
...COM GUIA
ACOMPANHANTE

INFORMAÇÃO E RESERVAS

EDIÇÃO BRASIL

2016

EUROPA   ORIENTE MÉDIO   ASIA   CHINA   ÍNDIA

GRANDES CRUZEIROS FLUVIAIS 4**** Luxo

...COM GUIA
ACOMPANHANTE

2016

20
16

www.panavision-tours.com.br

www.panavision-tours.com.br

E
U

R
O

P
A

: 
P

A
ÍS

 A
 P

A
ÍS

E
U

R
O

P
A

: 
C

O
M

B
IN

A
D

O
 D

O
IS

 R
O

TE
IR

O
S

 C
O

M
 A

E
R

E
O

G
RA

N
D

ES
TO

U
RS

G
RA

N
DE

S
VI

AG
EN

S

Italia, Sicilia, Malta

Paris, Paises Baixos

Alemanha, Suiça
Austria, Hungría, R.Checa

Croacia, Polônia, Rumanía 

Escocia, Irlanda, Inglaterra

Escandinâvia, Rússia

Turquía, O. Medio, Dubái

Europa
a seu alcance

Grandes Tours

India, China, Japão,
Vietnã

Italia
com outros paises

Paris
com outros paises

Londres e Paris
com outros paises

Paris e Paises Baixos
com outros paises

Alemanha
com outros paises

Praga, Budapeste e Viena
com outros paises

Inglaterra e Gales
com outros paises

Escandinâvia
com outros paises

Istambul e Capadócia
com outros paises

Jordânia
com outros paises

Terra Santa
com outros paises

Cruzeiros Fluviais
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Estimado viajero:

Nós, da Panavisión, temos o prazer de apresentar 
nosso folheto de Circuitos 2016, no qual você 
vai encontrar uma extensa programação, que esperamos 
que seja do seu agrado, e com a qual temos certeza 
que você irá descobrir uma nova maneira de viajar que visa 
o seu CONFORTO e o seu PRAZER acima de tudo. 
Reserve sua viagem com a Panavisión e livre-se dos imprevistos, 
das longas filas para visitar museus ou monumentos, 
de ter que planejar cada dia, de ter que procurar hotéis... 
Nós cuidamos de toda a organização e colocamos à sua 
disposição a assistência de nosso GUIA acompanhante 
para o que for necessário.
Aceite nosso convite, confira de perto os Circuitos da Panavisión...
...e realize a viagem que você sempre sonhou.

Seja bem-vindo/a e boa viagem

...conheça o MUNDO
          ...com a PANAVISION TOURS

Circuitos EUROPEUS 
Itália
Sicília e Malta
Paris, Países Baixos e o Reno
Alemanha, Áustria e Suíça
Praga, Viena e Budapeste
Croácia, Bósnia e Eslovênia
Escócia e Irlanda
Polônia
Romênia e Bulgária
Escandinávia e Rep. Bálticas
Rússia
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      GRANDES 
CRUZEIROS

ÁSIA
Circuitos ÁSIA
Índia, Nepal
Tailândia, 
Sri Lanka,
Maldivas,
China, Japão
Vietnã, Camboja

Circuitos ORIENTE MÉDIO
Turquia, Jordânia,
Israel, Egito, Dubai

RIENTEMÉDIO

Cruceros FLUVIALES

****LUJO

Rhin, Mosela, 
Danubio, Volga
Dniéper, Yantgzé

Consulte nosso 
Folheto da Circuitos
+ Cruzeiros 2016
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PAÍS A PAÍS
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4 PANAVISIÓN

Itália turística meia pensão 7 11 6 995 25
Itália turística  tudo incluído 7 11 11 1.165 25
Itália para todos com 3 refeições 7 7 3 840 26
Itália maravilhosa  meia pensão 7 7 6 940 27
Itália Sul I  meia pensão 8 7 7 985 28
Itália Sul I  tudo incluído 8 7 13 1.100 28
Itália espetacular com 2 refeições 8 8 2 935 29
tália espetacular com 7 refeições 8 8 7 1.060 29
Itália sonhada “A”  meia pensão 8 12 7 1.095 30
Itália sonhada “A”  tudo incluído 8 12 12 1.265 30
Itália sonhada “B”  meia pensão 9 12 7 1.215 31
Itália sonhada “B”  tudo incluído 9 12 12 1.385 31
Itália artística  meia pensão 8 12 7 1.050 32
Itália artística  tudo incluído 8 12 13 1.255 32
Itália sempre Itália  pensão completa 8 8 13 1.055 34
Grande tour da Itália “A”  tudo incluído 8 12 13 1.210 36
Grande tour da Itália “B”  tudo incluído 9 12 13 1.295 37
Itália Clássica “A”  tudo incluído 9 14 15 1.340 38
Itália Clássica “B”  tudo incluído 10 14 15 1.425 39
Grande ronda italiana “A”  meia pensão 10 15 9 1.430 40
Grande ronda italiana “A”  tudo incluído 10 15 16 1.555 40
Grande ronda italiana “B”  meia pensão 11 15 10 1.550 41
Grande ronda italiana “B”  tudo incluído 11 15 18 1.690 41
Italia Sonhada Côte d´Azur e Espanha 12 11 7 1.690 42
Paris com Itália sonhada com 7 refeições 12 15 7 1.485 44
Paris com Itália sonhada com 12 refeições 12 15 12 1.650 44
Londres e Paris com Itália sonhada com 7 refeições 15 16 7 2.015 46
Londres e Paris com Itália sonhada com 12 refeições 15 16 12 2.180 46
Madri, Paris e Italia sonhada com 8 refeições 15 16 8 2.890 48
Madri, Paris e Italia sonhada com 13 refeições 15 16 13 2.055 48

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos ITÁLIA
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5 PANAVISIÓN

Sicília bela  meia pensão 8 11 6 1.130 51
Toda Sicília  tudo incluído 8 11 12 1.260 52
Joias de Malta  tudo incluído 8 12 12 1.085 53
Grande tour da Sicília e Malta  meia pensão 11 18 9 2.375 54
Grande tour da Sicília e Malta  tudo incluído 11 18 17 2.555 54

Paris sempre Paris 4 2 0 465 57
Madri e Paris em ônibus 7 4 1 755 57
Londres e Paris 7 3 0 1.130 58
Madri e Paris em avião 7 3 0 795 58
Madri, Londres e Paris em ônibus 11 5 2 1.690 59
Madri, Londres e Paris em avião 10 4 0 1.545 60
Bretanha, Normandia e Paris  meia pensão 8 18 7 1.145 61
Bretanha, Normandia e Paris  tudo incluído 8 18 13 1.340 61
O melhor de Paris e Países Baixos “A” 7 8 0 878 62
O melhor de Paris e Países Baixos “B” 8 11 0 985 62
O melhor de Paris e Países Baixos “A”  meia pensão 7 15 6 1.055 64
O melhor de Paris e Países Baixos “A”  tudo incluído 7 15 10 1.195 64
O melhor de Paris e Países Baixos “B”  meia pensão 8 17 7 1.195 65
O melhor de Paris e Países Baixos “B”  tudo incluído 8 17 12 1.355 65
Rodada dos Países Baixos  meia pensão 8 11 7 1.155 66
Rodada dos Países Baixos  tudo incluído 8 11 12 1.290 67
Belezas de Bélgica, Luxemburgo e Holanda  meia pensão 8 11 7 1.225 68
Belezas de Bélgica, Luxemburgo e Holanda  tudo incluído 8 11 13 1.415 68
P. Baixos, cruzeiro pelo reno e Alemanha romântica  meia pensão 8 12 7 1.125 70
P. Baixos, cruzeiro pelo reno e Alemanha romântica tudo incluído 8 12 13 1.285 70
Paris com Praga 8 6 4 1.095 72
Londres e Paris com Praga 11 7 4 1.620 72
Paris com Praga, Budapeste e Viena 11 11 7 1.460 73
Londres e Paris com Praga, Budapeste e Viena 14 12 7 1.985 73

Baviera, Routa Romântica e Floresta Negra  meia pensão 8 11 7 1.190 75
Baviera, Routa Romântica e Floresta Negra  tudo incluído 8 11 12 1.330 75
O melhor da Alemanha “A”  meia pensão 8 8 7 1.105 76
O melhor da Alemanha “A”  tudo incluído 8 8 12 1.240 76
O melhor da Alemanha “B”  meia pensão 10 11 9 1.435 77
O melhor da Alemanha “B”  tudo incluído 10 11 16 1.630 77
Grande Tour da Alemanha  meia pensão 10 10 8 1.445 78
Grande Tour da Alemanha  tudo incluído 10 10 15 1.670 78
Belezas da Alemanha  meia pensão 9 9 8 1.430 79
Belezas da Alemanha  tudo incluído 9 9 14 1.625 79
A grande Alemanha  meia pensão 15 16 14 2.140 80
A grande Alemanha  tudo incluído 15 16 26 2.470 80
Encantos da Suíça  com 4 ou 8 refeições 8 10 4-8 1.540 82
O melhor da Suíça e Floresta Negra  com 4 ou 9 refeições 8 10 4-9 1.365 83
Joias da Áustria  meia pensão 8 6 6 1.145 84
Joias da Áustria  tudo incluído 8 6 10 1.215 84

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos SICÍLIA•MALTA

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos PARIS•PAÍSES BAIXOS e RENO

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos ALEMANHA•SUIÇA•ÁUSTRIA
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6 PANAVISIÓN

Encantos da Polônia meia pensão 8 10 7 945 104
Polônia a seu alcance  tudo incluído 8 8 13 1.105 105
Polônia ao completo  meia pensão 9 10 7 1.080 106
Polônia ao completo  tudo incluído 9 10 14 1.265 106
Romênia e Transilvânia  meia pensão 8 7 7 950 107
Romênia e Transilvânia  tudo incluído 8 7 13 1.050 107
Grande tour da Romênia e Transilvânia  meia pensão 13 16 13 1.650 108
Grande tour da Romênia e Transilvânia  tudo incluído 13 16 22 1.800 108

O melhor da Inglaterra e Gales  meia pensão 8 9 8 1.485 111
O melhor da Inglaterra e Gales  tudo incluído 8 9 12 1.625 111
Escócia tradicional 8 8 7 1.610 112
Paisagens da Irlanda 8 10 9 1.370 113
Inglaterra e Escócia 14 15 15 2.990 114
Irlanda, Inglaterra e Gales 15 17 17 2.850 116

