto das suas
casas e dos canais, do Lago do Amor, o Beatério, a
Praça Grote Markt rodeada por fachadas espetaculares como as do Palácio Provincial, o Salão dos Tecidos o “De Lakenhalle” e o importante monumento
conhecido como Atalaya, símbolo da liberdade e da
autonomia de Bruges, a Basílica do Sagrado Sangue
do século XII, situada em Burg, onde está guardada
a relíquia da Santo Sangue de Jesus Cristo, etc.De
seguida vamos parar em gante, com tempo livre para
descobrir os recantos mágicos, como o Castelo dos
Condes de Flandes, a Catedral de San Bavón, a Doca
das Ervas, com os seus Palácios da Guilda, bares e
cervejarias. Possibilidade de fazer de forma opcional
uma excursão guiada de ambas as cidades. Chegada
a Bruxelas. Jantar e acomodação.

386 GRANDES ROTEIROS

SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDAM - HAYA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place com as Casas do Rei, das Guildas e Prefeitura, a
Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de
Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Partida
para Roterdã, coração industrial da Holanda e com
um dos maiores portos do mundo. Continuação para
Haia, sede do governo dos Países Baixos. Em ambas
as cidades, você terá tempo livre ou a possibilidade
de uma visita panorâmica opcional guiada incluindo
a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em
Amsterdã. Possibilidade de, opcionalmente, fazer um
passeio de barco inesquecível, descobrindo a cidade
a partir dos seus canais, conhecendo entre outros locais o famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos
Príncipes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e
a Casa de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio
Amstel com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc.
Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: A Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça
Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, a Bolsa
de Valores de Berlage, a Estação Central, a Igreja de
São Nicolau, o Bairro Judeu, etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde
aprenderemos todo o processo desde a extração do
cristal bruto até a conversão em brilhante. O resto do
dia livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcional que o envolverá na Holanda tradicional,
visitando suas aldeias de pescadores, onde veremos
a perfeita harmonia entre as diferentes comunidades
culturais e religiosas na Holanda. Marken vila de pescadores com uma longa tradição protestante que era
originalmente uma ilha e hoje se juntou ao continente por um dique e Volendam, uma cidade católica,
onde, além de aproveitar para fazer compras interessantes, você pode saborear pratos de peixe, característica da região. Em ambos, ainda, conservam-se as
casas de madeira e alguns de seus habitantes vestem
a vestimenta tradicional do país. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO COLÓNIA - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia, uma fundação
romana, na qual se destaca a Catedral, com seus 156
m. De altura, foi o edifício mais alto do mundo até o
ﬁnal do século XIX e foi, praticamente, a única coisa
que restou após o bombardeio da Segunda Guerra
Mundial. De tarde faremos um agradável passeio de
barco no Reno, enquanto contemplamos cidades,
vinhedos e castelos característicos da região da
Renânia, onde estamos. Desembarque e continuação
para Frankfurt, capital ﬁnanceira da Alemanha, que
durante dois séculos foi o local de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano. Tempo livre
para explorar o centro da cidade velha. Acomodação

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada na encruzilhada de antigas rotas comerciais e capital da
Turíngia. Cidade que tem continuado ponto de encontro de intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Protestante. Cidade da que Lutero, o louvou em
mais de uma ocasião a denominou "A coroada por
numerosa torre", por seu grande patrimônio artístico.
Tempo livre para conhecer o centro histórico da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam a Catedral de Santa Maria e a igreja de São Severo, o único conjunto europeu de obras-primas arquitetônicas
das casas geminadas alemãs em estilo Gótico e, claro, o Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa
cercada por casas com oﬁcinas artesanais, galerias,
pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades.
Continuação para Berlim. Tempo livre para fazer um
primeiro contato com a capital da Alemanha. Jantar.
Se desejar, você pode fazer uma visita opcional de
Berlim à noite, onde conheceremos o bairro judeu, a
cena da trágica "noite do vidro quebrado" durante a
era de Hitler, o bairro governamental com o Reichstag e a Chancelaria, o Portão de Brandemburgo, a
Postdamer Platz, etc. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica das mais características da capital da Alemanha: veremos o Portão
de Brandemburgo, um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o
distrito de San Nicolás, a Praça da Gendarmaria, o
restos do Muro de Berlim, a avenida de Unter den
Linden, etc. Resto do dia livre em que sugerimos uma
excursão opcional a Potsdam, onde Truman, Stalin e
Atlee, o sucessor de Winston Churchill, decidiram
em 1945 o destino da Alemanha, com a assinatura
do Tratado de Potsdam no Palácio Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que possui lugares como o
Bairro dos Holandeses, jardins e palácios construídos
desde o século XVIII e hoje Patrimônio da Humanidade e também visitaremos o interior de um dos palácios construídos durante a presença da família real
Prussiana. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como a
“Florença 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 conhecer o maravilhoso patrimônio
artístico da capital Tcheca. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a
Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal, as
Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte
Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia livre para
continuar descobrindo outros lugares da cidade, sem
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esquecer de fazer uma pausa em uma das cervejarias típicas de Praga ou para assistir ao teatro negro
ou teatro de marionetes. Se desejar, para ter uma
ideia completa da cidade, você pode fazer uma visita opcional de Praga Santa: Castelo de Praga com
a Catedral de São Vito e o Palácio Real Antigo, local onde a faísca da Guerra dos 30 Anos se iniciou,
após a defenestração dos nobres; o Beco Dourado,
etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela cidade. Se desejar, também poderá fazer
uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma cidade
termal que se tornou muito importante durante o
século XlX, quando se tornou um ponto de encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos
térmicos e locais de descanso para grandes artistas,
como Strauss ou Beethoven, entre outros. Destaca
as belas colunatas construídas em torno do rio Teplá para que os visitantes possam passear e beber
a água termal, protegendo-a da intempérie do tempo. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para a Hungria, atravessando
a Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas
da República Tcheca, até chegar a Budapeste, a
capital da Hungria e uma cidade considerada uma
das mais belas da Europa, atravessada pelo Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmente estão
ligados por pontes maravilhosas como a Cadenas
ou Isabel, em homenagem à Imperatriz Sissi. Jantar
e acomodação.
DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis
e seu maravilhoso complexo escultórico, o Parque
Municipal, Avenida Andrassy considerado o mais
bonito de Budapeste, cheio de palácios, as pontes
das cadeias, Isabel e Margarita, o Bairro de Buda
com suas pitorescas ruas com edifícios neobarrocos, o exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos
Pescadores com vistas magníﬁcas do Parlamento,
Peste e o Danúbio, etc. Tarde livre para continuar
descobrindo esta cidade, caminhando por suas
áreas comerciais ou visitando um de seus spas termais. Se desejar, à noite, pode optar por um passeio
opcional ao longo do Danúbio e assistir a uma Festa
Goulash (jantar típico com um espetáculo folclórico
de música húngara). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída pela planície da Panônia em
direção a Viena. Chegada Almoço e visita panorâmica * da cidade, onde conheceremos, entre outros
lugares, a monumental Ringstrasse, uma avenida
de 5 quilômetros de extensão, onde estão localizados alguns dos edifícios mais signiﬁcativos de

Viena e que representa a expressão máxima do estilo historicista: Parlamento, Ópera, a Igreja Votiva,
os Museus de História da Arte e História Natural, a
Câmara Municipal, a Bolsa, etc. Também percorreremos o calçadão da cidade ao redor da Catedral
de Santo Estêvão, onde pararemos para visitá-la
livremente e também veremos, entre outros lugares, os pátios do Palácio Imperial de Hofburg, a rua
Kartner Strase e o Graben com a Coluna da peste,
etc. Acomodação.
* Eventualmente esta visita pode ser feita no dia
seguinte pela manhã.
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QUARTA-FEIRA: VIENA
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. ■
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QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale
do Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais
emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, nomeada na obra literária de Umberto Eco, "O Nome
da Rosa" e na qual conheceremos sua biblioteca
e sua igreja considerada como uma das joias do
Barroco da Europa Central, faremos um passeio
de barco no Danúbio (condicionado à temporada
de operação do mesmo) Teremos tempo livre em
Durnstein, onde esteve preso Ricardo Coração de
Leão, ou em Krems, ambas cidades localizadas nas
margens do rio. Acomodação.
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Bruxelas, Amsterdã, Berlim,
Praga, Budapeste e Viena, Passeio em barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruges, Roterdão, Haya, Colónia, Vale do
Reno, frankfurt, Erfurt e Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
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18 dias
6 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST9409

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre para visitar outras áreas da
cidade, como o Prater com a roda - gigante, a igreja de São Carlos Borromeo ou relaxar em um dos
seus 50 cafés clássicos, como o Central, o Sacher
ou o Landtman, ou, se desejar, uma visita opcional
da Ópera, inaugurada em 1869, com D. Giovanni de
Mozart e o Palácio de Schönbrunn, residência de
verão da família imperial, onde Maria - Teresa, Francisco - José e Sissí residiam, e que serviram de palco para o Tratado de Viena e para o encontro entre
Kennedy e Khrushchev, no meio da guerra fria. Pela
noite, propomos que você participe de um concerto vienense opcional, no qual serão apresentadas
as peças mais representativas da tradição musical
europeia, entre as quais as valsas mais famosas.
Acomodação.

19 dias
6 refeições

Paris
Bruxelas
Amsterdã
Frankfurt

Nome

Situação Cat.

Novotel Paris Est
Periferia
Novotel Brussels City Centre Centro
Novotel Amsterdam City
Cidade
Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro
Berlim
Andel´s
Cidade
Praga
Clarion Congress
Cidade
Budapeste Mercure Korona
Centro
Viena
Austria Trend Ananas
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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QUINTA-FEIRA: VIENA
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 ST9401

GRANDES ROTEIROS387

Pan
norâmic
orâ
râmic
mica com
mica
om o ríío
oE
Elb
lba · Dr
D esd
den
n

Paris, Países Baixos, Alemanha e Praga
ST9424 >> Paris > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - PARIS
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Se você desejar, poderá fazer um Tour opcional
de Paris Iluminado, onde podemos conﬁrmar porque
é considerado por muitos a cidade mais bonita do
mundo. Acomodação
TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita Panorâmica: La Place de la
Concorde, a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o
Arco do Triunfo, Bairro de Saint German, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os Jardins
de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou poderá realizar
uma excursão opcional ao Palácio de Versalhes e os
seus jardins, símbolo da monarquia francesa no seu
esplendor, e modelo para as residências reais por
toda a Europa. Durante a noite, assistência opcional
até o Cabaré Le Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou poderá fazer uma excursão opcional ao Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio em
1968. Em seguida visitaremos o interior da Catedral
de Notre Dame, obra mestre da arte gótica francesa, local da coroação dos reis e imperadores, e por
último poderá conhecer Paris desde outro ponto
de vista, com um passeio em Bateau-Mouche pelo
Sena. Durante a tarde poderá fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real, que
hoje em dia é um dos maiores museus do mundo.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, onde
vamos fazer um percurso pela região de Flandes.
Vamos conhecer em primeiro lugar Bruges, onde
teremos tempo para desfrutar do encanto das suas
casas e dos canais, do Lago do Amor, o Beatério, a
Praça Grote Markt rodeada por fachadas espetaculares como as do Palácio Provincial, o Salão dos Tecidos o “De Lakenhalle” e o importante monumento
conhecido como Atalaya, símbolo da liberdade e da
autonomia de Bruges, a Basílica do Sagrado Sangue
do século XII, situada em Burg, onde está guardada
a relíquia da Santo Sangue de Jesus Cristo, etc.De
seguida vamos parar em gante, com tempo livre para
descobrir os recantos mágicos, como o Castelo dos
Condes de Flandes, a Catedral de San Bavón, a Doca
das Ervas, com os seus Palácios da Guilda, bares e
cervejarias. Possibilidade de fazer de forma opcional
uma excursão guiada de ambas as cidades. Chegada
a Bruxelas. Jantar e acomodação.
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SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃO - HAYA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place com as Casas do Rei, das Guildas e Prefeitura, a
Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de
Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Partida
para Roterdã, coração industrial da Holanda e com
um dos maiores portos do mundo. Continuação para
Haia, sede do governo dos Países Baixos. Em ambas
as cidades, você terá tempo livre ou a possibilidade
de uma visita panorâmica opcional guiada incluindo
a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em
Amsterdã. Possibilidade de, opcionalmente, fazer um
passeio de barco inesquecível, descobrindo a cidade
a partir dos seus canais, conhecendo entre outros locais o famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos
Príncipes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e
a Casa de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio
Amstel com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc.
Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: A Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça
Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, a Bolsa
de Valores de Berlage, a Estação Central, a Igreja de
São Nicolau, o Bairro Judeu, etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde
aprenderemos todo o processo desde a extração do
cristal bruto até a conversão em brilhante. O resto do
dia livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcional que o envolverá na Holanda tradicional,
visitando suas aldeias de pescadores, onde veremos
a perfeita harmonia entre as diferentes comunidades
culturais e religiosas na Holanda. Marken vila de pes-