Belezas da Croácia  meia pensão 8 8 7 1.195 97
Belezas da Croácia  tudo incluído 8 8 12 1.360 97
O melhor da Croácia com Veneza  pensión completa 9 11 15 1.560 98
Grande Tour da Croácia, Bósnia e Eslovênia  meia pensão 13 10 12 1.940 100
Grande Tour da Croácia, Bósnia e Eslovênia  tudo incluído 13 10 23 2.245 100
Maravilhas da Croácia e Eslovênia  meia pensão 8 8 7 1.195 102
Maravilhas da Croácia e Eslovênia  tudo incluído 8 8 13 1.360 102

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos CROÁCIA•BOSNIA•ESLOVÊNIA

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos POLÔNIA•ROMÊNIA•BULGÁRIA

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos ESCÓCIA•IRLANDA•INGLATERRA

Praga, Budapeste e Viena  acomodação e café da manhã 8 4 0 640 86
Praga, Budapeste e Viena  meia pensão 8 4 7 800 86
Praga, Budapeste e Viena  tudo incluído 8 10 11 1.125 88
Grandes capitais da Europa central  acomodação e café da manhã 11 5 0 990 90
Grandes capitais da Europa central  meia pensão 11 5 7 1.215 90
Grandes capitais da Europa central  tudo incluído 11 9 13 1.340 90
Praga e Budapeste  acomodação e café da manhã 7 3 0 550 92
Praga e Budapeste  meia pensão 7 3 6 690 92
Berlim, Praga e Budapeste  acomodação e café da manhã 10 4 0 820 93
Berlim, Praga e Budapeste  meia pensão 10 4 8 1.020 93
Praga e Viena  acomodação e café da manhã 7 2 0 635 94
Praga e Viena  meia pensão 7 2 6 785 94
Berlim e Praga  acomodação e café da manhã 7 2 0 650 95
Berlim e Praga  meia pensão 7 2 3 720 95

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos PRAGA•VIENA•BUDAPESTE
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7 PANAVISIÓN

Istambul e a incrível Capadócia  meia pensão 8 21 8 715 143
Istambul e a incrível Capadócia  tudo incluído 8 21 12 790 143
Joîas da Turquía pensão completa 8 13 12 860 144
Maravillas da Turquía  meia pensão ou pensão completa 9 25 11-14 945 145
O melhor da Turquía 1 11 18 11 995 146
O melhor da Turquía 2 11 27 14-18 1.165 147
Grand Tour da Turquía  meia pensão ou pensão completa 14 27 20-24 1.435 148
Maravillas da Jordânia  meia pensão ou pensão completa 8 6 7-12 895 150
Maravillas da Jordânia: Aqaba ou Wadi Rum 8 6 7-13 985 151
O melhor da Jordânia e Jerusalém 8 16 7-13 1.570 152
Terra Santa  meia pensão 8 20 7 1.625 153
Terra Santa e Jordânia  meia pensão 12 27 10 2.515 154
Egito faraônico com Abu Simbel 8 18 9 585 156
Egito e cruzeiro au longo do Nilo 8 14 7 475 157

Estocolmo e Belezas da Noruega 8 11 2-7-12 1.345 119
Belezas da Noruega, Estocolmo e Copenhague 10 12 2-7-12 1.645 120
Noruega espetacular 8 12 7-12 1.515 122
Noruega espectacular e Copenhague 10 13 7-12 1.910 122
Grande tour da Escandinávia com Estocolmo 10 13 7-12 1.840 124
Grande tour da Escandinávia com Estocolmo e Copenhague 12 14 7-12 2.150 124
Escandinávia e Rússia 16 19 13 3.290 126
Escandinávia e Rússia 18 21 15 3.560 126
Capitais Bálticas e Rússia 8 5 7-13 1.250 128
Capitais Bálticas e Rússia 12 8 11-20 1.800 128
Repúblicas Bálticas 8 9 0-7-12 855 130
Polônia, R. Bálticas e Finlândia 11 15 0-7 1.795 131
Polônia, R. Bálticas e Rússia 15 19 1-14 2.990 132
Rússia Clásica 8 3 0 805 134
Rússia Imperial  tudo incluído 8 11 12 1.275 135
Grande Tour Anel de Ouro  tudo incluído 8 9 12 1.540 136
Maravillas da Islândia 8 15 3 3.110 138
Maravillas da Islândia e Groenlândia 12 15 3 6.195 140

Grande atrações de Dubai 6 3 2 665 159
Istambul, Capadôcia e Dubai 10 20 6 945 160
Essências da Jordânia e Dubai 8 10 5 1.270 161
Egito e Abu simbel e Dubai 11 15 10 1.040 162

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos ESCANDINÁVIA•R. BÁLTICAS•RÚSSIA

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos TURQUÍA•ORIENTE MÉDIO

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos DUBAI
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8 PANAVISIÓN
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Londres e Paris 14 12 7 2.270 166
Paris e Países Baixos 15 21 14 2.290 168
Países Baixos 15 23 20 2.210 169
O melhor da Alemanha I 15 16 14 2.295 170
O melhor da Alemanha II 17 18 16 2.530 171
Sicilia Bella 13 16 11 2.055 172
Belezas da Croâcia 15 18 20 2.250 173
Inglaterra e Gales 15 21 15 2.580 174
Paisagens da Irlanda 15 22 16 2.465 175
Praga, Budapeste e Viena 15 14 20 1.855 176
Polônia ao completo 16 19 14 2.275 177
Rússia Imperial 15 21 25 2.240 178
Maravilhas da Turquía 16 35 18 2.085 179
Terra Santa 15 30 14 2.835 180
Egito 15 25 14 1.715 181

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos ITÁLIA COM...

talia Sonhada 12 16 7 1.675 184
Itali Cote d´Azur e Espanha 16 19 7 2.270 185
Países Baixos 11 14 7 1.665 186
Bretanha e Normadía 11 22 6 1.655 187
O melhor da Alemanha 12 11 7 1.685 188
Suiça e Floresta Negra 11 14 4 1.875 189
Inglaterra e Gales 12 13 8 2.065 190
Praga, Budapeste e Viena 11 8 7 1.310 191
Polônia ao completo 13 14 7 1.460 192
Escandinávia 14 16 7 2.395 193
Repúblicas Bálticas 12 13 7 1.630 194
Rússia Clássica 11 8 0 1.560 195
Istambul e Capadócia 11 25 8 1.535 196
Terra Santa 12 24 7 2.320 197

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos PARIS COM...

Nestas viagens, ”o conforto” é primordial. Visite o que a Europa tem de melhor, fazendo dois dos nos-
sos circuitos mais demandados, unidos por avião. Por exemplo: Itália, com Londres e Paris (pág. 14),
voando de Roma para Londres.
• Não passe suas férias na Europa dentro de um ônibus!!
• Troque os 10.000 km habituais de ônibus por 1.500 km, no máximo!!
• Aproveite seu tempo de férias para se divertir sem precisar percorrer muitos quilômetros de estrada!!
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9 PANAVISIÓN

Itália Sonhada 15 20 14 2.195 228
Itália, Cote d´Azur e Espanha 19 22 14 2.795 229
Londres e Paris 14 13 7 2.280 230
Paris e Países Baixos 15 16 14 2.295 231
Suiça e Floresta Negra 14 17 10 2.470 232
Praga, Budapeste e Viena 14 14 10 1.905 233
Polônia 16 18 14 2.285 234
Romênia e Transilvânia 15 15 14 2.055 235
Escandinávia 17 17 14 2.925 236
Rússia 14 11 10 2.290 237

Itália 15 22 14 2.290 216
Itália e Espanha 19 25 14 2.885 217
Alemanha 15 19 14 2.295 218
Suiça e Floresta Negra 14 19 10 2.420 219
Croácia 14 16 13 2.250 220
Inglaterra e Gales 15 20 15 2.680 221
Praga, Budapeste e Viena 14 12 13 1.855 222
Polônia 16 21 14 2.375 223
Escandinávia 17 20 14 2.995 224
Rússia Clássica 14 13 10 2.240 225

CO
M
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Itália 16 16 14 1.940 240
Itália e Espanha 20 19 14 2.535 241
Londres e Paris 15 9 7 2.020 242
Países Baixos 15 15 14 1.955 243
Alemanha 16 11 14 1.950 244
Suiça e Floresta Negra 15 15 11 2.165 245
Croácia 15 12 14 1.995 246
Romênia 16 11 14 1.795 247
Polônia 17 14 14 2.025 248
Rússia 15 7 0 1.690 249
Istambul e Capadócia 15 25 15 1.625 250
Jordânia e Jerusalem 15 12 14 2.495 251

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos PARIS E PAÍSES BAIXOS COM...

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos ALEMANHA COM...

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos PRAGA•BUDAPESTE•VIENA COM...

Itália Sonhada 15 13 7 2.340 200
Itália e Espanha 19 15 7 2.935 201
Itália Artistica 15 13 7 2.295 202
Sicilia Bella 13 16 6 2.235 203
Países Baixos 14 17 7 2.330 204
Bretanha e Normandía 14 23 6 2.320 205
Alemanha 15 13 7 2.350 206
Escócia 14 13 7 2.785 207
Croácia 14 13 7 2.370 208
Praga, Budapeste e Viena 14 10 7 1.975 209
Polônia 16 15 7 2.425 210
Rússia Clássica 14 10 0 2.225 211
Istambul e Capadócia 14 26 8 1.995 212
Terra Santa 15 26 7 2.985 213

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos LONDRES E PARIS COM...
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10 PANAVISIÓN

Itália 16 20 22 2.135 286
Istambul e Capadôcia 15 26 15 1.820 288
Terra Santa 16 26 14 2.960 289
Egipo 15 27 16 1.615 290
Dubai 13 13 9 1.795 291

Itália 15 31 14 2.835 294
Itália e Espanha 20 33 14 3.430 295
Londres e Paris 14 24 7 2.915 296
Polônia 16 30 14 2.920 297
Turquía 16 39 15 2.730 298
Egipo Faraônico 15 32 14 2.360 299

CO
M

BI
N
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S  
DE

  D
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 TO

UR
S

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos JORDÂNIA COM...