cadores com uma longa tradição protestante que era
originalmente uma ilha e hoje se juntou ao continente por um dique e Volendam, uma cidade católica,
onde, além de aproveitar para fazer compras interessantes, você pode saborear pratos de peixe, característica da região. Em ambos, ainda, conservam-se as
casas de madeira e alguns de seus habitantes vestem
a vestimenta tradicional do país. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO COLÓNIA - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia, uma fundação
romana, na qual se destaca a bela Catedral Gótica,
com seus 156 m. De altura, foi o edifício mais alto do
mundo até o ﬁnal do século XIX e foi, praticamente,
a única coisa que restou após o bombardeio da Segunda Guerra Mundial. De tarde faremos um agradável passeio de barco no Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos
da região da Renânia, onde estamos. Desembarque
e continuação para Frankfurt, capital ﬁnanceira da
Alemanha, que durante dois séculos foi o local de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano.
Tempo livre para explorar o Römerberg, ou centro da
cidade velha, com suas casas patrícias do século XV.
Acomodação
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada na encruzilhada de antigas rotas comerciais e capital da
Turíngia. Cidade que tem continuado ponto de encontro de intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Protestante. Cidade da que Lutero, o louvou em
mais de uma ocasião a denominou "A coroada por
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e hoje Patrimônio da Humanidade e também visitaremos o interior de um dos palácios construídos durante a presença da família real Prussiana.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM
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. ■
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numerosa torre", por seu grande patrimônio artístico. Tempo livre para conhecer o centro histórico da
cidade, praticamente intacto, no qual se destacam
a Catedral de Santa Maria e a igreja de São Severo,
o único conjunto europeu de obras-primas arquitetônicas das casas geminadas alemãs em estilo Gótico e, claro, o Kammerbrucke, a ponte mais longa
da Europa cercada por casas com oﬁcinas artesanais, galerias, pequenas tabernas, lojas de música
e antiguidades. Continuação para Berlim. Tempo
livre para fazer um primeiro contato com a capital
da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode fazer
uma visita opcional de Berlim à noite, onde conheceremos o bairro judeu, a cena da trágica "noite do
vidro quebrado" durante a era de Hitler, o bairro
governamental com o Reichstag e a Chancelaria, o
Portão de Brandemburgo, a Postdamer Platz, etc.
Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica das mais características da capital da Alemanha: veremos o
Portão de Brandemburgo, um dos símbolos mais
importantes da cidade, a Ilha dos Museus, Alexander Platz, o distrito de San Nicolás, a Praça da
Gendarmaria, o restos do Muro de Berlim, a avenida de Unter den Linden, etc. Resto do dia livre em
que sugerimos uma excursão opcional a Potsdam,
onde Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Churchill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, com a assinatura do Tratado de Potsdam
no Palácio Cecilienhof. Conheceremos esta cidade
que possui lugares como o Bairro dos Holandeses,
jardins e palácios construídos desde o século XVIII

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
a Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal,
as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a
Ponte Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia
livre para continuar descobrindo outros lugares da
cidade, sem esquecer de fazer uma pausa em uma
das cervejarias típicas de Praga ou para assistir ao
teatro negro ou teatro de marionetes. Se desejar,
para ter uma ideia completa da cidade, você pode
fazer uma visita opcional de Praga Santa: Castelo
de Praga com a Catedral de São Vito e o Palácio
Real Antigo, local onde a faísca da Guerra dos 30
Anos se iniciou, após a defenestração dos nobres; o
Beco Dourado, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela cidade. Se desejar, também poderá fazer
uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma cidade
termal que se tornou muito importante durante o
século XlX, quando se tornou um ponto de encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos
térmicos e locais de descanso para grandes artistas,
como Strauss ou Beethoven, entre outros. Destaca
as belas colunatas construídas em torno do rio Teplá para que os visitantes possam passear e beber
a água termal, protegendo-a da intempérie do tempo. Acomodação.

11 dias
3 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT

FIM DO ITINERÁRIO ST9429
QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como
a “Florença 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 conhecer o maravilhoso patrimônio artístico da capital Tcheca. Jantar e
acomodação.

14 dias
4 refeições

ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

14

4

2.345

SINGLE

3.095

2.060

2.810

Paris - Berlim

ST9429

Seleção

DUPLO

Paris - Praga

ST9424

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
03 NOV / 22 MAR

11

3

1.845

2.410

1.610

2.175

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Bruxelas, Amsterdã, Berlim,
Praga, Passeio de Barco pelo Reno.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruges, Roterdão, Haya, Colónia, Vale do
Reno, frankfurt, Erfurt e Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris
Bruxelas
Amsterdã
Frankfurt

Nome

Situação Cat.

Novotel Paris Est
Periferia
Novotel Brussels City Centre Centro
Novotel Amsterdam City
Cidade
Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro
Berlim
Andel´s
Cidade
Praga
Clarion Congress
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

SÁBADO: PRAGA
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 ST9401
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COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - PARIS
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Se você desejar, poderá fazer um Tour opcional
de Paris Iluminado, onde podemos conﬁrmar porque
é considerado por muitos a cidade mais bonita do
mundo. Acomodação
TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita Panorâmica: La Place de la
Concorde, a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o
Arco do Triunfo, Bairro de Saint German, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os Jardins
de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou poderá realizar
uma excursão opcional ao Palácio de Versalhes e os
seus jardins, símbolo da monarquia francesa no seu
esplendor, e modelo para as residências reais por
toda a Europa. Durante a noite, assistência opcional
até o Cabaré Le Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou poderá fazer uma excursão opcional ao Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio em
1968. Em seguida visitaremos o interior da Catedral
de Notre Dame, obra mestre da arte gótica francesa, local da coroação dos reis e imperadores, e por
último poderá conhecer Paris desde outro ponto
de vista, com um passeio em Bateau-Mouche pelo
Sena. Durante a tarde poderá fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real, que
hoje em dia é um dos maiores museus do mundo.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Bruges, onde teremos
tempo para desfrutar do encanto das suas casas e
dos canais, do Lago do Amor, o Beatério, a Praça
Grote Markt, a Basílica do Sagrado Sangue, onde
está guardada a relíquia da Santo Sangue de Jesus
Cristo, etc.De seguida vamos parar em gante, com
tempo livre para descobrir os recantos mágicos,
como o Castelo dos Condes de Flandes, a Catedral
de San Bavón, a Doca das Ervas, com os seus Palácios da Guilda, bares e cervejarias. Possibilidade
de fazer de forma opcional uma excursão guiada
de ambas as cidades. Chegada a Bruxelas. Jantar
e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃO - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place, a
Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Palácio da
Justiça, o Atomium, etc. Partida para Roterdão e à
Haia. Em ambas as cidades, você terá tempo livre ou
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a possibilidade de uma visita panorâmica opcional
guiada incluindo a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em Amsterdam. Tempo livre o passeio
opcional de barco. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda,
o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça Dam,
o Palácio Real, a Bolsa de Valores de Berlage, a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o Bairro Judeu,
etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação
de diamantes. O resto do dia livre ou, se desejar, você
pode fazer uma excursão opcional a Marken e Volendam. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - COLONIA - PASSEIO EM BARCO PELO
RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colonia, e tempo livre
para conhecer sua Catedral Gótica. Em seguida faremos um passeio de barco no Reno. Desembarque
e continuação a Frankfurt. Tempo livre para explorar
o Römerberg, ou centro da cidade velha, com suas
casas patrícias do século XV. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Heidelberg, às margens
do rio Neckar e dominado pelo Castelo Palatino.
tempo livre para explorar o seu maravilhoso centro
histórico. Continuação para Estrasburgo. Tempo livre
para descobrir sua catedral gótica e seu grande património artístico. Continuação para Zurique. Tempo
livre em que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica
da Confederação Helvética. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Saída para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval às margens do Lago de
Lucerna, caracterizada por suas pontes de madeira.
Se desejar, pode fazer uma excursão opcional que
combinará um passeio de barco no Lago de Lucerna e a subida ao Monte Rigi, desfrutando das vistas
alpinas e uma degustação de fondue de queijo. Continuação para a Itália. Passaremos pelo cantão suíço
de língua italiana: o Ticino, para entrarmos na Itália,
até Milão. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio,
Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza del
Duomo com a Catedral, etc. Saída para Sirmione, na
costa sul do Lago de Garda. Continue até Pádua com
tempo livre para conhecer a Basílica de San Antonio.
Continuação ao hotel na região de Veneto. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio de barco pela Lagoa de

Veneza, para chegar, navegando, para o coração de
Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa María
de la Salud, o exterior majestoso do Palácio dos Doges e a Piazzetta, acesso à Praça San Marco. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do famoso vidro de Murano e o resto do dia livre. Se desejar, você
fará uma excursão opcional à “Veneza da Escondida”
e também poderá fazer um passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia de montanhas
dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita opcional
de dois dos mais importantes tesouros da cidade: o
“David” e as Capelas de Médici, obras de Michelangelo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis. Tempo livre para
visitar as basílicas, e o túmulo de São Francisco. Continuação para Roma. Almoço e visita panorâmica
desta cidade em que com as explicações do nosso
guia local nos apresentará a história e os principais
edifícios da Cidade Eterna. Passaremos pelas margens do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do
Capitólio, etc. Visita opcional da Roma de Noche, na
qual visitaremos alguns dos lugares mais característicos desta cidade milenar, conhecendo as suas praças
mais emblemáticas e as suas fontes mais representativas, como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro
Rios, a Fontana de Trevi etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de, opcionalmente, fazer uma excursão em que iremos para
a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana
parou no tempo pela erupção do Vesúvio em 79 dC.
C; seguido por uma breve visão geral de Nápoles,
capital da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Inclui
almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra-prima da
pintura universal, e a Basílica de São Pedro, onde se
encontra a “Pietá”. Na tarde, excursão opcional em
que você encontrará os momentos mais importantes
da história desta cidade: o interior do edifício mais
representativo da Roma Imperial e o símbolo autêntico da cidade, o Coliseu. Em seguida, visitaremos o
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Barrio del Trastevere, um símbolo da Roma popular,
descobrindo seus cantos mais pitorescos pela mão
de nosso guia local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital da Itália. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NICE
Café da manhã. Partida pelas regiões de Lazio
e Toscana em direção a Liguria com uma parada
em Pisa. Continue ao longo da Riviera italiana com
cidades tão bonitas como San Remo até chegar à
Riviera Francesa. Chegada em Nice. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL: NICE - PRINCIPADO DE
MONACO - EZE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Massena,
Albert I Gardens, Avenida dos Ingleses, o Hotel Negresco, a Catedral Russa de San Nicolás e sua cidade velha com o mercado e a Catedral de Santa Reparata, etc. Em seguida, faremos um tour por uma
das estradas costeiras panorâmicas (corniches) da
Costa Azul. Vamos parar em Eze, onde visitaremos a fábrica de perfumes Fragonard. Nosso próximo destino será o Principado de Mônaco, onde
veremos Monte Carlo, e Mônaco, onde podemos
admirar o exterior do palácio da família Grimaldi.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Avignon, onde teremos
tempo livre para conhecer a famosa Pont d’Avignon (conhecida pela música), o Palácio da Papas
Residence e seu centro histórico. Vamos continuar
a nossa jornada, cruzando as regiões da Provença
e do Languedoc, para chegar à Espanha através da
Comunidade Autônoma da Catalunha para chegar
a Barcelona, sem dúvida uma das mais belas cidades espanholas e um dos principais portos da Europa. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, as Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da Sagrada Família, etc. Tarde livre ou visita opcional na
qual conheceremos o Bairro Gótico, o Parque Güell,
e o “Pueblo Español”, museu ao ar livre construído para a Exposição Universal de 1929, onde com
grande ﬁdelidade eles reproduzem os lugares mais
bonitos de vilas e cidades de Espanha, enquanto
contemplando casas imponentes, palácios, praças
e becos com numerosas e interessantes oﬁcinas de
artesãos, inclusive um copo de cava como o toque
ﬁnal desta caminhada. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA
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 ST9433

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar. Continuação para a capital da Espanha, Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles, Espanha e Neptuno, Gran Via, Calle Mayor,
Praça de Touros, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou excursão
opcional a Toledo, incluindo a entrada na Catedral.
À noite, assistência opcional a um tablao de ﬂamenco. Acomodação
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Segóvia, com mais de 2000 anos de história, como
evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima da
engenharia na Roma antiga. Acomodação.
TERCERA-FEIRA: MADRI
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 ST9431

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Novotel Paris Est
Periferia 4*
Novotel Brussels City Centre Centro
4*
Novotel Amsterdam City
Cidade
4*
Leonardo Royal
Cidade
4*
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
4*
Zurique
Harry´s Home
Cidade
4*
Dorint Airport
Cidade
4*
Park Inn Airport
Cidade
4*
Meierhof
Horgen 4*
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
4*
Barceló / The HUB
Periferia 4*
H. Inn Venice - Mestre Marguera Marguera 4*
Veneza
Four Points Padova
Padova 4*
Titian Inn Treviso
Treviso
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio
Cidade
4*
Miró hotel
Calenzano 4*
Roma
Occidental Aran park
Periferia 4*
Caravel
Cidade
4*
Shangrí-La
Cidade
4*
Nice
Novotel Nice Centre
Centro
4*
HiPark
Centro
4*
Barcelona Catalonia Atenas
Cidade
4*
Tryp Apolo
Cidade
4*
Madri
Weare Chamartín
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center
Cidade
3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

3.825
3.415$
$

24 dias
5 refeições

Preço base ST9433

21 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA: TEMPORADA BAIXA:
07 ABR / 27 OUT
03 NOV
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

Seleção

24

5

4.255

DUPLO

SINGLE

5.625

3.825

5.200

Paris - Barcelona

ST9433

Seleção

SINGLE

Paris - Madri

ST9431

21

5

3.795

4.980

3.415

4.600

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Bruxelas, Amsterdã, Milão, Florença, Roma, Nice, Barcelona e Madri, Passeio
em barco pelo Reno, Passeio em barco pela Lagoa
Veneziana.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruges, Roterdão, Haya, Colónia, Vale do
Reno, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zurique, Lucerna, Lago de Garda, Padua, Assis Pisa, Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.
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santes, você pode saborear pratos de peixe, característica da região. Em ambos, ainda, conservam-se as
casas de madeira e alguns de seus habitantes vestem
a vestimenta tradicional do país. Acomodação.