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos TERRA SANTA COM...

Itália 15 21 15 2.580 254
Itália e Espanha 19 23 15 3.175 255
Paris e Países Baixos 15 20 15 2.680 256
Alemanha 15 15 15 2.590 257
Paisages da Irlanda 15 17 17 2.855 258
Escocia 14 16 15 3.095 259
Praga, Budapeste e Viena 14 13 14 2.185 260
Polônia 16 19 14 2.665 261
Escandinávia 17 20 14 3.305 262
Rússia 14 13 12 2.570 263

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos INGLATERRA E GALES COM...

Londres e Paris 16 17 7 2.995 266
Paris e Países Baixos 17 20 14 2.995 267
Alemanha 17 20 14 2.925 268
Inglaterra e Gales 17 21 15 3.305 269
Praga, Budapeste e Viena 18 16 14 2.665 270
Polônia 18 22 14 2.995 271
Repúblicas Bálticas 17 20 14 2.870 272
Rússia 18 16 12 3.095 273

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos ESCANDINÁVIA COM...

Itália 16 30 15 1.985 276
Itália e Espanha 20 32 15 2.580 277
Croácia 15 29 15 2.020 278
Praga, Budapeste e Viena 15 25 15 1.625 279
Jordânia e Jerusalém 15 29 15 2.520 280
Terra Santa 16 32 15 2.790 281
Egipo Faraônico 15 32 14 1.445 282
Dubai 13 16 10 1.695 283

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos ISTAMBUL•CAPADÓCIA COM...
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PREÇOS EXCELENTES!! 

11 PANAVISIÓN

Italia sonhada 8 10 2 850 301
Italia sonhada, Côte d´Azur e Espanha: de Milão a Barcelona 10 12 2 1.060 302
Italia sonhada, Côte d´Azur e Espanha: de Milão a Madri 10 12 2 1.090 302
Italia sonhada, Côte d´Azur e Espanha: de Milão a Madri 12 14 2 1.285 302
Italia sonhada e Espanha: da Milão a Barcelona 10 11 2 1.290 303
Italia sonhada e Espanha: da Milão a Madri 10 11 2 1.320 303
Italia sonhada e Espanha: da Milão a Madri 12 13 2 1.515 303

Londres e Paris 7 4 – 890 304
Londres, Paris e Madri 10 5 – 1.190 304
Madri, Londres e Paris 8 5 – 1.290 305

Paris, Paises Baixos e cruzeiro pelo Reno 8 12 – 825 306
Madri, Paris, Paises Baixos e cruzeiro pelo Reno 11 13 – 1.125 306

Praga, Budapeste e Viena a seu alcance 8 4 – 640 307

Europa turística: da Madri a Barcelona 15 15 3 1.640 308
Europa turística: da Madri a Madri 15 16 3 1.670 308
Europa turística: da Madri a Barcelona 17 16 3 1.830 308
Europa turística: da Madri a Madri 18 19 3 1.960 308

Europa a seu alcance I: de Paris a Roma 12 14 3 1.295 310
Europa a seu alcance II: de Paris a Barcelona 14 17 3 1.510 312
Europa a seu alcance II: de Paris a Madri 14 17 3 1.540 312
Europa a seu alcance II: de Paris a Madri 16 19 3 1.735 312
Europa a seu alcance III: de Londres a Roma 15 15 3 1.795 314
Europa a seu alcance IV: de Londres a Barcelona 17 18 3 2.010 316
Europa a seu alcance IV: de Londres a Madri 17 18 3 2.040 316
Europa a seu alcance IV: de Londres a Madri 19 21 3 2.235 316

Esplendor europeio: de Paris a Roma 15 18 3 1.640 318
Esplendor europeio: de Paris a Barcelona 17 20 3 1.850 318
Esplendor europeio: de Paris a Madri 17 20 3 1.880 318
Esplendor europeio: de Paris a Madri 19 23 3 2.075 318

Capitais Europeias I: de Madri a Praga 10 6 – 1.130 320
Capitais Europeias I: de Madrid a Budapest 12 8 – 1.315 320
Capitais Europeias I: de Madrid a Viena 14 9 – 1.530 320
Capitais Europeias II: de Londres a Praga 10 7 – 1.310 322
Capitais Europeias II: de Londres a Budapeste 12 8 – 1.495 322
Capitais Europeias II: de Londres a Viena 14 9 – 1.710 322
Capitais Europeias III: de Paris a Roma 19 16 2 2.170 324
Capitais Europeias III: de Paris a Barcelona 21 19 2 2.430 324
Capitais Europeias III: de Paris a Madri 23 22 2 2.615 324

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos CIRCUITOS
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EU
RO

PA
 

GRANDES TOURS 

Inicio: PARIS (Frankfurt...)

Europa súper oferta: Paris-Roma 12 17 7 1.530 328
Europa súper oferta: Paris-Madri 16 20 7 1.980 328
Europa impressionante: Paris-Roma 14 20 9 1.920 330
Europa inn: Paris-Budapeste 9 11 5 1.210 332
Europa inn: Paris-Viena 11 13 7 1.470 332
Europa bela: Paris-Berlim 12 13 8 1.655 334
Europa bela: Paris-Münique 14 16 10 1.945 334
Europa multicolor: Paris-Roma 19 22 12 2.555 336
Europa multicolor: Paris-Madri 23 25 12 3.005 336

Inicio:MADRI (Boudeaux, Paris...)

Eurotur: Madri-Roma 15 17 8 1.895 338
Eurotur: Madri-Madri 18 19 8 2.255 338
Europa increíble: Madri-Roma 17 22 10 2.290 340
Europa artística:Madri-Budapeste 12 12 6 1.580 342
Europa artística:Madri-Viena 14 14 8 1.840 342
Europa panorámica: Madri-Berlim 15 14 9 2.025 344
Europa panorámica: Madri-Münique 17 17 11 2.315 344
Grandes atractivos da Europa: Madri-Roma 22 23 13 2.925 346
Grandes atractivos da Europa: Madri-Madri 25 25 13 3.280 346

Inicio:LONDRES (Paris...)

Europanavisión: Londres-Roma 15 19 7 2.060 348
Europanavisión: Londres-Madri 19 22 7 2.510 348
Europa única: Londres-Roma 17 22 9 2.450 350
Bellezas de Europa: Londres-Budapeste 12 12 5 1.740 352
Bellezas de Europa: Londres-Viena 14 14 7 1.995 352
Europa espectacular: Londres-Berlim 15 15 8 2.185 354
Europa espectacular: Londres-Münique 17 18 10 2.475 354
Ronda europea: Londres-Roma 22 24 12 3.085 356
Ronda europea: Londres-Madri 26 27 12 3.535 356

Inicio:MADRI (Boudeaux, Rouen, Londres...)

Gran tour de Europa: Madri-Roma 19 19 9 2.570 360
Gran tour de Europa: Madri-Madri 22 21 9 3.140 360
Panorama europeo: Madri-Roma 21 22 11 2.960 362
Europa imperial: Madri-Budapeste 16 12 7 2.250 364
Europa imperial: Madri-Viena 18 18 9 2.510 364
Europa Magna: Madri-Berlim 19 16 10 2.695 366
Europa Magna: Madri-Münique 21 19 12 2.985 366
Gran Europa: Madri-Roma 26 22 14 3.595 368
Gran Europa: Madri-Madri 29 23 14 3.950 368

Inicio:PARIS (Bruxelas, Amsterdã...)

Europa para todos: Paris-Roma 15 24 13 1.995 372
Europa para todos: Paris-Madri 19 27 13 2.445 372
Encantos de Europa: Paris-Roma 17 27 14 2.385 374
Europa soñada: Paris-Budapeste 12 17 11 1.675 376
Europa soñada: Paris-Viena 14 19 13 1.935 376
Europa romántica: Paris-Berlim 15 17 13 2.120 378
Europa romántica: Paris-Münique 17 19 15 2.410 378
Maravillas de Europa: Paris-Roma 22 29 19 3.020 380
Maravillas de Europa: Paris-Madri 26 32 9 3.470 380

Visitas Refeições Preço PáginaDias

circuitos
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VIAGENS EXCLUSIVASVIAGENS EXCLUSIVAS

Ofertón: Increível India  café da manhã 8 13 0 865 383
Ofertón: Increível India  meia pensão 8 13 6 1.010 383
Ofertón: Increível India  tudo incluido 8 13 12 1.145 383
Lo melhor da India  café da manhã 8 14 0 865 384
Lo melhor da India  meia pensão 8 14 7 1.010 384
Lo melhor da India  tudo incluido 8 14 13 1.145 384
Lo melhor da India + Bangkok 12 18 7-13 1.395 385
Encantos da India  com 6 refeições 10 19 6 1.470 386
Belezas da India  com 8 refeições 11 20 8 1.860 388
Imágenes da India  com 8 refeições 11 21 8 1.770 390
Grandes viagens por India: Dubai,Goa,Maldivas,Sri Lanka ó Tailandia – – – 1.415 392
Lo melhor da Tailandia  com 2 refeições 7 12 2 1.090 394
Lo melhor da Tailandia com Phuket, Samui ó Krabi 10 12 2 1.430 394

Pequim-Xanghai  com 4 refeiçoes 6 7 4 1.165 397
Pequim-Xi´an-Xanghai  com 5 refeiçoes 8 10 5 1.660 398
Belezas da China  com 6 refeiçoes 10 17 6 2.805 400
China fántastica + Hong Kong  con 7 refeiçoes 12 22 7 3.740 402
China espectacular  com 8 refeiçoes 13 20 8 2.795 404
Routa Nakasendo  com 2 refeiçoes 7 10 2 2.430 406
Vietnã ao completo  meia pensão 10 14 10 1.305 408
Maravilas da Vietnã e Camboja  meia pensão 13 18 11 1.635 410

Visitas Refeições Preço PáginaDias

guía em espanhol ÍNDIA•THAILANDIA•SRI LANKA

Visitas Refeições Preço PáginaDias

guía em espanhol CHINA•JAPÃO•VIETNÃ

Consulte nosso Folheto da Circuitos + Cruzeiros 2016
o visite nossa web: www.panavision-tours.br

CRUZEIROS FLUVIAIS DE LUXO

CIRCUITOS com CRUZEIROS

FLUVIAIS DE LUXO 2016

DANÚBIO  Austria, Hungría e Alemanha    RENO  Alemanha, Holanda e Suiça

RODANO  França    VOLGA  Rússia

 4 ****PLUS...o prazer de viajar

Com a garantia de

DE DESCONTOVENDAANTECIPADA 

ATÉ...

www.panavision-tours.com.br

EDIÇÃO BRASIL
Guias falando português
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DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA SUA VIAGEM

Para realizar as viagens deste 
catálogo, todos os espanhóis 
e cidadãos da União Europeia 
necessitam de passaporte para os 
seguintes destinos:  Rússia, China, 
Índia, Vietnã e Camboja. Os espanhóis 
menores de idade e alguns cidadãos 
da União Europeia também podem 
necessitar de passaporte para: 
Croácia, Bósnia e Montenegro (estes 
dois últimos países podem ser 
visitados em viagens para a Croácia).