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - PARIS
Saída em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. Se você desejar, poderá fazer um Tour opcional
de Paris Iluminado, onde podemos conﬁrmar porque
é considerado por muitos a cidade mais bonita do
mundo. Acomodação
TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita Panorâmica: La Place de la
Concorde, a Ópera de Garnier, os Campos Elíseos, o
Arco do Triunfo, Bairro de Saint German, os Bulevares, os Inválidos, a Ponte de Alexandre III, os Jardins
de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou poderá realizar
uma excursão opcional ao Palácio de Versalhes e os
seus jardins, símbolo da monarquia francesa no seu
esplendor, e modelo para as residências reais por
toda a Europa. Durante a noite, assistência opcional
até o Cabaré Le Lido. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre ou poderá fazer uma excursão opcional ao Bairro Latino, centro da vida intelectual parisiense e cenário da revolução de maio em
1968. Em seguida visitaremos o interior da Catedral
de Notre Dame, obra mestre da arte gótica francesa, local da coroação dos reis e imperadores, e por
último poderá conhecer Paris desde outro ponto
de vista, com um passeio em Bateau-Mouche pelo
Sena. Durante a tarde poderá fazer uma visita opcional ao Museu do Louvre, antiga residência real, que
hoje em dia é um dos maiores museus do mundo.
Acomodação.
QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção à Bélgica, onde
vamos fazer um percurso pela região de Flandes.
Vamos conhecer em primeiro lugar Bruges, onde
teremos tempo para desfrutar do encanto das suas
casas e dos canais, do Lago do Amor, o Beatério, a
Praça Grote Markt rodeada por fachadas espetaculares como as do Palácio Provincial, o Salão dos Tecidos o “De Lakenhalle” e o importante monumento
conhecido como Atalaya, símbolo da liberdade e da
autonomia de Bruges, a Basílica do Sagrado Sangue
do século XII, situada em Burg, onde está guardada
a relíquia da Santo Sangue de Jesus Cristo, etc.De
seguida vamos parar em gante, com tempo livre para
descobrir os recantos mágicos, como o Castelo dos
Condes de Flandes, a Catedral de San Bavón, a Doca
das Ervas, com os seus Palácios da Guilda, bares e
cervejarias. Possibilidade de fazer de forma opcional
uma excursão guiada de ambas as cidades. Chegada
a Bruxelas. Jantar e acomodação.
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SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃO - HAYA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place com as Casas do Rei, das Guildas e Prefeitura, a
Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de
Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Partida
para Roterdã, coração industrial da Holanda e com
um dos maiores portos do mundo. Continuação para
Haia, sede do governo dos Países Baixos. Em ambas
as cidades, você terá tempo livre ou a possibilidade
de uma visita panorâmica opcional guiada incluindo
a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em
Amsterdã. Possibilidade de, opcionalmente, fazer um
passeio de barco inesquecível, descobrindo a cidade
a partir dos seus canais, conhecendo entre outros locais o famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos
Príncipes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e
a Casa de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio
Amstel com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc.
Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: A Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça
Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, a Bolsa
de Valores de Berlage, a Estação Central, a Igreja de
São Nicolau, o Bairro Judeu, etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde
aprenderemos todo o processo desde a extração do
cristal bruto até a conversão em brilhante. O resto do
dia livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcional que o envolverá na Holanda tradicional,
visitando suas aldeias de pescadores, onde veremos
a perfeita harmonia entre as diferentes comunidades
culturais e religiosas na Holanda. Marken vila de pescadores com uma longa tradição protestante que era
originalmente uma ilha e hoje se juntou ao continente por um dique e Volendam, uma cidade católica,
onde, além de aproveitar para fazer compras interes-

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO COLÓNIA - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia, uma fundação
romana, na qual se destaca a bela Catedral Gótica,
com seus 156 m. De altura, foi o edifício mais alto do
mundo até o ﬁnal do século XIX e foi, praticamente,
a única coisa que restou após o bombardeio da Segunda Guerra Mundial. De tarde faremos um agradável passeio de barco no Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos
da região da Renânia, onde estamos. Desembarque
e continuação para Frankfurt, capital ﬁnanceira da
Alemanha, que durante dois séculos foi o local de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano.
Tempo livre para explorar o Römerberg, ou centro da
cidade velha, com suas casas patrícias do século XV.
Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Heidelberg, localizado
às margens do rio Neckar e dominado pelo Castelo
Palatino. Tempo livre para explorar o seu maravilhoso centro histórico, que foi reconstruída em estilo
barroco no século XVIII, após o ﬁnal do século XVII,
as tropas de Louis XIV esquerda reduzida a cidade
cinzas, um Heidelberg, hoje ele é considerado das cidades mais bonitas da Alemanha. Continuação para.
Alsácia, uma das regiões mais bonitas da Europa.
Fazer uma parada na capital, Estrasburgo, que tem
sido palco de disputas entre a França e a Alemanha
durante séculos e que, graças a que preserva reminiscências das duas culturas. Tempo livre pode ser
explorada para saborear o delicioso vinho Riesling
produzido na região e descobrir sua catedral gótica
e seu grande património artístico entre os quais destaca a Rua Maior, o Palácio Episcopal, a Plaza de Gutenberg e Petit França, com as suas pontes, cobertos,
canais e moinhos. Continuar para Zurique, na foz do
rio Limmat no lago Zurique, com seus 360.000 habitantes, é o centro mais populoso da Suíça. Tempo
livre em que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica
da Confederação Helvética e onde estão os maiores
bancos do país. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Partida para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval às margens do Lago de
Lucerna, caracterizada por suas pontes de madeira,
incluindo a Capela 1333, muito bem preservada, coberta e embelezada com pinturas de cenas do História suíça, alguns de três séculos atrás; a parede, etc.
Se desejar, pode fazer uma excursão opcional que
combinará um passeio de barco no Lago de Lucerna
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e a subida ao Monte Rigi, desfrutando das vistas
alpinas e uma degustação de fondue de queijo.
Continuação para a Itália. Antes de mais nada, iremos ao cantão suíço de língua italiana: o Ticino,
passando por belas cidades, como Bellinzona, até
entrarmos na Itália, cruzando seu continente, até
chegarmos a Milão. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MILÃO
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 ST9328
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica em que conheceremos os pontos altos da cidade: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio, Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza
del Duomo com a Catedral, etc. Em seguida, iremos
para a costa sul do Lago de Garda, Sirmione, uma
cidade muito apreciada pelas suas águas termais,
desde os tempos romanos e que destaca, além de
sua beleza natural, a imagem espetacular do castelo Rocca Scaligera, localizado em uma península
que vai para o lago e liga o centro histórico de Sirmione com o continente. Conitinuação até Pádua
com tempo livre para conhecer a Basílica de Santo
Antônio, construída entre os séculos XIII e XIV, uma
obra maravilhosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de suas excelentes obras escultóricas,
estão os restos mortais do santo. Conitinuação para
o hotel na região de Vêneto. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Pela manhã cedo faremos um passeio de barco pela Lagoa de Veneza, onde as ilhas
mais famosas do arquipélago, San Andrés, o Lido
ou Murano, entre outros, para chegar, navegando,
para o coração de Veneza, onde vamos admirar a
cúpula de Santa María de la Salud, o exterior majestoso do Palácio dos Doges e a Piazzetta, acesso à
Praça San Marco. Desembarcaremos e visitaremos
uma fábrica do famoso vidro de Murano e o resto do dia livre. Se desejar, você fará uma excursão
opcional na qual visitará a “Veneza da Escondida"
com orientação local, conhecendo os cantos mais
pitorescos desta cidade e também poderá fazer um
passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para a cadeia de montanhas dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte
Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita
opcional de dois dos mais importantes tesouros da

cidade: o "David" e as Capelas de Médici, obras de
Michelangelo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis, casa de São Francisco. Tempo livre para visitar as basílicas, com os
magníﬁcos afrescos feitos por Giotto e Cimabue e o
túmulo do santo. Continuação para Roma. Almoço
e visita panorâmica desta cidade monumental em
que com as explicações do nosso guia local nos
apresentará a história e os principais edifícios da
Cidade Eterna. Passaremos pelas margens do Tiber,
a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Visita opcional da Roma de Noite, na qual visitaremos alguns dos lugares mais característicos desta
cidade milenar, conhecendo as suas praças mais
emblemáticas e as suas fontes mais representativas, como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro
Rios, a Fontana de Trevi etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES
E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de, opcionalmente, fazer uma excursão em que iremos para
a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana parou no tempo pela erupção do Vesúvio em 79
dC. C; seguido por uma breve visão geral de Nápoles, capital da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas,
etc. (Inclui almoço em Capri). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra-prima da
pintura universal e o local onde se realiza a eleição
do novo Papa, e a Basílica de São Pedro, onde se
encontra a "Pietá". Na parte da tarde, você pode
fazer uma excursão opcional em que você encontrará os momentos mais importantes da história
desta cidade: o interior do edifício mais representativo da Roma Imperial e o símbolo autêntico da
cidade, o Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio
del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus cantos mais pitorescos pela mão de
nosso guia local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital da Itália. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
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. ■
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O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Bruxelas, Amsterdã, Milão,
Florença, Roma, Passeio em barco pelo Reno, Passeio
em barco pela Lagoa Veneziana.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Bruges, Roterdão, Haya, Colónia, Vale do
Reno, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zurique, Lucerna, Lago de Garda, Padua, Assis.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Paris
Bruxelas
Amsterdã
Frankfurt

Nome

Situação Cat.