Para as demais viagens propostas 
neste catálogo, os espanhóis maiores 
de idade podem viajar com seu D.N.I. 
em vigor, sempre quando sua validade 
seja superior a 90 dias da data de 
entrada na Bósnia (em algumas 
viagens para a Croácia, transitamos 
por este país).
Mesmo que a entrada com o D.N.I. 
seja possível em certos casos, as 
autoridades espanholas recomendam 
viajar com o passaporte para estes 
países, bem como para a Croácia e 
Montenegro,  como medida preventiva 
no caso de possíveis mudanças.

SEGURO DE VIAGEM..............
Todos os nossos passageiros desfrutam 
de um Seguro de Viagem exclusivo. 
Por acidente ou doença até 901 €
Por morte acidental até 1.002 €
Por furto de bagagem até  120 €

.........Além Disso... ASSISTÊNCIA 24 HORAS............
A Panavisión Tours coloca à disposição 

de seus clientes 24 horas por dia para

uso exclusivo durante os dias de viagem:

Linha de assistência: 
+34. 639 35 24 98

Internet: 
www.panavision-tours.com

e-mail: 
atencioncliente@panavision-tours.es

...........................................................................................

INFORMAÇÕESÚTEIS

SOBRE OU 
CONTENÚDO DE ESTE FOLHETO

 Como resultado das contínuas mudanças dos preços

do petróleo e das taxas de aeroportos, os Preços Finais (Preços

ao Consumidor podem ser ligeiramente alterados. 

É muito importante fazer a reserva corretamente, 

ou seja, o nome completo dos passageiros deve ser escrito exatamente 

como consta em sua documentação.

Por favor, verifique se os dados contidos na reserva são corretos.

Os circuitos Tudo Incluido incluem todas as refeições ou a maioria delas. 

Em alguns casos, por razões operacionais, não incluímos as principais 

refeições em sua totalidade. Além disso, também incluímos algumas 

das visitas e excursões mais interessantes que, geralmente, são opcionais.

Opção “Tudo incluido”. Em muchos de nossos circuitos, ofeceremos

dois posibilidades para contratar su viagem:

     1ª  Incluyendo visitas panorámicas e algumas refeições.

     2ª  Opção “Tudo incluido”, com la maioría das visitas e refeições inclusas.

De esta forma ¡¡USTED ELIGE!!
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Namorados. A passageiros em lua viagem dá mel eles terão 

um desconto dos 10%

Crianças. Para crianças com menos de 12 anos 

dividindo quarto com dois adultos

Para a terceira pessoa dividindo quarto duplo, aplica-se um 

desconto de 5%. Exceto nos programas que já tenham o preço

 em acomodação tripla publicado, com o desconto já aplicado. 

O quarto triplo é composto por uma ou duas camas normais 

e uma dobrável ou turca.

Pessoas com mais de 65 anos 

beneficiam de um desconto de 5%.

DESCONTOS PERMANENTES

A grupos de 10 passageiros ou mais oferecemos 

5% de desconto por pessoa.

DESCONTOS PARA GRUPOS

Nota comum a todos os descontos. 
Estes descontos não podem ser combinados 

uns com os outros ou com outras promoções.

Não se aplica em nenhum caso a taxas aéreas, 

vistos ou eventuais suplementos futuros.

www.panavision-tours.com.br
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    ......................................................................................
Em virtude dos horários de voo, por 

motivos operacionais, se a chegada ao 

hotel no primeiro dia de viagem 

ocorrer logo após as 20 h, não será 

possível servir o jantar, mesmo 

quando este estiver incluso. 

Qualquer problema relacionado com 

os voos (atrasos, extravio de 

bagagem, etc.) é de responsabilidade 

das cias. aéreas. É imprescindível 

formalizar a reclamação nos balcões 

das companhias aéreas, para 

posterior reclamação.  

1

2

Notas IMPORTANTES

...EM CADA DETALHE DE SUA VIAGEM: 

SERVIÇO

A SATISFAÇÃO E O BEM-ESTAR DE NOSSOS
CLIENTES É NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO E
PARA ISSO, OFERECEMOS A CADA ANO:

QUALIDADE...

Nos VOOS  
Trabalhamos com companhias de primeira categoria: IBERIA, 

LUFTHANSA, SAS, AF/KLM…

Oferecemos saídas a partir de todos os aeroportos.

Sempre à procura de mais COMODIDADE para nossos clientes:  

iniciamos a viagem em um ponto do destino e o retornamos 

a partir de outro, para evitar quilômetros desnecessários 

de estrada.        

Na ASSISTÊNCIA 
Estamos à sua espera no aeroporto de chegada desde o primeiro 

dia e  nossa equipe irá levá-lo até seu hotel para sua acomodação.  

Durante toda a viagem, você vai contar com o acompanhamento 

e a assistência de um de nossos guias especializados, sempre 

que necessite

Nos HOTÉIS 
Fazemos uma seleção cuidadosa dos hotéis que oferecemos 

em todos os nossos circuitos.

Oferecemos diferentes categorias: 3* Sup, 4* e 4* Centro da Cidade, 

para que você possa escolher aquele que melhor se adapta 

às suas necessidades.

No TUDO INCLUÍDO
Oferecemos esta opção em praticamente todos os nossos circuitos, 

incluindo: café da manhã buffet, almoço e jantar, além das visitas 

mais importantes. Isto significa mais comodidade e uma grande 

economia, SEM SURPRESAS!! 
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Quartos triplos consistem de uma 

ou duas camas de casal com uma 

cama extra, que pode ser dobrável 

ou turca.

Excepcionalmente e por razões 

operacionais, a ordem dos serviços 

pode ser alterada, cumprindo, em 

todos os casos, a totalidade dos 

mesmos.

No dia de volta à cidade de origem, 

a última refeição servida, 

independentemente do sistema de 

escolhido, será o café da manhã.  

Se, em razão de circunstâncias 

especiais e desconhecidas no momen-

to de imprimir este folheto, qualquer 

dos monumentos, museus, etc., alterar 

o dia de fechamento e, como conse-

quência, não for possível fazer a visita 

programada, a Panavisión tentará 

passá-la para outro dia, sempre que o 

roteiro assim o permitir. Em qualquer 

caso, declinamos toda e qualquer 

responsabilidade a este respeito.  Nos 

itinerários com Tudo Incluso, a não 

prestação de serviços previstos no 

programa de viagem por causas não 

imputáveis a Panavisión, não dará 

direito ao reembolso dos mesmos.

3

4

5

6

www.panavision-tours.com.br

Os GUIAS
Com um alto nível cultural e um grande conhecimento 

dos países onde trabalham, colocamos à sua disposição 

uma excelente equipe de profissionais.

Nossos guias são perfeitamente treinados e qualificados para 

realizar esta importante tarefa: acompanhá-lo durante sua 

viagem, prestar toda a orientação necessária, mostrar 

os monumentos e explicar a história dos lugares mais 

importantes que você vai conhecer…

Os ITINERÂRIOS
Muito bem planejados, produto de mais de 30 anos de experiência, 

que nos permitem conhecer a fundo as necessidades de nossos 

clientes. Planejamos nossos itinerários tendo em vista sua maior 

comodidade: um mínimo de quilômetros percorridos de ônibus, 

mínimas mudanças de hotéis possíveis, tempo suficiente para 

visitar e desfrutar de cada cidade, paisagem, museu ou monumento.... 

Nossa empresa tem acordos com os Museus Vaticanos e outros 

monumentos para garantir a data e a hora das visitas e esta 

pré-reserva permite o acesso direto, sem esperas..

Nosso controle de QUALIDADE
Sua OPINIÃO é muito importante para nós… 

Esperamos que todos estes serviços sejam do seu agrado, por essa 

razão, queremos saber sua OPINIÃO.

Durante a viagem, nosso Departamento de Qualidade vai se dirigir 

a você ou a algum outro membro do grupo para obter em primeira 

mão suas impressões e seu grau de satisfação.
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COM APENAS UM CLIQUE

¿ O que nosso novo site tem a oferecer?

A mais ampla oferta de viagens organizadas
Os melhores cruzeiros fluviais
Um motor de busca simples e rápido para encontrar sua viagem
Um comparador de viagens muito útil, dada a nossa 
grande variedade de ofertas
A possibilidade de, uma vez selecionada sua viagem,
 imprimir o orçamento para fazer a reserva 
em sua agência de viagens
Nossos guias turísticos com informações
 completas sobre nossos destinos de viagem.

NOSSO NOVO SITE

MOTOR DE BUSCA DE VIAGENS EXCLUSIVO

Você conhece o novo site da Panavisión Tours?

Nele você vai encontrar todas as informações sobre os destinos

 e circuitos da Panavisión Tours… e muito mais!

Consulte nossos folhetos, informe-se sobre o destino escolhido,

 encontre a viagem que você sempre sonhou e solicite um orçamento

 da maneira mais rápida e fácil em:

www.panavision-tours.com.br

www.panavision-tours.com.br

Para encontrar a viagem de seus sonhos, a ajuda de nosso

motor de busca é essencial. Ele vai guiá-lo através dos pontos

-chave de sua viagem e oferecer opções dos diferentes

serviços que compõem o tour:

Cidades a visitar: você pode indicar as cidadesessenciais
 para sua viagem.

Categoria de hotel: escolha entre 4****, 4**** 

Centro da Cidade e 5*****.

Sistema de refeições: encontre todas as opções 

para escolher entre AD, MP ou PC.