Novotel Paris Est
Periferia
Novotel Brussels City Centre Centro
Novotel Amsterdam City
Cidade
Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Zurique Harry´s Home
Cidade
Dorint Airport
Cidade
Park Inn Airport
Cidade
Meierhof
Horgen
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
Barceló / The HUB
Periferia
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera Marguera
Four Points Padova
Padova
Titian Inn Treviso
Treviso
Florença Villa Gabrielle Dánunzio
Cidade
Miró hotel
Calenzano
Roma
Occidental Aran park
Periferia
Caravel
Cidade
Shangrí-La
Cidade
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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4*
4*
4*
4*
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COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. À noite poderá fazer de forma opcional uma excursão de Paris iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, a Opera, Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain, Boulevards, Invalides, a ponte
Alexander III, os jardins de Luxemburgo, etc. Tarde
livre ou visita opcional ao Museu do Louvre. À noite,
assistência opcional ao cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível visitar o Chateau de Versailles e seus jardins. Na
tarde, em outra excursão opcional conheceremos o
Bairro Latino, o interior da Catedral de Notre Dame,
e, faremos um passeio em Bateau-Mouche no Sena.
Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para continuar a admirar
esta cidade maravilhosa. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: PARÍS - LONDRES
Café da manhã. Partida para Calais e travessia do Canal da Mancha em agradável minicruzeiro. Chegada
em Londres e tarde livre para visitar lugares emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde
Park, etc. Se desejar, pode fazer, opcionalmente, um
passeio noturno incluindo uma bebida em um pub
típico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Parlamento e
Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square,
Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo de
Windsor. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu
Britânico, com os frisos do Parthenon e uma excelente secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre
de Londres. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Partida para Folkestone para, no
“Shuttle”, * fazer em 35 minutos a travessia sob o Canal da Mancha e ir para Bruges, onde teremos tempo
livre para apreciar o charme de suas casas e canais,
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o Lago do Amor, o Beguinage, a Praça Grote Markt, a
Basílica do Sangue Sagrado, etc. Continuação a Bruxelas. Jantar e acomodação.
* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para o
continente pode ser feita por balsa de Dover para
Calais.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃO - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place, a
Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Palácio da
Justiça, o Atomium, etc. Partida para Roterdão e à
Haia. Em ambas as cidades, você terá tempo livre ou
a possibilidade de uma visita panorâmica opcional
guiada incluindo a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em Amsterdam. Tempo livre o passeio
opcional de barco. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda,
o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça Dam,
o Palácio Real, a Bolsa de Valores de Berlage, a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o Bairro Judeu,
etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação
de diamantes. O resto do dia livre ou, se desejar, você
pode fazer uma excursão opcional a Marken e Volendam. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - COLONIA - PASSEIO EM BARCO PELO
RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colonia, e tempo livre
para conhecer sua Catedral Gótica. Em seguida faremos um passeio de barco no Reno. Desembarque
e continuação a Frankfurt. Tempo livre para explorar
o Römerberg, ou centro da cidade velha, com suas
casas patrícias do século XV. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Heidelberg, às margens
do rio Neckar e dominado pelo Castelo Palatino.
tempo livre para explorar o seu maravilhoso centro
histórico. Continuação para Estrasburgo. Tempo livre
para descobrir sua catedral gótica e seu grande património artístico. Continuação para Zurique. Tempo
livre em que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica
da Confederação Helvética. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Saída para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval às margens do Lago de
Lucerna, caracterizada por suas pontes de madeira.
Se desejar, pode fazer uma excursão opcional que
combinará um passeio de barco no Lago de Lucerna e a subida ao Monte Rigi, desfrutando das vistas
alpinas e uma degustação de fondue de queijo. Continuação para a Itália. Passaremos pelo cantão suíço
de língua italiana: o Ticino, para entrarmos na Itália,
até Milão. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio,
Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza del
Duomo com a Catedral, etc. Saída para Sirmione, na
costa sul do Lago de Garda. Continue até Pádua com
tempo livre para conhecer a Basílica de San Antonio.
Continuação ao hotel na região de Veneto. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio de barco pela Lagoa de
Veneza, para chegar, navegando, para o coração de
Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa María
de la Salud, o exterior majestoso do Palácio dos Doges e a Piazzetta, acesso à Praça San Marco. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do famoso vidro de Murano e o resto do dia livre. Se desejar, você
fará uma excursão opcional à “Veneza da Escondida”
e também poderá fazer um passeio de gôndola opcional pelos canais venezianos. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para a cadeia de montanhas
dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita opcional
de dois dos mais importantes tesouros da cidade: o
“David” e as Capelas de Médici, obras de Michelangelo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis. Tempo livre para
visitar as basílicas, e o túmulo de São Francisco. Continuação para Roma. Almoço e visita panorâmica
desta cidade. Passaremos pelas margens do Tiber,
a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Visita opcional da Roma de Noche, na qual visitaremos alguns dos lugares mais característicos desta cidade milenar, conhecendo as suas praças mais
emblemáticas e as suas fontes mais representativas,
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios,
a Fontana de Trevi etc. Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES E
CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de, opcionalmente, fazer uma excursão em que iremos para
a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana
parou no tempo pela erupção do Vesúvio em 79 dC.
C; seguido por uma breve visão geral de Nápoles,
capital da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo refúgio de
imperadores e ponto de encontro da alta sociedade,
com Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (Inclui
almoço em Capri). Acomodação.
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SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra-prima da
pintura universal, e a Basílica de São Pedro, onde
se encontra a “Pietá”. Na tarde, excursão opcional
para conhecer o interior do edifício mais representativo da Roma Imperial e o símbolo autêntico da
cidade, o Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio
del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus cantos mais pitorescos pela mão de
nosso guia local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital da Itália. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA - NICE
Café da manhã. Partida pelas regiões de Lazio
e Toscana em direção a Liguria com uma parada
em Pisa. Continue ao longo da Riviera italiana com
cidades tão bonitas como San Remo até chegar à
Riviera Francesa. Chegada em Nice. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: COSTA AZUL: NICE - PRINCIPADO DE
MONACO - EZE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Massena,
Albert I Gardens, Avenida dos Ingleses, o Hotel Negresco, a Catedral Russa de San Nicolás e sua cidade velha, etc. Em seguida, faremos um tour por uma
das estradas costeiras panorâmicas (corniches) da
Costa Azul. Vamos parar em Eze, onde visitaremos a fábrica de perfumes Fragonard. Nosso próximo destino será o Principado de Mônaco, onde
veremos Monte Carlo, e Mônaco, onde podemos
admirar o exterior do palácio da família Grimaldi.
Acomodação.

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, breve parada com tempo livre para visitar a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar. Continuação para a capital da Espanha, Madri. Acomodação.
DOMINGO: MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica: Praças de Cibeles, Espanha e Neptuno, Gran Via, Calle Mayor,
Praça de Touros, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde livre ou excursão
opcional a Toledo, incluindo a entrada na Catedral.
À noite, assistência opcional a um tablao de ﬂamenco. Acomodação
SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional a
Segóvia, com mais de 2000 anos de história, como
evidenciado pelo Aqueduto, uma obra-prima da
engenharia na Roma antiga. Acomodação.
TERCERA-FEIRA: MADRI
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 ST9356

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

SEXTA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Catalunha, as Ramblas, Montjuic, o porto, o exterior da
Sagrada Família, etc. Tarde livre ou visita opcional
na qual conheceremos o Bairro Gótico, o Parque
Güell, e o “Pueblo Español”. Acomodação.
SÁBADO: BARCELONA
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 ST9358

Nome

Situação Cat.

Novotel Paris Est
Periferia 4*
Mercure Porte Ivry
Centro
4*
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia 3*
Londres Novotel London West
Cidade
1ª
Holiday Inn London West
Cidade
1ª
Bruxelas Novotel Brussels City Centre Centro
4*
Amsterdã Novotel Amsterdam City
Cidade
4*
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
4*
Mercure Frankfurt Residenz
Cidade
4*
Zurique Harry´s Home
Cidade
4*
Dorint Airport / Park Inn Airport Cidade
4*
Meierhof
Horgen 4*
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
4*
Barceló / The HUB
Periferia 4*
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera Marguera 4*
Four Points Padova
Padova 4*
Titian Inn Treviso
Treviso
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio
Cidade
4*
Miró hotel
Calenzano 4*
Roma
Occidental Aran park
Periferia 4*
Caravel
Cidade
4*
Shangrí-La
Cidade
4*
Nice
Novotel Nice Centre
Centro
4*
HiPark
Centro
4*
Barcelona Catalonia Atenas
Cidade
4*
Tryp Apolo
Cidade
4*
Madri
Weare Chamartín
Cidade
4*
Leonardo Madrid Center
Cidade
3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

28 dias
5 refeições

Preço base ST9358

25 dias
5 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

Seleção
Seleção

DUPLO

SINGLE

Paris - Madri

ST9356

28

5

4.990

6.615

Paris - Barcelona

ST9358

Paris

QUINTA-FEIRA: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída para Avignon, onde teremos
tempo livre para conhecer a famosa Pont d’Avignon (conhecida pela música), o Palácio da Papas
Residence e seu centro histórico. Vamos continuar
a nossa jornada, cruzando as regiões da Provença
e do Languedoc, para chegar à Espanha através da
Comunidade Autônoma da Catalunha para chegar
a Barcelona, sem dúvida uma das mais belas cidades espanholas e um dos principais portos da Europa. Acomodação.

4.990
4.525$
$

25

5

4.525

5.960

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas, Amsterdã,
Milão, Florença, Roma, Nice, Barcelona e Madri, Passeio
em barco pelo Reno, Passeio em barco pela Lagoa
Veneziana.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Eurotúnel, Bruges, Roterdão, Haya, Colónia,
Vale do Reno, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo, Zurique, Lucerna, Lago de Garda, Padua, Assis.
- Seguro de viagem e IVA.
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Paris, Países Baixos, Alpes e Itália
ST9359 >> Paris > Londres > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt > Zurique > Milão > Veneza > Florença > Roma

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
QUARTA-FEIRA: BRASIL - PARIS
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris e traslado até o hotel. Resto do dia
livre. À noite poderá fazer de forma opcional uma excursão de Paris iluminada. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica: La Place de la
Concorde, uma das mais belas do mundo, a Opera Garnier, um símbolo da França de Napoleão III,
Champs Elysees, Arc de Triomphe, Saint Germain,
Bulevares, Invalides, a ponte Alexander III, os jardins
de Luxemburgo, etc. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu do Louvre. À noite, você terá a oportunidade
de conhecer opcionalmente o show mais simbólico
de Paris, o cabaré Le Lido. Acomodação.
SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente, é possível
visitar o Chateau de Versailles e seus jardins, embora
iniciada por Louis XIII, que queria criar um palácio
sem igual era Louis XIV, que embelezou e expandiu
o edifício original, o envio de construir, entre outras
salas, o Salão dos Espelhos. Na parte da tarde, em
outra excursão opcional ao Bairro Latino, o interior
da Catedral de Notre Dame, e, ﬁnalmente, você pode
ver Paris a partir de outro ponto de vista dando um
passeio em Bateau-Mouche no Sena. Acomodação.
DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia libre para continuar admirar esta
cidade maravilhosa.
SEGUNDA-FEIRA: PARÍS - LONDRES
Café da manhã. Partida para Calais e travessia do Canal da Mancha em agradável minicruzeiro. Chegada
em Londres e tarde livre para visitar lugares emblemáticos como Oxford Str, Knightsbridge Road, Hyde
Park, etc. Se desejar, pode fazer, opcionalmente, um
passeio noturno incluindo uma bebida em um pub
típico de Londres. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: as Casas do
Parlamento e o Big Ben, Abadia de Westminster,
Trafalgar Square, Palácio de Buckinham, Royal Albert
Hall, etc. (Em alguns casos esta visita poderia acontecer no dia anterior). Tarde livre. Se desejar, podera
realizar uma interessante excursão opcional fora de
Londres para conhecer um dos lugares mais famosos
da tradição britânica: o Castelo de Windsor, o maior
e mais antigo dos habitados de todo o mundo, sendo
uma das residências oﬁciais da monarquia britânica
há 900 anos. Acomodação.
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QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode opcionalmente visitar o Museu Britânico, onde pode admirar, além dos frisos do Parthenon, uma excelente
secção de Egiptologia e depois iremos para a Torre
de Londres, que data de 1066, sendo o monumento
mais antigo de Londres e onde é uma das maiores
atrações para conhecer esta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Saída para Folkestone para, no
"Shuttle", * fazer em 35 minutos a travessia sob o Canal da Mancha e ir para a Bélgica, onde faremos um
tour pela região da Flandres. Conheceremos primeiro
Brugges, onde teremos tempo livre para apreciar o
charme de suas casas e canais, o Lago do Amor, o
Beguinage, a Praça Grote Markt, cercada por fachadas esplêndidas, como o Palácio Provincial, a sala de
tecelagem ou "De Lakenhalle", e o imponente monumento conhecido como a Torre de Vigia, símbolo
da liberdade e autonomia de Brugges, a Basílica do
Sangue Sagrado, do século XII, localizada no forte
(Burg), onde a relíquia do Santo Sangue de Jesus
Cristo é mantida, etc. Continuação para Bruxelas.
Jantar e acomodação.
*Eventualmente cruzar do Reino Unido até o continente, poderá ser feito em ferry desde Dover a Calais.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDAM - HAYA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place com as Casas do Rei, das Guildas e Prefeitura, a
Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Distrito de
Sablon, o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Partida
para Roterdã, coração industrial da Holanda e com
um dos maiores portos do mundo. Continuação para
Haia, sede do governo dos Países Baixos. Em ambas
as cidades, você terá tempo livre ou a possibilidade
de uma visita panorâmica opcional guiada incluindo
a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em
Amsterdã. Possibilidade de, opcionalmente, fazer um
passeio de barco inesquecível, descobrindo a cidade
a partir dos seus canais, conhecendo entre outros locais o famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos
Príncipes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e
a Casa de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio
Amstel com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc.
Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: A Torre da Moeda, o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça
Dam, o Palácio Real, o Monumento Nacional, a Bolsa
de Valores de Berlage, a Estação Central, a Igreja de
São Nicolau, o Bairro Judeu, etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde
aprenderemos todo o processo desde a extração do
cristal bruto até a conversão em brilhante. O resto do

dia livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcional que o envolverá na Holanda tradicional,
visitando suas aldeias de pescadores, onde veremos
a perfeita harmonia entre as diferentes comunidades
culturais e religiosas na Holanda. Marken vila de pescadores com uma longa tradição protestante que era
originalmente uma ilha e hoje se juntou ao continente por um dique e Volendam, uma cidade católica,
onde, além de aproveitar para fazer compras interessantes, você pode saborear pratos de peixe, característica da região. Em ambos, ainda, conservam-se as
casas de madeira e alguns de seus habitantes vestem
a vestimenta tradicional do país. Acomodação.
DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO COLÓNIA - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia, uma fundação
romana, na qual se destaca a bela Catedral Gótica,
com seus 156 m. De altura, foi o edifício mais alto do
mundo até o ﬁnal do século XIX e foi, praticamente,
a única coisa que restou após o bombardeio da Segunda Guerra Mundial. De tarde faremos um agradável passeio de barco no Reno, enquanto contemplamos cidades, vinhedos e castelos característicos
da região da Renânia, onde estamos. Desembarque
e continuação para Frankfurt, capital ﬁnanceira da
Alemanha, que durante dois séculos foi o local de coroação dos imperadores do Sacro Império Romano.
Tempo livre para explorar o Römerberg, ou centro da
cidade velha, com suas casas patrícias do século XV.
Acomodação
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - HEIDELBERG ESTRASBURGO - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para Heidelberg, localizado
às margens do rio Neckar e dominado pelo Castelo
Palatino. Tempo livre para explorar o seu maravilhoso centro histórico, que foi reconstruída em estilo
barroco no século XVIII, após o ﬁnal do século XVII,
as tropas de Louis XIV esquerda reduzida a cidade
cinzas, um Heidelberg, hoje ele é considerado das cidades mais bonitas da Alemanha. Continuação para.
Alsácia, uma das regiões mais bonitas da Europa.
Fazer uma parada na capital, Estrasburgo, que tem
sido palco de disputas entre a França e a Alemanha
durante séculos e que, graças a que preserva reminiscências das duas culturas. Tempo livre pode ser
explorada para saborear o delicioso vinho Riesling
produzido na região e descobrir sua catedral gótica
e seu grande património artístico entre os quais destaca a Rua Maior, o Palácio Episcopal, a Plaza de Gutenberg e Petit França, com as suas pontes, cobertos,
canais e moinhos. Continuar para Zurique, na foz do
rio Limmat no lago Zurique, com seus 360.000 habitantes, é o centro mais populoso da Suíça. Tempo
livre em que hoje é a capital ﬁnanceira e econômica
da Confederação Helvética e onde estão os maiores
bancos do país. Acomodação.
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Preço base ST9359
TERÇA-FEIRA: ZURIQUE - LUCERNA - MILÃO
Café da manhã. Partida para Lucerna e tempo livre
nesta bela cidade medieval às margens do Lago de
Lucerna, caracterizada por suas pontes de madeira,
incluindo a Capela 1333, muito bem preservada, coberta e embelezada com pinturas de cenas do História suíça, alguns de três séculos atrás; a parede,
etc. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional
que combinará um passeio de barco no Lago de
Lucerna e a subida ao Monte Rigi, desfrutando das
vistas alpinas e uma degustação de fondue de queijo. Continuação para a Itália. Antes de mais nada,
iremos ao cantão suíço de língua italiana: o Ticino,
passando por belas cidades, como Bellinzona, até
entrarmos na Itália, cruzando seu continente, até
chegarmos a Milão. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: MILÃO
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 ST9536
QUARTA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - PÁDUA VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica em que conheceremos os pontos altos da cidade: Castello Sforzesco, Parque Sempione, Via Dante, Piazza Cordussio, Galeria Vittorio Emmanuele, Praça Scala, Piazza
del Duomo com a Catedral, etc. Em seguida, iremos
para a costa sul do Lago de Garda, Sirmione, uma
cidade muito apreciada pelas suas águas termais,
desde os tempos romanos e que destaca, além de
sua beleza natural, a imagem espetacular do castelo Rocca Scaligera, localizado em uma península
que vai para o lago e liga o centro histórico de Sirmione com o continente. Conitinuação até Pádua
com tempo livre para conhecer a Basílica de Santo
Antônio, construída entre os séculos XIII e XIV, uma
obra maravilhosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de suas excelentes obras escultóricas,
estão os restos mortais do santo. Conitinuação para
o hotel na região de Vêneto. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Pela manhã cedo faremos um passeio de barco pela Lagoa de Veneza, para chegar,
navegando, para o coração de Veneza, onde vamos admirar a cúpula de Santa María de la Salud,
o exterior majestoso do Palácio dos Doges e a Piazzetta, acesso à Praça San Marco. Desembarcaremos e visitaremos uma fábrica do famoso vidro de
Murano e o resto do dia livre. Se desejar, você fará
uma excursão opcional na qual visitará a “Veneza
da Escondida" com orientação local, conhecendo
os cantos mais pitorescos desta cidade e também
poderá fazer um passeio de gôndola opcional pelos
canais venezianos. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Partida para a cadeia de montanhas dos Apeninos para chegar a Florença. Visita panorâmica: Duomo, o exterior do Batistério, a Ponte
Vecchio, a Praça Signoria, etc. Tarde livre. Visita
opcional de dois dos mais importantes tesouros da
cidade: o "David" e as Capelas de Médici, obras de
Michelangelo. Jantar e acomodação.
SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da manhã. Saída para Assis. Tempo livre para
visitar as basílicas, com os magníﬁcos afrescos e o
túmulo de São Francisco. Continuação para Roma.
Almoço e visita panorâmica: as margens do Tiber,
a Avenida dos Fóruns, a praça de Veneza, fora do
Coliseu, o Circo Máximo, a Colina do Capitólio, etc.
Visita opcional da Roma de Noite, conhecendo as
suas praças mais emblemáticas e as suas fontes
mais representativas, como a Piazza Navona com
a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de Trevi etc.
Acomodação.
DOMINGO: ROMA (OPCIONAL PARA POMPÉIA, NÁPOLES
E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de, opcionalmente, fazer uma excursão em que iremos para
a região da Campânia, visitando Pompéia e os magníﬁcos vestígios arqueológicos desta cidade romana parou no tempo pela erupção do Vesúvio em 79
dC. C; seguido por uma breve visão geral de Nápoles, capital da região, e cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Finalmente, visitaremos a ilha de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, as falésias, as grutas,
etc. (Inclui almoço em Capri). Acomodação.

3.710
2.640$
$

21 dias
5 refeições

Preço base ST9536

15 dias
2 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 10 ABR / 30 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

21

5

3.710

4.895

Paris - Milão

ST9536

Seleção

SINGLE

Paris - Roma

ST9359

15

2

2.640

3.455

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas, Amsterdã,
Milão, Florença, Roma, Passeio em barco pelo Reno, Passeio em barco pela Lagoa Veneziana.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Eurotúnel, Bruges, Roterdão, Haya, Colónia, Vale do Reno, Frankfurt, Heidelberg, Estrasburgo,
Zurique, Lucerna, Lago de Garda, Padua, Assis, Pisa,
Zaragoza.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional aos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, obra-prima da
pintura universal e o local onde se realiza a eleição
do novo Papa, e a Basílica de São Pedro, onde se
encontra a "Pietá". Na parte da tarde, você pode
fazer uma excursão opcional em que você encontrará os momentos mais importantes da história
desta cidade: o interior do edifício mais representativo da Roma Imperial e o símbolo autêntico da
cidade, o Coliseu. Em seguida, visitaremos o Barrio
del Trastevere, um símbolo da Roma popular, descobrindo seus cantos mais pitorescos pela mão de
nosso guia local, que nos permitirá entrar no cotidiano da capital da Itália. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: ROMA
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 ST9359

Cidade

Nome

Situação Cat.

Paris

Novotel Paris Est
Periferia 4*
Mercure Porte Ivry
Centro
4*
Ibis Styles Mairie Montreuil
Periferia 3*
Londres Novotel London West
Cidade
1ª
Holiday Inn London West
Cidade
1ª
Bruxelas Novotel Brussels City Centre Centro
4*
Amsterdã Novotel Amsterdam City
Cidade
4*
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
4*
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
4*
Zurique Harry´s Home
Cidade
4*
Dorint Airport / Park Inn Airport Cidade
4*
Meierhof
Horgen 4*
Milão
Hilton Garden Inn
Cidade
4*
Barceló / The HUB
Periferia 4*
Veneza H. Inn Venice - Mestre Marguera Marguera 4*
Four Points Padova
Padova 4*
Titian Inn Treviso
Treviso
4*
Florença Villa Gabrielle Dánunzio
Cidade
4*
Miró hotel
Calenzano 4*
Roma
Occidental Aran park
Periferia 4*
Caravel / Shangrí-La
Cidade
4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.
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Londres, Países Baixos, Alemanha e Leste Europeu
ST9537 >> Londres > Bruxelas > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - LONDRES
Saída da cidade de origem em avião com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada a Londres e traslado até o hotel. Resto do
dia livre para conhecer a cidade. Passeio opcional
nocturno com consumo incluido em um pub tipico
londrino. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica: Parlamento e
Big-Ben, Abadia de Westminster, Trafalgar Square,
Palácio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita poderia ser feita no dia anterior). Tarde livre ou excursão opcional ao Castelo de
Windsor. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Museu
Britânico, com os frisos do Parthenon e uma excelente secção de Egiptologia e depois iremos para a
Torre de Londres, e onde é uma das maiores atrações
desta cidade: as Joias da Coroa. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES - BRUXELAS
Café da manhã. Partida para Folkestone para, no
“Shuttle”, * fazer em 35 minutos a travessia sob o Canal da Mancha e ir para Bruges, onde teremos tempo
livre para apreciar o charme de suas casas e canais,
o Lago do Amor, o Beguinage, a Praça Grote Markt, a
Basílica do Sangue Sagrado, etc. Continuação a Bruxelas. Jantar e acomodação.
* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para o
continente pode ser feita por balsa de Dover para
Calais.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - ROTTERDÃO - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Grand Place, a
Catedral de São Miguel, Manneken Pis, o Palácio da
Justiça, o Atomium, etc. Partida para Roterdão e à
Haia. Em ambas as cidades, você terá tempo livre ou
a possibilidade de uma visita panorâmica opcional
guiada incluindo a entrada para o Parque Madurodam. Chegada em Amsterdam. Tempo livre o passeio
opcional de barco. Jantar e acomodação.
SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: a Torre da Moeda,
o Rokin, o mercado de ﬂores ﬂutuantes, a Praça Dam,
o Palácio Real, a Bolsa de Valores de Berlage, a Estação Central, a Igreja de São Nicolau, o Bairro Judeu,
etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação
de diamantes. O resto do dia livre ou, se desejar, você
pode fazer uma excursão opcional a Marken e Volendam. Acomodação.
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DOMINGO: AMSTERDÃ - COLONIA - PASSEIO EM BARCO PELO
RENO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colonia, e tempo livre
para conhecer sua Catedral Gótica. Em seguida faremos um passeio de barco no Reno. Desembarque
e continuação a Frankfurt. Tempo livre para explorar
o Römerberg, ou centro da cidade velha, com suas
casas patrícias do século XV. Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Partida para Erfurt. Tempo livre para
conhecer o centro histórico da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam a Catedral de Santa Maria e a igreja de São Severo, o Kammerbrucke.
Continuação para Berlim. Tempo livre. Jantar Visita
opcional a Berlim à noite. Acomodação.
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica do mais representativo desta capital: o Portão de Brandemburgo, a
Ilha dos Museus, o distrito de San Nicolás, o restos
da parede, a avenida de Unter den Linden, etc. Resto do dia livre ou excursão opcional para conhecer
Potsdam, e visitar o interior de um dos seus palácios.
Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como a
“Florença 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 conhecer o maravilhoso patrimônio
artístico da capital Tcheca. Jantar e acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu, a
Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal, as

Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a Ponte Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia livre
para continuar descobrindo outros lugares da cidade, sem esquecer de fazer uma pausa em uma das
cervejarias típicas de Praga ou para assistir ao teatro
negro ou teatro de marionetes. Se desejar, para ter
uma ideia completa da cidade, você pode fazer uma
visita opcional de Praga Santa: Castelo de Praga com
a Catedral de São Vito e o Palácio Real Antigo, local
onde a faísca da Guerra dos 30 Anos se iniciou, após
a defenestração dos nobres; o Beco Dourado, etc.
Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, também poderá
fazer uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma cidade termal que se tornou muito importante durante
o século XlX, quando se tornou um ponto de encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos
térmicos e locais de descanso para grandes artistas,
como Strauss ou Beethoven, entre outros. Destaca
as belas colunatas construídas em torno do rio Teplá para que os visitantes possam passear e beber a
água termal, protegendo-a da intempérie do tempo.
Acomodação.
SÁBADO: PRAGA
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 ST9539
SÁBADO: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para a Hungria, atravessando
a Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas da
República Tcheca, até chegar a Budapeste, a capital
da Hungria e uma cidade considerada uma das mais
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Preço base ST9537
belas da Europa, atravessada pelo Danúbio, que
separa Buda e Peste, que atualmente estão ligados por pontes maravilhosas como a Cadenas ou
Isabel, em homenagem à Imperatriz Sissi. Jantar e
acomodação.
DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis, o Parque Municipal, Avenida Andrassy, as
pontes das cadeias, Isabel e Margarita, o Bairro de
Buda, o exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos
Pescadores com vistas magníﬁcas do Parlamento,
Peste e o Danúbio, etc. Tarde livre. Se desejar, à noite, pode optar por um passeio opcional ao longo
do Danúbio e assistir a uma Festa Goulash (jantar
típico com um espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída pela planície da Panônia em
direção a Viena. Chegada Almoço e visita panorâmica * da cidade, onde conheceremos, entre outros
lugares, a monumental Ringstrasse, onde estão
alguns dos edifícios mais signiﬁcativos de Viena
em estilo historicista: Parlamento, Ópera, a Igreja
Votiva, os Museus de História da Arte, a Câmara
Municipal, a Bolsa, etc. Também percorreremos o
calçadão da cidade ao redor da Catedral de Santo
Estêvão, onde pararemos para visitá-la livremente e
também veremos, entre outros lugares, os pátios do
Palácio Imperial de Hofburg, a rua Kartner Strase e
o Graben com a Coluna da peste, etc. Acomodação.