Duração: escolha entre 7, 8, 9... até 15 dias.

Data de saída: saídas semanais, geralmente 

Sáb, Dom, Seg. Selecione sua data.

Preço: Neste ponto, o motor de busca irá oferecer 
vários preços de viagem, da mais econômica à 
mais cara. Entre esses dois PVPs você certamente vai encontrar a 
viagem que está procurando.

002-21 BRASIL 2016:018-19 Verano 2007  05/02/16  12:56  Página 18



escanei
este código

e baise o APP

SISTEMA 

GRATUITO DE

 WI-FI

 INTERNACIONAL 

Onde quer que esteja, você não fica desconectado.
Nossos mais de 150 ônibus, circulando por toda a Europa,  

são equipados com um sistema gratuito de Wi-Fi internacional
 para que você possa sempre manter contato 

com a família e amigos, compartilhar experiências da viagem ou,
simplesmente, tornar o tempo de estrada mais agradável. 

Você não precisa de aplicativos específicos: 
suba no ônibus, conecte seu dispositivo e…

comece a navegar!

Nosso aplicativo gratuito (disponível no Google Play e na Apple Store) é o companheiro 
perfeito para sua viagem. Com ele você vai ter toda a documentação 
 do circuito disponível em seu celular, além de informações sobre hotéis, traslados, voos…
Ele também permite que você contacte diretamente com seu guia durante a viagem.
 

¡ESTAMOS AO SEU LADO!
BAIXE NOSSO APP

¿VOCÊ SABIA QUE NOSSOS
ÒNIBUS SÃO EQUIPADOS

COM CONEXÃO WI-FI GRATUITA?

trar a 

19 PANAVISIÓN
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HOTÉIS PREVISTOS
FRANÇA
Paris
Campanille Italie/ Clarine Bercy Cidade **NN
Cadena Libertel Cidade **/***
Videotel/Cadena Ibis Cidade **NN
Golden Tulip Saint Cloud Cidade ***
Ibis Puerta de Orleans Cidade **NN
Confortin-17 Cidade ***

BÉLGICA
Bruxelas
Palace/Aremberg/Albert 1.° Centro ****
Delta/Diplomat/Forum Cidade ****
Bruges
Ibis Centro **Sup.
Ouden Burg Centro ****
Novotel Cidade ****

ALEMANHA
Berlim
Forum/Astron Cidade ****
Upstalbom Cidade ***
Frankfurt
Ramada/Maritim/Novotel Messe Cidade ****
Ibis Cidade ***
Maritim Darmstad ****
Astron Moerfeldem****
Heidelberg
Ibis Cidade ***
Astron Hirchsberg ****
Astron Wenheim ****
Munique
Ibis City/Wallis Centro ***
Sol Inn/Atrium/Europa Centro ****
Tour Hotel/Wettenstein Cidade ***
Astron Cidade ****
Friburgo
Novotel/Dorint Centro ****
Bestwestern Centro ***
Colônia
Regent/Mercure/Queens Cidade ****

ÁUSTRIA
Innsbruck
Clima/Leipzgerhof Centro ***
Bellevue/Ross in der Au Cidade ***
Greif/Neue Post Centro ****
Alpin Park/Grauer Bar Centro ****
Viena
Alfa/Burgerland/Atlas Augarten Cidade ***
Internacional Centro ***Sup
Rosen Europahouse Cidade ***Sup
P. H. Schoenbrunn/Artis Tower Cidade ****
Bosei/R.Kavalier/P.Eugene Cidade ****
Ananas/Cadena Trend Cidade ****
Holiday Inn South Cidade ****
Mozart/R. Wieden Centro ***
Eurostars Cidade ****
Salzburgo
Drei Kreuz/Rosen/Allegro Centro ***
Dorint/Ramada Centro ****
Rosenberg/Schaffenrath Cidade ****

HOLANDA
Amsterdã
Novotel/Galaxy/Hem Cidade ****
Lancaster/Eden Centro ***
AC Amsterdam Cidade ***
Tulip Inn Woerden Fora da cidade***
Golden Tulip Loosdrecht Fora da cidade***
G. Tulip Barbizon Schiphol Fora da cidade****
De Zoete Invar Haarle Fora da cidade***

GRÃ BRETANHA
Londres
Tavistock/Imperial/Bayswater Inn Centro ***
Royal National/Gran Planza Centro ***Sup
Forte Posthouse Centro ****
Holiday Inn Old City/Quality Cidade ***
Holiday Inn Express Victoria Cidade ***
Britania Internacional Cidade ****
Park Internacional Centro ***

SUIÇA
Genebra
Drake/Longehamas/Edelweiss Centro ***
Chantilly Centro ***
Chavannes Bogis ***Sup
New Hotel Anemasse ***Sup

FEIRAS, CONGRESSOS 
E MANIFESTAÇÕES 
INTERNACIONAIS

Amsterdã

• BLOEMENCORSO de 21 a 25 de abril
• WHITSUNDAY de 13 a 15 de maio
• SENSATION de 27de junho a 2 de julho
• IBC de 9 a 16 de setembro

Antuérpia

• MAINTENANCE: de 19 a 23 de abril
• SEAFOOD: de 24 a 30 de abril
• BREAKBULK: de 21 a 28 de maio
• TALL SHIP RACES: de 5 a 12 de julho
• TOMORROWLAND: de 22 a 25 de julho 

e de 29 a de julho a 8 de agosto

Berlim

• CONGRESO DE CIRUGÍA de 25 a 30 de abril
• CONGRESO DE DIABETES de 3 a 8 de maio
• BASKETBALL CL de 11 a 17 de maio
• IFA del 1 a 8 de setembro
• INNOTRANS de 19 a 23 de setembro
• MARATHON de 24 a 26 de setembro
• CONGRESO DE ORTOPEDIA de 24 a 29 outubro

Bruges

• SEAFOOD del 20 a 27 de maio
• HOLY BLOOD de 4 a 9 de maio
• MA FESTIVAL de 5 a 14 de agosto

Bruxelas

• SEAFOOD de 18 a 27 de abril
• INTENSIVE CARE de 14 a 16 de março
• TOMORROWLAND de 22 a 25 de julho 

e de 29 de julho a 1 de agosto
• FLOWER CARPET de 11 a 15 de agosto
• BELGIAN FORMULA 1 de 19 a 21 agosto 

o 26 a 28 agosto
• MOOD de 5 a 8 de setembro
• EU OPEN DAYS de 3 al 5 de outubro

Colônia
• DRUPA de 30 de maio a 9 de junho
• GAMESCOM de 15 a 22 de agosto
• SPOGA de 2 a 7 de setembro
• PHOTOKINA de 18 a 25 de setembro
• INTERMOT de 4 a 12 de outubro

Florença

• Congreso Médico International de 4 a 11 
de novembro

• Congreso Médico Internacional de 26 a 28 
de novembro

• Pitti UOMO de 12 a 15 de janeiro
• Pitti BIMBO de 21 a 26 de janeiro
• Pitti FILATI de 27 a 29 de janeiro
• Danza in Fiera del 25 a 28 de fevereiro
• Conoscere e curare il cuore de 11 a 13 de março
• Congreso Médico Internacional de 2 a 6 de abril
• Congreso Médico Internacional de 12-14 maio
• Pitti UOMO de 14 a 17 de junho
• Pitti BIMBO de 23 a 26 de junho
• Pitti FILATI de 29 de junho a 1 de junho
• Pitti UOMO de 12 a 15 de janeiro
• Pitti BIMBO de 21 a 26 de janeiro
• Pitti FILATI de 8 a 10 de julho

Frankfurt

• CREATIVE WORLD de 29 de janeiro a 3 de feveriro
• AMBIENTE de 12 a 18 de feveriro
• LIGHT AND BUILDING de 12 a 19 março
• MUSSIC MESSE de 4 a 11 de abril
• IMEX de 17 a 24 de abril
• IFFA de 6 a 13 de maio
• OPTATEC de 5 a 10 de junho
• TEXCARE de 10 a 17de junho
• AUTOMECHANIKA de 11 a 18 de setembro

Milão

• MIPEL-MICAM de 14 a 17 de fevereiro
• MODA DONNA de 24 de fevereiro a 1 de março
• EXPOCOMFORT de 15 a 18 de março
• MOBILE de 12 a 17 de abril
• FINAL CHAMPIONS LEAGE sábado 28 de maio
• GP MONZA de 2 a 4 de setembro
• LINEA PELLE de 7 a 9 de setembro
• MODA DONNA de 21 a 27 de setembro

Rex/Auteuil/Royal Centro ****
Movenpick Aeroporto ***
Du Berne/Grand Pré Cidade ****
Zurique
Senator/Swiss Hotel/Neufeld Cidade ****
Hostelleria Geroldswil Geroldswill ***
See Hotel Meierhof Horgen ****
Sommerau Ticino Dietikon ***
Lucerna
Weinhof/Kolping Centro ***
Luzernerhoff/Flora Centro ****
Interlaken
Weisses Kreuz Cidade ***
Elite/Holiday Thun ****
Eden Nova Cidade ***
Berna
Astoria/Kreuz Cidade ***

REPÚBLICA CHECA
Praga
Euro Hotel Periferia ***
Globus/Ilf Cidade ***Sup
Duo/Oaza/Apollon Cidade ***
Fortuna/Clarion/Expo Cidade ***Sup
Panorama/Barceló/Holiday Inn Cidade ****
Movenpick/Vysegrad Cidade ****
President/Hilton Centro ****

HUNGRÍA
Budapeste
Arena Cidade ****
Ibis Volga/Eben Cidade ***
Mercure/Novotel/Budapeste Cidade ****
Astoria Centro ****
Hungaria Centro ****
Austria Trend Messe Cidade ****