OPÇÃO NOITE EXTRA EM VIENA

O itinerario ST9537 pode ser realizado com um dia
mais em Viena ao ﬁnal (ST9538), ﬁcando o ﬁnal do
itinerario da seguinte maneira:
QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale
do Danúbio, onde visitaremos um dos lugares mais
emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk, nomeada na obra literária de Umberto Eco, “O Nome
da Rosa” e na qual conheceremos sua biblioteca
e sua igreja considerada como uma das joias do
Barroco da Europa Central, faremos um passeio
de barco no Danúbio (condicionado à temporada
de operação do mesmo) Teremos tempo livre em
Durnstein, onde esteve preso Ricardo Coração de
Leão, ou em Krems, ambas cidades localizadas nas
margens do rio. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: VIENA
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. ■
Suplemento sobre o preço de:
Htl. Categoría Seleção: 185 $ Duplo / 250 $ Single
Htl. Categoría City: 210 $ Duplo / 280 $ Single

QUARTA-FEIRA: VIENA
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 ST9537

18 dias
6 refeições

Preço base ST9539

14 dias
4 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
CITY
ITIN.

DIAS

16 JUN - 14 E 28 JUL - 11 AGO - 15 E 29 SET
REFEIÇÕES

DUPLO

City

18

6

3.640

4.805

Londres - Praga

ST9539

City

SINGLE

Londres - Viena

ST9537

14

4

2.850

3.725

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA ALTA:
07 ABR / 27 OUT
ITIN.

DIAS

REFEIÇÕES DUPLO

18

6

3.085 4.080

SINGLE

2.695

3.690

Londres - Praga

ST9539

Seleção

DUPLO

Londres - Viena

ST9537

Seleção

SINGLE

TEMPORADA BAIXA
SAÍDAS QUINZENAIS:
03 NOV / 22 MAR

14

4

2.345

3.095

2.080

2.830

O PREÇO INCLUI

* Eventualmente esta visita pode ser feita no dia
seguinte pela manhã.
TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre para visitar outras áreas da
cidade, como o Prater com a roda-gigante, a igreja de São Carlos Borromeo ou relaxar em um dos
seus 50 cafés clássicos, como o Central, o Sacher
ou o Landtman, ou, se desejar, uma visita Opção
da Ópera, com D. Giovanni de Mozart e o Palácio
de Schönbrunn, residência de verão da família imperial, onde Maria-Teresa, Francisco-José e Sissí
residiam, e que serviram de palco para o Tratado
de Viena e para o encontro entre Kennedy e Khrushchev, no meio da guerra fria. Pela noite, propomos
que você participe de um concerto vienense opcional, no qual serão apresentadas as peças mais
representativas da tradição musical europeia, entre
as quais as valsas mais famosas. Acomodação.

2.695
2.080$
$

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Londres

Nome

Situação Cat.

Novotel London West (S)
Cidade
Holiday Inn London West (S) Cidade
Copthorne Tara Kensington (C) Centro
Bruxelas Novotel Brussels City Centre (S) Centro
Catalonia Brussels Grand Place (C) Centro
Novotel Brussels City Centre (C) Centro
Amsterdã Novotel Amsterdam City (S) Cidade
Jakarta by Westcord (C)
Centro
Die Port van Cleve (C)
Centro
Frankfurt Leonardo Royal (S)
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz (S) Cidade
Scandic Museumsufer (C)
Centro
Park Inn Berlin Alexanderplatz (S) Centro
Berlim
Andel´s (S)
Cidade
H. Inn Berlin Alexanderplatz (C) Centro
Leonardo Berlin Mitte (C)
Centro
Praga
Clarion Congress (S)
Cidade
Royal Prague (C)
Centro
Budapeste Mercure Korona (S)
Centro
President (C)
Centro
Viena
Austria Trend Ananas (S)
Centro
Mercure Biedermeier (C)
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

1ª
1ª
1ª
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Londres, Bruxelas e Amsterdã, Passeio em barco pelo Reno, Panorâmicas de Berlim, Praga,
Budapeste, Viena.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Eurotúnel, Bruges, Roterdão, Haya, Colónia,
Vale do Reno, Frankfurt, Erfurt, Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.
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Países Baixos, Alemanha e Leste Europeu
ST9540 >> Amsterdã > Bruxelas > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS
DOMINGO: BRASIL - AMSTERDÃ
Saida em avião da cidade de origem com destino à
Europa.
SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada à capital dos Países Baixos e traslado até
o hotel. Tempo livre para conhecer uma das cidades
com mais encanto da Europa. Passeio opcional em
lancha, descobrindo Amsterdã a partir dos seus canais. Jantar e acomodação.
TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça Dam, Palácio Real, Monumento Nacional, o Mercado das
Pulgas, a Casa de Rembrandt, o Mercado de Flores,
Canais, a Praça dos Museus, o Bairro Judeu, etc. Tarde livre para descobrir outros aspectos da cidade e
visitar alguns dos museus, como por exemplo Van
Gogh ou Rijksmuseum, onde se encontram algumas
das obras mais importantes dos grandes artistas ﬂamencos. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos-lhe que
aproveite o tempo para realizar alguma das nossas
excursões opcionais que lhe vai dar uma imagem
completa de estas terras e dos habitantes, como por
exemplo: Zaanse Schans, conhecido como o Povo
dos Moinhos de Marken e Volendam. Acomodação.
QUINTA-FEIRA: AMSTERDÃ - HAYA - DELFT - ROTTERDÃO BRUXELAS
Café da manhã. Seguimos até Haya, a cidade dos Palácios e Avenidas, das embaixadas e dos ministérios.
É a sede do governo dos Países Baixos, da Escola
de Direito Internacional do Tribunal Supremo dos
Países Baixos, do Tribunal Internacional e residência
da família real holandesa. Continuação até Delft, uma
cidade preciosa, conhecida pela sua fantástica porcelana azul e ruas cheias de ﬂores, cheias de encanto.
Tempo livre. Seguimos até Rotterdam, coração económico e industrial da Holanda, e que conta com um
dos maiores portos do mundo (mais de 100 km). Se
deseja poderá realizar uma visita panorâmica opcional de estas cidades com guia local incluindo a entrada a um dos símbolos representativos da Holanda, o
Parque de Madurodam, onde poderá admirar os lugares mais importantes dos Países Baixos em miniatura a uma escala perfeita. Continuação até Bruxelas. Tempo livre no qual recomendamos realizar um
passeio pelo centro da cidade para conhecer a Grand
Place iluminada. Jantar e acomodação.
SEXTA-FEIRA: BRUXELAS - BRUGES - GANTE - BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica: Visita panorâmica: a Gran place, Casas do Rei, dos Grêmios e
sobretudo, a prefeitura, o Manneken Pis, o Bairro
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de Sablón, o palácio da Justiça, o Atomium, etc. À
continuação, vamos fazer um percurso por duas cidades espetaculares. Bruxas, na qual vai disfrutar
descobrindo o encanto das suas casas e dos canais,
do Lago do Amor, o Beatério, a Praça Grote Markt,
a Basílica da Santa Sangre, etc. Em seguida vamos
fazer uma parada em Gante, com recantos mágicos
como o Castelo dos Condes de Flandes, a Catedral
de San Bavón, obra mestre da arte gótica e o local
onde em 1500 Carlos V foi batizado, a Torre Belfort,
a Igreja de São Nicolás, a ponte de São Miguel com
umas bonitas vistas dos edifícios construídos nos
séculos XVI e XVII, etc. Visita opcional de ambas as
cidades. Regresso a Bruxelas Acomodação.

DOMINGO: BRUXELAS - LUXEMBURGO - FRANKFURT
Café da manhã. Saída em direção ao Grande Ducado
de Luxemburgo no qual conheceremos a capital, Luxemburgo, na qual se encontram várias instituições
da União Europeia. Visita panorâmica: a zona das
instituições europeias, as ruas da zona antiga, admirando os monumentos que decoram a capital de este
pequeno país, destacando entre outros lugares o
“Chemin de la Corniche” passeio pedestre conhecido
como a “varanda mais bonita da Europa”, o Palácio
dos Grandes Diques, as Praças de Armas, etc. Continuação até Frankfurt. Tempo livre para conhecer
Römerberg, o centro da zona antiga, com as suas
casas patriarcas do século XV. Acomodação.

SÁBADO: BRUXELAS - AMBERES - MALINAS - BRUXELAS
Café da manhã. Saída em direção a Amberes, um dos
centros mundiais do diamante. Visita panorâmica: a
prefeitura, o matadouro e o exterior da Catedral da
Nossa Senhora de Amberes, declarada como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, etc. Continuamos até Malinas, antiga capital dos Países Baixos na
época dos Duques de Borgonha e hoje em dia é a capital eclesiástica da Bélgica, além da cidade dos sinos
e da tapeçaria. Visita panorâmica da cidade: a Praça
Maior, cheia de edifícios com fachadas elegantes entre os quais se destaca a prefeitura e onde vamos ver
a estátua de Margarita de Áustria, regente dos Países
Baixos e tutora de Carlos V e os seus irmãos à morte
de Felipe O Belo, a Catedral de São Romualdo, com a
sua torre Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Regresso a Bruxelas. Tarde livre ou excursão opcional a Lovaina, na qual a universidade ministrou aulas
de Erasmo de Rotterdam. Aproveite para conhecer a
Praça Maior, com a igreja de São Pedro e a prefeitura
do século XV, e outros edifícios como o Salão dos Tecidos, o colégio Van Dale, a Igreja de São Miguel e o
Grande Beatério. Regresso a Bruxelas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada na encruzilhada de antigas rotas comerciais e capital da
Turíngia. Cidade que tem continuado ponto de encontro de intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Protestante. Cidade da que Lutero, o louvou em
mais de uma ocasião a denominou "A coroada por
numerosa torre", por seu grande patrimônio artístico.
Tempo livre para conhecer o centro histórico, praticamente intacto, com a Catedral de Santa Maria e a
igreja de São Severo, o único conjunto europeu de
obras-primas arquitetônicas das casas geminadas
alemãs em estilo Gótico e, claro, o Kammerbrucke, a
ponte mais longa da Europa cercada por casas com
oﬁcinas artesanais, galerias, pequenas tabernas, lojas
de música e antiguidades. Continuação para Berlim.
Tempo livre para conhecer a cidade. Jantar. Se desejar, você pode fazer uma visita opcional de Berlim à
noite, onde conheceremos o bairro judeu, a cena da
trágica "noite do vidro quebrado" durante a era de
Hitler, o bairro governamental com o Reichstag e a
Chancelaria, o Portão de Brandemburgo, a Postdamer Platz, etc. Acomodação.
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ST9541 >> Amsterdã > Bruxelas > Frankfurt > Berlim > Praga
Preço base ST9540
TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Visita panorâmica: o Portão de
Brandemburgo, um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha dos Museus, Alexander Platz,
o distrito de San Nicolás, a Praça da Gendarmaria,
o restos do Muro de Berlim, a avenida de Unter
den Linden, etc. Tarde livre ou excursão opcional
a Potsdam, onde Truman, Stalin e Atlee, o sucessor
de Winston Churchill, decidiram em 1945 o destino
da Alemanha, com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio Cecilienhof. Conheceremos esta
cidade e também visitaremos o interior de um dos
palácios construídos durante a presença da família
real Prussiana. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDE - PRAGA
Café da manhã. Saída a Dresde, conhecida como
a “Florença 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 conhecer o maravilhoso patrimônio artístico da capital Tcheca. Jantar e
acomodação.
QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Bairro Judeu,
a Praça da Cidade Velha com a Câmara Municipal,
as Igrejas de São Nicolau e Santa Maria de Tyn, a
Ponte Carlos, a Praça Venceslau, etc. Resto do dia
livre para continuar descobrindo outros lugares da
cidade, sem esquecer de fazer uma pausa em uma
das cervejarias típicas de Praga ou para assistir ao
teatro negro ou teatro de marionetes. Se desejar,
para ter uma ideia completa da cidade, você pode
fazer uma visita opcional de Praga Santa: Castelo
de Praga com a Catedral de São Vito e o Palácio
Real Antigo, local onde a faísca da Guerra dos 30
Anos se iniciou, após a defenestração dos nobres; o
Beco Dourado, etc. Acomodação.
SEXTA-FEIRA: PRAGA (KALOVY VARY OPCIONAL)
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, também poderá fazer uma excursão opcional a Karlovy Vary, uma
cidade termal que se tornou muito importante durante o século XlX, quando se tornou um ponto de
encontro para a alta sociedade em busca de tratamentos térmicos e locais de descanso para grandes
artistas, como Strauss ou Beethoven, entre outros.
Destaca as belas colunatas construídas em torno do
rio Teplá para que os visitantes possam passear e
beber a água termal, protegendo-a da intempérie
do tempo. Acomodação.
SÁBADO: PRAGA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para a Hungria, atravessando
a Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas
da República Tcheca, até chegar a Budapeste, a
capital da Hungria e uma cidade considerada uma

das mais belas da Europa, atravessada pelo Danúbio, que separa Buda e Peste, que atualmente estão
ligados por pontes maravilhosas como a Cadenas
ou Isabel, em homenagem à Imperatriz Sissi. Jantar
e acomodação.
SÁBADO: PRAGA
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. ■

3.065
2.130$
$

Preço base ST9541

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Visita panorâmica: Praça dos Heróis, o Parque Municipal, Avenida Andrassy, as
pontes das cadeias, Isabel e Margarita, o Bairro de
Buda, o exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos
Pescadores, etc. Tarde livre. À noite, pode optar por
um passeio opcional ao longo do Danúbio e assistir
a uma Festa Goulash (jantar típico com um espetáculo folclórico de música húngara). Acomodação.
SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Saída pela planície da Panônia em
direção a Viena. Chegada Almoço e visita panorâmica *: al Ringstrasse, o Parlamento, Ópera, a Igreja Votiva, os Museus de História da Arte e História
Natural, a Câmara Municipal, a Bolsa, etc. Também
percorreremos o calçadão da cidade ao redor da
Catedral de Santo Estêvão, etc. Acomodação.
* Eventualmente esta visita pode ser feita no dia
seguinte pela manhã.
TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre ou visita opcional da Ópera e o Palácio de Schönbrunn, residência de verão
da família imperial. Pela noite, propomos que você
participe de um concerto vienense opcional, no
qual serão apresentadas as peças mais representativas da tradição musical europeia, entre as quais as
valsas mais famosas. Acomodação.
QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao
Vale do Danúbio, onde visitaremos um dos lugares
mais emblemáticos da Áustria: a Abadia de Melk,
e faremos um passeio de barco no Danúbio (condicionado à temporada de operação do mesmo)
Teremos tempo livre em Durnstein, ou em Krems.
Acomodação.

14 dias
4 refeições

PREÇOS EM USD POR PESSOA
TEMPORADA: 05 MAI / 20 OUT
ITIN.

FIM DO ITINERÁRIO ST9541

19 dias
6 refeições

DIAS

REFEIÇÕES

DUPLO

Seleção

19

6

3.065

4.125

Amsterdã - Praga

ST9541

Seleção

SINGLE

Amsterdã - Viena

ST9540

14

4

2.130

2.880

O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
- Transporte em ônibus climatizado, segundo a rota
indicada.
- Acomodação nos hotéis previstos ou similares em quarto duplo com banheira ou chuveiro.
- Café da manhã diário, excepto o primeiro dia de viagem
e no último, se o vôo é muito temporão.
- Guia acompanhante de fala espanhola todo o percurso.
- Jantares e almoços segundo itinerário (sem bebida).
- Visitas com guia local e/ou excursões (segundo itinerário): Panorâmicas de Amsterdã, Bruxelas, Amberes,
Malinas e Luxemburgo.
- Outros lugares comentados pelo nosso guia (segundo
itinerário): Eurotúnel, Bruges, Roterdão, Haya, Colónia,
Vale do Reno, Frankfurt, Erfurt, Dresde.
- Seguro de viagem e IVA.

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Nome

Situação Cat.

Amsterdam Westcord Art
Cidade
Mercure Amsterdam City
Cidade
Bruxelas Catalonia Brussels
Cidade
Bedford Hotel & Congress Centre Centro
Frankfurt Leonardo Royal
Cidade
Mercure Frankfurt Residenz Cidade
Berlim
Park Inn Berlin Alexanderplatz Centro
Andel´s
Cidade
Praga
Clarion Congress
Cidade
Budapeste Mercure Korona
Centro
Viena
Austria Trend Ananas
Centro
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

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

QUINTA-FEIRA: VIENA
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 ST9540
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Condições Gerais e Notas de Interesse
1. O preço inclui:
1.1. Alojamento nos hotéis do produto escolhido, citados em cada itinerário ou, em alguns casos, os hotéis da relação complementar entregue
aos clientes; em quartos com banheiros, equipados com chuveiro ou
banheira. Os clientes que desejam alojar-se em quartos individuais ou
categoria superior à standard do hotel, deverão pagar o suplemento
correspondente a este tipo de serviço. Nota - Estâncias que coincidem
com feiras, congressos e eventos especiais: devido à magnitude desses
acontecimentos e aos bloqueios e dos bloqueios hoteleiros efetuados
por parte das entidades organizadoras, no fechamento da edição deste
catálogo não podemos garantir que a Acomodação nas cidades e datas
detalhadas em nosso “Calendário de Feiras e Eventos”, coincida com o
hotel previsto ou com os alternativos mencionados, podendo ser o caso
das hospedagens realizarem-se em outra cidade. Estão disponíveis os
calendários de eventos de cada cidade.
1.2. As refeições indicadas em cada programa são classificadas da
seguinte forma: “Meia pensão” inclui o café da manhã continental,
Almoço ou Jantar; “Pensão completa” inclui café da manhã continental, Almoço e Jantar. Outros tipos de café da manhã, como americano,
inglês, judaico etc., estão incluídos exclusivamente nos programas em
que estiver indicado de forma clara.
1.3. Todas as refeições incluídas em cada um dos programas foram contratadas com os hotéis ou restaurantes na modalidade de grupo e com
menu fixo, devendo portanto serem realizadas dentro dos horários e
tipo de menu selecionados em cada caso. Não estão incluídas bebidas
de nenhum tipo.
1.4. Traslados de chegada e saída em cada cidade, quando se indicar
concreta e especificamente, efetuando-os em carro privado, ônibus
privado ou taxi, conforme proceda. Todos os traslados estão baseados
na participação mínima de duas pessoas chegando ou saindo juntas em
um mesmo aeroporto principal de cada cidade publicada como início
e final de nossos itinerários (está à sua disposição uma lista completa
dos aeroportos principais de cada cidade), ou também porto, estação
ou qualquer outro lugar onde se preste este serviço nestas cidades. Nos
casos em que se altere o dia de chegada ou saída sobre o publicado
ou que o mínimo de passageiros não se cumpra e seja somente um
passageiro, não se proporcionarão os traslados a menos que se pague
o suplemento que corresponda em cada caso, e prévia solicitação por
parte do cliente. Para a prestação destes serviços é fundamental que
Special Tours receba a informação dos voos definitivos com pelo menos
5 dias úteis antes do início dos serviços. É responsabilidade única e
exclusivamente do agente de viagens que a informação disponibilizada
para os voos no Sistema SIGO seja correta para a prestação do serviço
de traslado sem incidências. Para evitar um possível desencontro com
nosso transferista, alheio à nossa gestão, o cliente deverá comunicar-se obrigatoriamente no exato momento com o serviço de assistência
telefônico 24 horas que lhes foi facilitado.
1.5. Visitas e excursões indicadas em cada itinerário com guias locais de
língua espanhola ou eventualmente com guias multilíngues, incluindo
as entradas quando citadas em cada caso.
1.6. Transporte aéreo ou terrestre, em ônibus ou micro-ônibus, dependendo do número final de participantes em cada saída, com assentos
reclináveis e ventilação, o que significa que durante a temporada de verão, para maior conforto dos clientes, os veículos disporão de ar-condicionado, assim como aquecimento durante a temporada de inverno. Em
caso de viajar com crianças, ver apartado 3.4 destas Condições Gerais.
1.7. Nos circuitos de ônibus de programação regular, se incluirá durante
todos os dias, exceto o primeiro e o último do itinerário, dias intermediários que inclua transporte aéreo ou dias extras, a assistência de
um guia acompanhante especializado de língua espanhola e, em alguns
casos, multilíngue, que acompanhará o grupo durante todo o percurso,
sempre que houver a participação mínima de 20 pessoas por saída.
No improvável caso de não chegar-se a esse número de participantes,
se poderá facilitar facultativamente a assistência de um guia acompanhante ou, na falta dele, será utilizado um serviço de motorista-guia
especializado para o mesmo percurso. A assistência do guia acompanhante começa na manhã seguinte à sua incorporação junto com os
serviços de ônibus, na saída da cidade onde inicia o circuito/programa,
podendo acontecer que não haja a assistência de guia durante a estância na primeira e última cidades de seu percurso como publicado.
1.8. Ajuda no transporte interno de uma peça de bagagem, perfeitamente fechada, de tamanho médio, por pessoa, nos hotéis, sempre que
este serviço esteja explicitamente incluído no programa. As peças extras de bagagens terão um custo adicional que deve ser pago por cada
cliente diretamente ao nosso guia acompanhante ou escritório local,
de acordo com as tarifas que estejam vigentes em cada lugar onde o
serviço seja prestado. Eventualmente, por razões técnicas, em alguns
programas ou cidades determinadas que, por logística, não tenham
condições de prestar o serviço, não estará incluído o serviço de manuseio das bagagens. Recomendamos verificar no folheto que as cidades
visitadas não se encontram excluídas deste serviço.
1.9. Passagens de avião, em classe turista, nos programas em que estejam assim claramente citadas, e correspondentes aos trajetos especificados em cada caso. Se não está explicitamente citada a inclusão
de serviços, isso indica a sua exclusão. Os preços dos trechos aéreos
estarão sujeitos à confirmação e de acordo com a classe de reserva
e serão informados no ato da confirmação dos serviços. Inclui-se no
preço do bilhete a franquia de bagagem habitual permitida por cada
companhia aérea, que em trechos de médio curso habitualmente é de
20 quilos por passageiro, existindo determinadas companhias, como
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MyAir (8I) e outras, com franquias menores, de habitualmente 15 quilos
por pessoa e um único volume de bagagem. O transporte aéreo tanto
do país de origem ao destino e de retorno ao país de origem não estão
incluídos no preço dos serviços da Special Tours.
1.10. As passagens de ferry, barco ou trem que estão indicadas em cada
itinerário, de modo concreto e específico.
1.11. Os itinerários contidos nesse catálogo têm incorporado, sem custo
adicional, um seguro básico de viagem com a Seguradora ASTES, com
as garantias e condições que figuram na apólice nº 1303 que pode ser
consultada no site www.specialtours.com.

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

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

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

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

5. Bagagem ou objetos pessoais
5.1. Nas viagens em ônibus se transporta gratuitamente uma peça
de bagagem de tamanho médio, com peso máximo de 30 quilos por
pessoa. É responsabilidade exclusiva do passageiro a eficácia e confiabilidade dos mecanismos de fechamento desta peça. O excesso de
bagagem pode ser aceito, desde que a capacidade de carga do veículo
o permita. A diferença de preço correspondente ao excesso de bagagem deve ser paga ao guia ou ao motorista do ônibus. O excesso de
bagagem pode ou não ser aceito pelo guia, motorista ou responsável
pela viagem, respeitando-se o interesse geral de todos os passageiros,
o conforto e a segurança do transporte.
5.2. A bagagem e demais objetos pessoais não são parte do Contrato
de Viagem, entendendo-se, para todos os efeitos, que o passageiro os
conserve sempre consigo, qualquer que seja a parte do veículo ou do
hotel em que sejam colocados, e que são transportados pelo passageiro por sua conta e risco, sem que o Operador possa ser obrigado a
responder contratual ou extra contratualmente por perda ou danos que
possam sofrer por qualquer motivo. Recomenda-se a todos os clientes
que estejam presentes em todas as manipulações de carga e manuseio
de suas bagagens, efetuando a oportuna reclamação às companhias
transportadoras ou ao hotel no momento em que observar alguma falta, dano ou desaparecimento de seus pertences.
5.3. No caso de perda ou extravio de alguma peça de bagagem ou demais pertences, será responsabilidade única e exclusiva do passageiro
informar imediatamente às autoridades competentes do país onde
aconteceu o fato, mediante denúncia policial e apresentação obrigatória e no local de uma reclamação formal por escrito preenchendo a
correspondente Folha de Reclamação Oficial frente aos prestadores de
serviço finais (hotéis com serviço de bagageiro ou custódia de bagagem, restaurantes, cruzeiros etc.). O passageiro igualmente declara conhecer as quantias, limites e coberturas para o risco de furto que inclui
o Seguro Básico de Assistência, incluído no preço de venda, tendo-se
oferecido, antecipadamente à sua viagem, como reconhece, outros seguros ou ampliação das coberturas a seu risco e os pertences que porte.
6. Validade
6.1. Este folheto é válido para as saídas publicadas correspondentes
ao período compreendido entre 1 de abril de 2018 até 31 de março de
2019. Em outros casos, a sua validade e, portanto, a aplicação destas
condições está compreendida entre as datas de início do primeiro e fim
do último serviço.
6.2. Todos os preços dos programas incluídos neste folheto estão baseados em tarifas e câmbio de moeda vigentes na data indicada da
edição do mesmo, ficando, portanto, sujeitos a modificação devido
às alterações que possam ocorrer nas diferentes tarifas e câmbios de
moedas que venham a acontecer posteriormente a estas datas e sem
que haja aviso prévio.
6.3. Em períodos de Natal, Ano Novo, feiras ou eventos especiais os
fornecedores reservam-se o direito de modificar as tarifas em função
da disponibilidade, o que será informado em cada reserva específica.
7. Notas de interesse
7.1. Todos os passageiros, sem exceção (crianças incluídas), deverão
portar sua documentação pessoal e familiar correspondente, segundo
as leis de cada país a serem visitados. Será por conta e responsabilidade dos passageiros quando as viagens requeiram, a obtenção de
visto, passaportes, certificados de vacinação, etc. No caso de negação
da concessão de um visto por causas particulares do passageiro, ou
de não ser autorizada a sua entrada no país por carecer dos requisitos
exigidos, ou por erro na documentação exigida, ou por não portar a
mesma, a Agência não se responsabiliza por fatos desta natureza, sendo por conta do cliente qualquer gasto decorrente, aplicando-se nessas
circunstâncias as condições e normas estabelecidas para as supostas
anulações ou desistência voluntária dos serviços.
Recorda-se igualmente que todos os usuários devem assegurar-se, antes de iniciar a viagem, de haver cumprido todas as normas e requisitos
aplicados relativos a vistos, a fim de poder entrar sem problemas e em
todos os países que irão visitar. Os menores de 18 anos devem portar