ITÁLIA
Florença
Franchi/Fleming Cidade ***
Mediterraneo/Carolus Cidade ****
Mirage/Nord Florence Cidade ****
Croce Malta/Adriatico Cidade ****
Albani/Jolly/Anglo A. Centro ****
Rafaello/Monginevvo Cidade ****
Meridiana/Donatello Centro ***Sup.
Idea Hotel Scandicci ****
Moderno Pontasieve ****
Delta/First Calenzano ****
Palace Prato ****
Charme Prato ****
President/Art Museo/Datini Prato ****
Villa Gabrielle Cidade ****
Minerva/Europa Montecarini
Milão
Hotel Cosmo Cidade ****
Century Cidade ***
Cadena Una Centro ****
Contessa Jolanda Cidade ****
Holiday Inn Linate Linate ****
Roma
Marco Aurelio/Giotto Cidade ***
Idea Hotel Cidade ****
American Palace Cidade ****
Laurentia/Globus Centro ***
Park Hotel Aran/Aldobrandeschi Cidade ****
Raganelli/Gelsomino/Pergola Cidade ***
Caravel/Oly/Giotto Cidade ***
Blanc Noir/Rouge Noir Cidade ***
Rippa Residence/C. Colombo Centro ****
Fleming/Dei Massimi Cidade ****
Summit/Eursuite Cidade ****
Michelangelo/Cardinal Centro ****
Royal Santina/Universo Centro ****
Palatino/Genova/P. Helvezia Centro ****
Pisana Palace/Pineta Palace Cidade ****
Sheraton Golf/Capital Inn Fora da cidade****
Satelite/Airport Lido di Ostia****

Veneza
Villafiorita Monastier ****
Vienna/Mondial Marghera ***
Campiello Mogliano ***
Carlton/Continental Treviso ****
Base Hotel Noventa ****
Park Hotel Bolognese Preganziol ****
Brioni Mare L. Jesolo ****
Caravell/Alexander/Itália L. Jesolo ***
Prim hotel Oderzo ***
Magnolia/Alexander Abano Terme****
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TAL
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Munique

• BAUMA de 10 a 16 de abril
• IFAT del 28 de maio a 3 junho
• INTERSOLAR de 20 a 25 de junho
• EASD de 10 a 16 de setembro
• OKTOBERFEST de 15 de setembro 

a 4 outubro
• EXPOREAL de 4 a 8 de outubro

Nurembergue

• AKADEMIKA de 7 a 10 junho
• CO-REACH de 28 de junho a 1 de julho
• GALABAU de 13 a 18 de setembro
• EDPC de 25 a 30 de setembro
• HAARE-CHILLVENTA-EVENORD de 9-16/10

Paris

• ROLAND GARROS de 22de maio a 5 de junho
• HIPERTENSION de 9 a 14 de junho
• EUROSATORY de 12 a 18 de junho
• CNMST de 20 a 25 de junho
• CAMPEONATO EUROPA FUTBOL de 8 junho

a 11 de junho
• ESPE de 6 a 10 setembro
• PREMIER VISION de 12 a 16 de setembro
• FASHION WEEK de 26 de setembro 

a 6 de octubre
• AUTOMOVIL de 3 a 13 de outubro
• RADIOLOGIA de 11 a 17 de outubro
• SIAL de 17 a 21 de outubro

Rome

• ESC-Congreso Médico Internacional 
de Cardiología de 27 a 31 de agosto

• Canonización Madre Teresa de Calcuta

Viena

• ECR del 1 a 5 de março
• EGU de 17 a 22 de abril
• ERA de 20 a 5 de maio
• MEG de 3 a 5 de junho
• EACCI de 10 a 15 de junho
• ECNP de 16 a 21 de setembro
• EADV de 28 de setembro a 4 de outubro
• UEGW de 10 a 19 de outubro

Índia, Vietnã, Camboja, Japão e China
Consultar Feiras e Congresos no folheto ASIA
2016

Escandinávia, Países Bálticos e Rússia
Consultar Feiras e Congresos no folheto ESCAN-
DINÁVIA-RÚSSIA 2016

Turquía, Jordânia, Israel e Dubái
Consultar Feiras e Congresos no folheto TUR-
QUÍA-ORIENTE 2016

Devido a magnitude destes Congressos e aconteci-
mentos, e aos bloqueios hoteleiros efetuados por
parte das entidades organizadoras destes eventos,
no momento da impressão do folheto não podemos
garantir que a acomodação nas cidades e datas aci-
ma coincidam com os hotéis previstos ou similares
aqui mencionados, podendo ter a estadia fora da ci-
dade. Nestas datas, por favor ter em conta, todas
aquelas que coincidam com feriados locais e/ou na-
cionais dos países a serem visitados em cada um dos
itinerários incluídos no presente folheto. (*) Por não
existir uma classificação oficial de estrelas nestes paí-
ses, a categoria indicada no nosso folheto é mera-
mente subjetiva e aproximada, e com um fim de ofe-
recer uma orientação sobre a qualidade do
estabelecimento.  

• A classificação dos hotéis que aparece neste folheto
corresponde com a classificação oficial dos estabe-
lecimentos conforme a legislação atual de cada
país. Ainda assim, adicionamos em alguns deles a
palavra “Sup” para diferenciar seu serviço superior
standard dos serviços e instalações com a média da
sua categoria.

• O lugar de prestação do serviço de refeições da eta-
pa indicada nos itinerários são orientativos, e po-
dem ser realizadas em outros dias do trajeto. Ainda
assim, a MEIA PENSÃO ou Pensão completa pode
ser proporcionada nos mesmos estabelecimentos
hoteleiros no qual pernoitamos ou em outros esta-
belecimentos de igual ou diferente tipo e catego-
ria, como são, entre outros, os restaurantes.

NOTA: Os hotéis indicados são válidos para o primei-
ro grupo, caso tenha um segundo grupo na mesma
saída os mesmos podem ser modificados.
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EXCURSÕES OPCIONAIS

A maioria das nossas viagens incluem 

as visitas e excursões mais importantes.

No entanto, em algumas delas 

(para que o cliente tenha mais liberdade), 

não incluímos algumas visitas e excursões.

Leve em consideração o seguinte:

• Os preços das mesmas já incluem impostos.

• Os preços são válidos para todas as viagens 

   com saída anterior a 30 de abril.

   A partir de 1º de maio pode haver uma 

   pequena variação.

• É necessário um mínimo de 20 participantes 

   para sua realização.

ALEMANHA
BERLIM
• Museus de Berlim 51 €
• Potsdam e Sanssouci 62 €
• Campo C. Sachsenhausen 40 €
• Bairro Judeu 31 €
HAMBURGO
• Passeio de Barco  32 €
• Lübeck  46 €
MUNIQUE
• Castelo de Neuschwanstein  69 €
• Campo C. Dachau  35 €
BAMBERG
• Visita a Bamberg  32 €
ROTEMBURGO
• Visita a Rotemburgo  32 €

ÁUSTRIA
VIENA
• Viena Artística  56 €
• Bosques de Viena  45 €
• Concerto  46 €
• Jantar típico em Grinzing  48 €
INNSBRUCK
• Castelo de Neuschwanstein  69 €
• Show Tirolês  37 €
SALZBURGO
• Palácio de Herrenchiemsee  70 €
• Salzkammergut e Salzburgo  110 €

BÉLGICA
BRUXELAS
• Lovaina e Parque Tervuren  46 €

BÓSNIA E HERZEGOVINA
SARAJEVO
• Museu túnel de Sarajevo  26 €

CROÁCIA
DUBROVNIK
• Arquipélago de Elafiti  38 €
• Montenegro  60 €
PULA
• Anfiteatro Pula  38 €
TROGIR
• Trogir  27 €
• Ístria Tour  26 €
ZAGREB
• Varazdin  38 €
• Castelo de Trakoscan  35 €
ESLOVÊNIA
• Pº de barco Lago Bled  42 €
POSTOJNA
• Cavernas de Postojna  43 €

DINAMARCA
COPENHAGUE
• Copenhague Real  58 €
• Castelos do Norte  55 €

ESTÔNIA
TALLINN
• Parque Nacional de Lahemaa  75 €
• Museu Etnográfico de Tallinn  40 €
• Palácio Kadriorg, Bairro Pirita  36 €
• Helsinki  140 €

FRANÇA
NICE
• Mônaco e Montecarlo  58 €
PARIS
• Iluminações Paris  42 €
• Palácio de Versalhes  75 €
• Museu do Louvre  53 €
• Barco, Torre Eiffel, Montmartre  58 €
• Moulin Rouge  147 €

HOLANDA
AMSTERDÃ
• Canais  48 €
• Marken, Volendam e Moinhos  58 €
• Marken, Volendam  42 €
• Grande Dique e Moinhos  48 €
• Rijksmuseum  40 €
• Keukenhof  52 €
• Leilão de Flores  30 €
• Edam  22 €
HAIA
• Madurodam  25 €
ROTERDÃ
• Euromast  22 €

HUNGRIA
BUDAPESTE
• Pº de barco ao longo do Danúbio  35 €
• Jantar Cigano  67 €
• Ópera e Parlamento  56 €
• Iluminações de Budapeste  20 €
• Pº ao longo do Danúbio, Szentendre  42 €

ITÁLIA
ROMA
• Museus Vaticanos  58 €
• Basílicas e Catacumbas  45 €
• Roma de Noite  41 €
• Roma Antiga: Coliseu  56 €
• Pompeia, Nápoles e Capri 1 152 €
• Pompeia  58 €
FLORENÇA
• Florença Artística  58 €
• Academia e Piazza Annunziata  50 €
NÁPOLES
• Capri  85 €
• Capri e Pompeia  123 €
VENEZA
• Gôndolas  41 €

IRLANDA
DUBLIN
• Castelo e Catedral S. Patricio  39 €

LETÔNIA
RIGA
• Museu Etnográfico de Riga  41 €

LITUÂNIA
VILNIUS
• Fortaleza de Trakai  40 €

NORUEGA
OSLO
• Museus de Oslo  54 €
• Museu do Fram  20 €
FIORDES
• Viagem de Helicóptero  158 €
• Geleira de Nigards  38 €
• Museu das Geleiras  28 €
• Trem de Flam  70 €
BERGEN
• Funicular e Edvard Grieg  44 €
STAVANGER
• Fiorde de Lyse  78 €
HONNINGSVAG
• Ilha dos Pássaros  95 €
ANDENES
• Rota das Baleias  147 €
ALTA
• Museu de Alta  26 €
LOFOTEN
• Trollfjord  100 €

POLÔNIA
VARSÓVIA
• Castelo de Malbork  35 €
• Casa Museu Chopin  22 €
GDANSK
• Oliwa: Museu Solidariedade  35 €
CRACÓVIA
• Minas de Sal  48 €
• Bairro Judeu + Jantar Típico  60 €

REINO UNIDO
LONDRES
• Castelo Windsor e Oxford  70 €
• Londres Noite + Pub  47 €
• Torre e Museu Britânico  69 €
ESCÓCIA
EDIMBURGO
• Castelo e Palácio  71 €
TERRAS ALTAS
• Castelo de Cawdor  36 €
• Fort George em Inverness  36 €
GLASGOW
• Centro Têxtil New Lanark  50 €

REPÚBLICA CHECA
PRAGA
• Praga artística  22 €
• Bairro Judeu  36 €
• Karlovy Vary  72 €
• Jantar na Cervejaria U-Fleku  30 €

RÚSSIA
MOSCOU
• Kremlin  40 €
• Arsenal  60 €
• Galeria Tretyakov  40 €
• Museu de Pushkin  40 €
• Serguiev Possad  60 €
• Passeio Noturno  40 €
• Folclore Típico (a partir)  60 €
• Circo Russo (a partir)  60 €
• Vladimir Súzdal  120 €
SÃO PETERSBURGO
• Fortaleza S. Pedro e S. Paulo  20 €
• Catedral de S. Isaac  35 €
• Igreja do Sangue Derramado  35 €
• Petrodvorets  60 €
• Palácio de Santa Catarina  55 €
• Pavlovsk  50 €
• Pº de Barco pelos Rios e Canais  35 €
• Pº Noturno  35 €
• Folclore Típico (a partir)  60 €
• Teatro Russo (a partir)  85 €

SUÉCIA
ESTOCOLMO
• Museu Vasa e Prefeitura  65 €
• Uppsala e Sigtuna  55 €

SUÍÇA
LUCERNA
• Visita de Berna Gruyere  56 €
• Monte Pilatus  70 €
• Einsiedeln  23 €
CHAMONIX
• Mont Blanc–Aiguille du Midi  115 €
LAUSANNE
• Gruyere ( no caminho)  23 €
INTERLAKEN
• Cataratas de Trummelbach  40 €
GENEBRA
• Pº de barco lago Léman  52 €
BADEN
• Pº de barco lago Titisee  23 €

CRUZEIRO ROMÂNTICO RENO
• Baden-Baden  50 €
• Molinos  35 €
• Basilea  52 €
• Lucerna  80 €
• Friburgo e Colmar c/ almoço  110 €
• Canais de Amsterdã  48 €
• Haia e Delft  50 €
• Visita a Bruxelas  52 €
• Bruges e Gent c/ almoço  87 €
• Heidelberg  62 €

O MELHOR DO DANÚBIO I
• Palácio de Schönbrunn  48 €
• Concerto Viena  70 €
• Jantar Romântico  no Prater  90 €
• Wachau – Abadia de Melk  52 €
• Budapeste: Ópera e Parlamento  57 €
• Jantar Cigano 67 € 
• Salzburgo e Los Lagos c/ almoço  110 €

RODÂNO
• Garganta del Ardeche 64 €
• La Camargue 43 €
• Acueducto Romano em Provença 48 €
• Golden Stone Beuajolais 49 €

LUXO

 CRUZEIROS
FLUVIAIS
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PAÍS POR PAÍS
País por país, região por região, com todos os detalhes… curtindo cada pedacinho 

da Europa…é desse jeito que mostramos para você este maravilhoso continente…

Oferecemos 120 roteiros diferentes de 8 a 10 dias. Operados diretamente 

pela Panavisión, sem intermediários e, portanto, sem custos adicionais, 

garantindo o melhor valor para o seu dinheiro.

Itália: Roma, a cidade eterna. Veneza, a cidade dos mil canais 

(única no mundo). Michelangelo, da Vinci, Botticelli e suas obras magistrais...

Alemanha, Suíça, Áustria: no “coração da Europa”, entre o Reno, o Danúbio, 

os Alpes e a Floresta Negra…

Europa Central, Polônia, Romênia: cultura e diversão visitando os museus, 

palácios, monumentos e locais típicos mais importantes...

França, Bélgica, Holanda: a combinação perfeita de belas paisagens 

e cidades encantadoras...

Escandinávia, Repúblicas Bálticas e Rússia: o norte da Europa, combinando 

paisagens de tirar o fôlego (fiordes, montanhas…) com as cidades mais modernas 

e avançadas, sem esquecer a grandeza das cidades russas.

Oriente Médio: suas cidades ricas em monumentos, mesquitas, museus , bazares... 

são atrativos turísticos em qualquer estação do ano...
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MÓNACO

F R A N C I A

P O L O N I A

U C R A N I A

S U E C I A

F I N L A N D I A

R U S I A

I R L A N D A

SICILIA G R E C I A

S E R B I A

ALBANIA
MACEDONIA

E G I P T O

J O R D A N I A
ISRAEL

T U R Q U Í A

P O R T U G A L

BURGOS

TOLEDO

OPORTO

VIGO GIJÓN

BILBAO

S.SEBASTIÁN

SANTANDER

CÁDIZ

GIBRALTAR

ZARAGOZA

LÉRIDA

SANPETERSBURGO

BURDEOS

POITIERS
TOURS

EDIMBURGO

OXFORD

DOVER

LIVERPOOL

VALENCIA

SEVILLA

GRANADA

ALICANTE

FARO

BARCELONA

GIRONA

NARBONNE

PALMA M.IBIZA

MOSCÚ

LONDRES

DUBLÍN

LISBOA
SALAMANCA

BURGOS

A CORUÑA

OVIEDO

TOULOUSE

MARSELLA

AVIGNONNIMES

PLYMOUTH

MANCHESTER

CAMBRIDGE

ESTRASBURGO

DUSSELDORF

ALBORG

LINKOPING

TAMPERE

ROVANIEMI

IVALO

KARASJOK

LAKSELV
ALTA

BODO

BERGEN

KAUPANGER

LAERDAL

STAVANGER

SVOLVAER

CABO NORTE

GOTEBORG

ODENSE

LE HAVRE

LE MANS

BREST

PARÍS

LUXEMBURGO

ESTOCOLMO

BRUSELAS

MINSK

KIEV

SOFÍA

ATENAS

HELSINKI

BUDAPESTE

AMSTERDÃO

IRÚN

BÉLGICA
CALAIS

ORLEANS

LIMOGES

LYON

GINEBRA
ZURICH

MILÃO

GÉNOVA

TURÍN

ASSIS

DUBROVNIK

PESCARA

BARI

ANCONA

SALERNO

EFESO

MILETO

ESMIRNA

PAMUKALE

KAYSERI

SORRENTO

PALERMO

GIZEH

KARNAK

LUXOR

ABU SIMBEL

ESNA

EDFU

KOM OMBO

ASSUAM

HAIFA

ALEJANDRÍA

ESTAMBUL

M A R  N E G R O

GIZA

WADI RUM

JERASH

PETRA

PALMIRA

ALEPOCRAC..

SAN SIMEÓN

REGIO CALABRIA

SIENA

PISA

S U I Z A

ROMA

EL CAIRO

DAMASCO
TEL AVIV

NÁPOLES

I T A L I A

ROGENSBURG

MUNICH

NUREMBERG

POZNAN

BRESLAU

CRACOVIA

HOLANDA

DINAMARCA
JONKOPING

MALMO

KRISTIANSAN

INNSBRUCK

SALZBURGO
VADUZ

VERONA
VENEZA

A U S T R I A

R E P.  C H E C A

PRAGA

BRATISLAVA
VIENA

E S L O V A Q U I A

E S T O N I A

RIGA

PÉRGAMO
ANKARA

C
a p

a d
o

c i a

ANTALYA

S I R I A

AMMAN

BELÉN

AJLUN

CROACIA

SPLIT

OPATIJA

B O S N I A
SARAJEVO

ZAGREB

TIRANA

H U N G R Í A

N O R U E G A

OSLO

VILNIUS

CHISINAU

BUCAREST

M O L D A V I A

B U L G A R I A

VARSOVIA

R E I N O  U N I D O

L E T O N I A

R U M A N Í A

LOURDES

ANDORRAMADRI

E S P A N H A

MÁLAGA FLORENÇA

BERNA

COPENHAGUE

BERLÍN

L I T U A N I A

TALLIN

HAMBURGO

COLONIA

BONN

HANOVER

LEIPZ
FRANKFURT

HEIDELBERG

A L E M A N I A

BELGRADO

SKOPJE

LIUBLIANA

B E L A R Ú S

022-49 BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:00  Página 23



I54

ITÁLIA
ITÁLIA

Itália é um destino turístico europeu por excelência. 

Através dos nossos circuitos, você poderá

desfrutar das suas cidades monumentais

e da riqueza artística incomparável em

qualquer estação de ano.
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          DATAS DE INICIO MILÃO

• 2016

Março                15      22      29

Abril                     5      12      19      26

Maio                     3      10      17      24      31

Junho                   7      14      21      28

Julho                    5      12      19      26

Agosto                 2        9      16      23      30

Setembro             6      13      20      27

Outubro               4      11      18      25

Novembro            1        8      15      22      29

Dezembro            6      13      20      27

• 2017

Janeiro                 3      10      17      24      31

Fevereiro              7      14      21      28

Março                  7      14

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

dias, 6 ou 11 refeições e 11 visitas … a partir de 995 $7

DIA 1. (Terça Feira) MILÃO(2)-VERONA-
VENEZA
Chegada a Milão e saída para Verona, a cidade
de Romeu e Julieta. Tempo livre para visitar a casa
de Julieta, situada nas proximidades da Piazza
Erbe, um compacto casarão medieval com seu tí-
pico balcão. Poderá visitar também a Piazza Bra,
ponto de encontro de todos os veroneses, de dia
e de noite, além da gloriosa Arena Romana do sé-
culo I, a terceira estrutura desse tipo, em ta-
manho, que é muitas vezes utilizada como sede
de festivais de Ópera. Continuação da viagem até
Veneza. Chegada. Jantar e acomodação. Se
desejar, participe de uma visita a Veneza de Noite. 