uma autorização por escrito assinado por seus pais ou tutores legais,
prevendo que esse documento possa ser solicitado por qualquer autoridade. Será por conta e risco do consumidor todos os gastos que por
estas omissões se originem.
Para que sejam evitados problemas no momento da requisição do
visto, é necessário que o passageiro se comunique por escrito com a
Agência de Viagens, fornecendo todas as informações pertinentes. Todos os passageiros deverão levar sua documentação em ordem, sendo
de sua total responsabilidade os problemas e inconvenientes que possam surgir pelo incumprimento desta norma.
Não é considerado “cancelamento por motivos de força maior” a interrupção ou não apresentação no circuito por este motivo ou outros
originados como consequência da denegação de entrada a algum país.
Recomendamos verificar no Ministério de Assuntos Exteriores do seu
país a informação atualizada ou bem no Consulado-Embaixada que
preste o serviço à sua nacionalidade. Advertimos que com frequência
as autoridades fronteiriças negam a entrada à passageiros que consideram que adquiriram sua viagem com fins diferentes aos turísticos.
Special Tours não realizará gestão nem mesmo reintegro algum dos
serviços nestes casos.
7.2. É responsabilidade do passageiro os trâmites necessários com as
companhias aéreas para a reconfirmação de suas reservas e assentos,
assim como a de qualquer modificação de horários que esta possa
chegar a realizar, devendo informar-nos com a maior rapidez qualquer
modificação para poder prestar corretamente os serviços de traslados
e quaisquer outros incluídos em sua viagem. Para isso, colocamos à
sua disposição nosso Telefone de Atenção ao Passageiro 24 Horas que
lhes foi facilitado, sendo necessário um tempo mínimo razoável para
informar ao fornecedor final e que o serviço possa ser realizado no
novo horário de operação da Cia Aérea. Qualquer inconveniente neste
sentido, por modificação da operativa de última hora das Cias Aéreas,
deverá ser reclamado às empresas diretamente.
7.3. Em geral, o horário previsto da entrega dos quartos dos hotéis aos
passageiros/clientes, é a partir das 14h00, podendo-se dar o caso de
que, mesmo que o cliente chegue ao hotel antes desse horário, tenha
que esperar até esse horário. Por outro lado o cliente deverá deixar
livre seu quarto no dia de sua saída antes das 12h00 ou, caso contrário, será obrigado a pagar o correspondente suplemento por utilização
do quarto fora do limite estabelecido se o estabelecimento o exigir e
assim permitir.
7.4. Quartos triplos: devido às enormes complicações com alguns dos
hotéis e sua tendência por quartos duplos unicamente, em alguns dos
hotéis este tipo de acomodação será com 2 camas standard mais uma
cama supletória ou catre, de tipo turco, dobrável ou em sofás-camas,
motivo pelo qual se estabelece um preço reduzido para a terceira pessoa.
7.5. Ar condicionado em hotéis e transportes: assim como outros aspectos de uma viagem, está sujeito às práticas e costumes de cada lugar
e pode ser muito diferente dos hábitos de seu país de origem. Alguns
hotéis, inclusive categoria 5 estrelas, podem não dispor de ar-condicionado, ainda que cada quarto tenha um controle individual, normalmente entre os meses de inverno, de Novembro a Março. Também consideramos importante informar que, ainda que muitos estabelecimentos
tenham ar-condicionado, os aparelhos talvez não tenham a potência
ou estejam programados para uma temperatura tão baixa como você
espera ou seja de seu costume.
7.6. Hotelaria na Escandinávia: Uma característica da hotelaria na Escandinávia é a existência dos chamados “quartos combi”, que possuem
uma cama de uso individual e um sofá-cama, perfeitamente confortável. Isso acontece porque alguns hotéis dedicam sua atividade durante
nove meses do ano ao cliente individual de negócios, já que a temporada turística é bastante curta. Portanto, em alguns estabelecimentos, o
quarto duplo poderia ser um “combi”, não tendo em conta tal circunstância ao conceder a categoria.
7.7. Alguns hotéis podem exigir, de forma obrigatória, a contratação
de jantares de gala de Natal e Réveillon. Esta informação e o valor
correspondente a esse serviço serão comunicados no momento da
confirmação da reserva.
7.8. Serviços de alimentação em função do horário de chegada de seu
voo: nos voos cuja chegada ao ponto de destino seja depois das 19
horas, o primeiro serviço do hotel será a Acomodação.
7.9. Pontualidade: Serão de responsabilidade exclusiva do passageiro
os problemas, serviços perdidos ou consequências econômicas decorrentes da não apresentação na hora estabelecida no ponto determinado, tanto no início de um programa como durante o desenrolar do
mesmo.
7.10. O operador pode solicitar, segundo seu próprio critério, a retirada
obrigatória de todos aqueles passageiros que não se comportem de
forma adequada e que demonstrem ser um evidente risco de distúrbio
para o restante das pessoas que viajam. Neste caso, a única obrigação
do Operador é a devolução total do valor dos serviços que não foram
utilizados pelos clientes, descontados os gastos adicionais que eventualmente possam ocorrer.
7.11. Procedimento de Inscrição: não se pode considerar a reserva efetuada, nem solicitada, enquanto não haja uma confirmação escrita
da Special Tours. Por sua vez, o operador/distribuidor local em cada
destino não poderá considerar um lugar solicitado se não há um sinal
previamente pago pela agência vendedora. O valor deste sinal será o
que fixe o regulamento do país de residência do cliente, ou o padrão do
operador/distribuidor local. Em qualquer caso, sempre terá que ser suficiente para cobrir os custos decorrentes do cancelamento da viagem
solicitada por parte do cliente.

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

sam derivar-se da não-execução ou da execução deficiente do contrato
ou para evitar que se agravem. Os problemas derivados por não adotar
tais medidas serão por conta do passageiro. Em caso de produzir algum
problema e muito particularmente em um suposto acidente de um dos
meios de transportes da viagem, o passageiro também deverá apresentar, qualquer que seja o país que aconteça, a correspondente reclamação contra a transportadora e/ou que tivesse produzido o problema,
a fim de assegurar-se, em seu caso, a indenização do seguro da mesma.
11.3. Ao reservar um de nossos programas, ou aceitar qualquer roteiro
ou serviço individual, fica estabelecido que o passageiro, ou qualquer
outra Empresa mediadora em sua compra, dá-se por informado, aceitando todas e cada uma das condições e indicações expostas em cada
uma das diferentes seções do conjunto destas Condições Gerais, e que
a partir deste momento passam a ser denominadas CONTRATO, para
todos os efeitos. A atualização destas Condições Gerais estará sempre
à disposição em nosso site www.specialtours.com e deverá ser consultada antes de efetuar a compra.
11.4. Se em alguma das datas dos programas indicados neste catálogo,
ou em qualquer outro itinerário em que se aplicam estas Condições
Gerais, por dificuldades de Acomodação ou qualquer outra causa justificada, os clientes não puderem ser hospedados na cidade indicada,
serão acomodados em hotéis da mesma categoria ou de categoria SIMILAR, nos arredores, sem que os clientes possam reclamar por esta
eventualidade.
11.5. A venda destes programas por parte de nossos agentes não implica sua responsabilidade por causas imputáveis ao Operador, sempre
que não tenham ocultado o nome deste.
11.6. Política de Vendas: a venda e distribuição destes programas ficam
limitadas exclusivamente à AMÉRICA LATINA e EUA, através de Agências de Viagens das áreas que prestam um serviço único de assessoria
e contratação como estabelecimentos permanentes da Special Tours
(Mayorista de Viajes SA), que atuam em nome e por conta desta empresa em tudo que está relacionado com a distribuição e venda de seus
produtos. Este caráter deverá ficar especificado na documentação que
for entregue pelas Agências de Viagens aos passageiros, ao menos nos
documentos denominados voucher.
11.7. Os temas não regulamentados dentro destas Condições Gerais regem-se conforme o Ordenamento Jurídico Espanhol em matéria turística, sendo de prioritária aplicação as que tenham sido publicadas pela
Comunidade Autônoma onde o Operador tem sua sede social.
11.8. Viagens operadas por “Special Tours” é marca comercial de

Mayorista de Viajes, S.A., com CIF A-80609910, c/ José Rover Motta,
27 (07006) Palma. BAL 719, em colaboração com sua rede de fornecedores locais.
11.9. Qualquer erro ou variação que seja detectado depois da publicação deste folheto será incluído e atualizado no documento “ERRATAS
e ACTUALIZACIONES” disponível na web www.specialtours.com no
“Superbuscador”, clicando sobre a capa do folheto e produto correspondente.
12. Proteção de dados
12.1. Os dados pessoais proporcionados serão incorporados em um arquivo que é de responsabilidade da Mayorista de Viajes S.A., com o
fim de prestar-lhe e oferecer-lhe seus serviços, facilitar a tramitação
de suas solicitações e em caso de proporcionar-nos seu e-mail, sendo
de caráter voluntario e em caso que deseje colaborar respondendo ao
nosso controle de qualidade e, uma vez respondido, converter-se em
membro de nosso clube de viagens, enviar-lhe informação e ofertas
comerciais no futuro sobre produtos e serviços que possam resultar-lhe
interessantes.
12.2. Além de seu nome e sobrenome, necessariamente deverá comunicar alguns outros dados pessoais tal como data de nascimento, número
de passaporte ou nacionalidade, para diferentes fornecedores como
companhias de transporte, hotéis, companhias de seguros, receptivos e todos os demais sujeitos ao que seja necessário comunicar-lhes
para executar o contrato de viagem combinado o serviço adquirido
e dar cumprimento ao objeto do contrato. Se informa que certos dados pessoais são indispensáveis para a prestação de alguns serviços,
normalmente relacionados com o transporte e alojamento, por estar
alguns dos prestadores de serviços obrigados de conformidade com
as leis e regulamentos aplicados na Espanha a nível internacional e/ou
em países de destino e inclusive de trânsito, para comunicar os dados
pessoais que se lhe solicitem as autoridades públicas espanholas ou estrangeiras competentes, em particular com fins preventivos ou de luta
contra o terrorismo e outros delitos graves, pelo o que o fato de não
comunicar certos dados ou de comunicar dados inexatos poderia supor
que o prestador de serviços pudesse ter que denegar a prestação de
serviço, sem que em tal caso o prestador do serviço nem o organizador
ou detalhista possa ser responsável por isso.
12.3. Todas aquelas pessoas cujos dados pessoais sejam objeto do
tratamento poderão exercer gratuitamente os direitos de acesso, correção, cancelamento ou oposição previstos na Lei Orgânica 15/1999
da Proteção de Dados de Caráter Pessoal, comunicando-o ao e-mail
comercial@specialtours.com ou bem por escrito enviando ao seguinte
endereço: Mayorista de Viajes, S.A., c/ José Rover Motta, 27 (07006)
Palma. BAL 719.
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Neste
catálogo
encontrará
os seguintes
destinos

Linha
Economy

Península
ibérica
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Itália

Europa
Mediterránea

França,
Países Baixos
e Londres

Reino Unido
e Irlanda

Europa
Central

Escandinávia
e Rússia

Grandes
Combinados
do Leste
Europeu
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Circuitos
pela
Europa

Conheça também
nosso catálogo
de
Destinos Exóticos
Encontrará uma completa programação de
viagens à maravilhosos destinos, para conhecer culturas milenárias e paraísos naturais.
Somos especialistas em Grandes Viagens há
40 anos e colocamos à sua disposição uma
excelente qualidade de serviços, com uma
equipe humana especializada na criação de
viagens culturais. Nossos excelentes guias
não somente lhe informarão, mas também
serão seus melhores colegas de viagem.
Relaxe-se e desfrute!