DIA 2. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão ou pensão completa,
de acordo com a opção escolhida. Na parte da
manhã, transporte até a praça São Marcos. Da-
remos um passeio de barco pela laguna e entre
as belas ilhas venezianas, desfrutando das mag-
níficas paisagens de Veneza, cidade única no
mundo, e das ilhas de Murano e Lido. Começa-
remos nossa visita panorâmica (incl..) pela mag-
nífica Praça São Marcos, onde se reúnem a arte
grega, medieval, bizantina e veneziana, formando
um maravilhoso conjunto arquitetónico com a ba-
sílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte
dos Suspiros, o Campanile e o Palácio Ducal. Vi-
sita a uma fábrica de cristal de Murano. Resto do
tempo livre. Se desejar, participe de um passeio
de gôndola pelos típicos canais venezianos. Re-
torno ao hotel em barco privativo e de ônibus.

DIA 3. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magnífica
Praça Prato Della Vale e a Basílica de Santo An-
tônio. Continuação para Florença, onde faremos
a visita panorâmica pela cidade; seguindo os
passos de Leonardo e Michelangelo, passare-
mos a conhecer os aspetos mais importantes do
Renascimento. Na Catedral de Santa Maria del
Fiore, contemplaremos sua magnífica cúpula do
arquiteto Brunelleschi. Visitaremos também a
Praça da Signoria, o Palácio do Governo dos Mé-
dici, o Campanile de Giotto, etc. Almoço (pax TI).
Tempo livre para visitar a Academia por conta
própria, onde poderá contemplar o famoso
"Davi", de Michelangelo e outras obras-primas.
Jantar e acomodação.

DIA 4. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visita-
remos a basílica de São Francisco, o mais belo

de todos seus templos, com afrescos de Cima-
bue e Giotto e os pintores da escola florentina.
Continuação da viagem até Roma. Almoço (pax
TI). Apresentamos a capital do Tibre com uma vi-
sita panorâmica de ônibus ao coração da antiga
Roma, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro do
Trastevere, as colinas do Aventino e a colina do
Palatino, sendo que nesta última encontram-se as
mais antigas memórias de Roma. A beleza deste
lugar, com suas ruínas arqueológicas, a rica ve-
getação e suas maravilhosas paisagens fazem
dele um dos lugares mais bonitos da cidade. Da
mesma forma, poderemos admirar o Coliseu, o
Circo Máximo, o Arco de Constantino, de 315
d.C., a Praça Veneza e o Campidoglio, a mais fa-
mosa das sete colinas da cidade de Roma, onde
se destacam suas praças, cujas fachadas, calça-
das e escadarias foram desenhadas por Miche-
langelo. Também desfrutaremos da vista do foro
romano, que foi o centro político, religioso e co-
mercial da antiga Roma. À noite realizaremos a vi-
sita (incl..) a Roma Barroca; percurso pelas prin-
cipais praças da cidade, visitando a famosa
Fontana di Trevi, Panteão, a espetacular Praça
Navona, com suas típicas barraquinhas, retratis-
tas, etc. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão ou pensão completa,
de acordo com a opção escolhida. Hoje faremos
uma interessante visita incluída aos Museus Va-
ticanos, Capela Sistina e interior da basílica de
São Pedro. Começaremos visitando os Museus
do Vaticano, que foram os antigos palácios pa-
pais, o grande pátio da Pinha, a sala da Cruz, a
Galeria dos Candelabros, a dos Tapetes, a dos
Mapas, a sala Sobiesky e a da Imaculada; ao final
entraremos na Capela Sistina, com todos seus
afrescos restaurados. Depois, vamos passar para
a Basílica de São Pedro, construída no local do
martírio do Santo e depois reconstruída; e da qual
se destaca sua imponente cúpula, obra-prima de
Michelangelo. Em seu interior há preciosos tesou-
ros, entre eles a "Pietá", de Michelangelo; o "Bal-
daquino", de Bernini, situado acima do túmulo de
São Pedro, em bronze dourado, e os monumen-
tos funerários dos papas, realizados através dos
séculos pelos artistas mais ilustres. Terminaremos
na magnífica Praça de São Pedro, e sua Colunata,
uma das maiores do mundo, de Bernini; uma vez
mais o artista optou pela forma oval, definida por
quatro filas de colunas, que, no entanto, parecem
uma só para aquele que se situe sobre os dois fo-
cos da elipse, em cujo centro está o Obelisco.
Resto do dia livre. À tarde ainda teremos tempo
para visitar, opcionalmente, as basílicas Maiores e
as catacumbas. Acomodação.

DIA 6. (Domingo) ROMA (Nápoles, Capri)
Estadia em regime de meia pensão ou pensão

completa. Maravilhosa excursão de dia completo
a Nápoles e Capri (opc TI). Saída pela manhã de
ônibus em direção a Nápoles. Uma visita panorâ-
mica pela baía é um espetáculo inesquecível que,
por si só, já bastaria para levar da capital do Mez-
zogiorno italiano uma lembrança única. Em Nápo-
les, viajaremos no barco que nos levará à ilha de
Capri. Passeio por Capri e tempo livre durante o
qual poderá visitar os magníficos jardins de Au-
gusto. Seguiremos para o restaurante onde o Al-
moço será servido. À tarde, tempo livre para per-
correr as elegantes ruas, as melhores lojas. No
final da tarde voltaremos para Nápoles e, a ca-
minho de Roma, pararemos para jantar na cidade
de Cassino ou em Roma. Aqueles que desejarem
também poderão fazer uma visita opcional a Pom-
peia. Visita às ruínas consideradas, com razão,
entre as mais importantes e completas do mundo.
Com o guia local, visitaremos as ruínas desta co-
lónia romana que o vulcão Vesúvio sepultou em
24 de agosto do ano 79 depois de Cristo.

DIA 7. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã. No horário indicado, transporte
ao aeroporto de Roma. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

      NOTAS

      • A ordem das visitas pode ser alterada por conve-
niência de horários, etc...

      (2) Somente para voos com chegada em Milao
antes das 12:00 horas.

      • Somente incluido na opção tudo incluído.

     INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados: do aeroporto ao hotel e vice-

versa.
● Guia acompanhante e assistência

desde o momento da chegada na Itália
até o fim.

● Ônibus Autopullman para o percurso
dentro da Itália.

● Estadia en Hotéis indicados ou similares
em quartos duplos com banheira ou
chuveiro.

● Ver na pág. 29 resto serviços inclusos.

MARAVILHOSA 

EXCURSÃO 

INCLUSA A 

NÁPOLES
e CAPRI 

I54 ITÁLIA TURÍSTICA
2 noites em Veneza, 1 em Florença e 3 em Roma

MEIA PENSÃO:

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença
e Roma, incluímos:

       • Café da manhã buffet e 6 jantares.

       • Cruzeiro pela Laguna Veneziana.

       • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

       •Museus Vaticanos. Capela Sistina.

TUDO INCLUIDO:
   • Além do indicado acima para MP, inclui 5 almoços.

       • Excursão de dia completo a Nápoles e Capri.

HOTÉIS previstos ou similares
                                                   * ***
                               * ***                       Centro cidade

Roma
NH Midas             Cidade        Hotel Cicerone
Holiday Inn Rome   Cidade        Gran H. Genova
                                               Dei Borgia
Florença
Raffaello               Cidade       H. Croce di Malta
V. Gabriele            Cidade       H. Mediterráneo
                                             Hotel Adler
Veneza
Villa Fiorita            Monastier
Brioni/Colombo     L. Jesolo    Mesma opção****

Veneza
Milão

Verona

Pádua

Florença
Assis

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

In ic io Mi lão -  F im Roma

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão 

• Hotéis 4****
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 995
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . 300
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . . . . . . . 170
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . 50
■ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . 30

• Hotéis 4****CENTRO CIDADE

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.090
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . 390
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . . . . . . . 170
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . 50
■ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Roma
Hotéis 4**** ...........      65        70       90       50
Hotéis 4**** C. Cidade      85        105       160       80

         • Milão
Hotéis 4**** ...........      65         70         90        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Segunda Feira) ROMA
Chegada a Roma, antiga capital do Império Ro-
mano. Chegada, assistência e transporte ao ho-
tel. Resto do tempo livre. Jantar e acomodação.
À noite, possibilidade de realizar a visita opcional
Roma Barroca. 

DIA 2. (Terça Feira) ROMA
Estadia com café da manhã Apresentamos a
capital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus ao coração da antiga Roma,
conhecendo a ilha Tiberina e o bairro do
Trastevere; as colinas de Aventino e a colina
do Palatino. Da mesma forma, podemos
admirar o Coliseu, o Circo Máximo ou o Arco
de Constantino, de 315 d.C., além da Piazza
Venezia e o Campidoglio. A seguir, uma bela
visita opcional aos Museus Vaticanos, Capela
Sistina e interior da Basílica de São Pedro.
Começamos pela visita aos Museus do
Vaticano. Finalmente, entraremos na Capela
Sistina, grande obra-prima de Michelangelo,
com todos seus afrescos restaurados. Depois,
vamos passar para a Basílica de São Pedro,
construída no local do martírio do Santo e
depois reconstruída; e da qual se destaca sua
imponente cúpula. Em seu interior há preciosos
tesouros, entre eles a "Pietá", de Michelangelo;
o "Baldaquino", de Bernini, situado acima do
túmulo de São Pedro, em bronze dourado, e os
monumentos funerários dos papas, realizados
através dos séculos pelos artistas mais ilustres.
Terminaremos na magnífica Praça de São
Pedro. Uma vez mais o artista optou pela forma
oval, definida por quatro filas de colunas, que,
no entanto, parecem uma só para aquele que
se situe sobre os dois focos da elipse, em cujo
centro está o Obelisco. Resto do dia livre,
durante o qual você vai poder visitar,
opcionalmente, as basílicas maiores e
catacumbas.

DIA 3. (Quarta Feira) ROMA (Excursão 
opcional a Nápoles, Capri e Pompeia)
Estadia com café da manhã. Oferecemos a
possibilidade de uma bonita excursão opcional
durante todo o dia a Nápoles, Capri e Pom-
peia com pensão completa. Saída para Pom-
peia. Visita às ruínas consideradas, com razão,
uma das mais importantes e completas do
mundo. Com o guia local, visitaremos as ruínas
desta colónia romana que o vulcão Vesúvio se-
pultou em 24 de agosto do ano 79 depois de
Cristo. Passaremos pelas suas ruas revestidas
de pedra, entraremos em algumas casas para
conhecer melhor a vida e a singularidade dos
pompeianos que lá viveram há quase 2.000

anos. Continuação para Nápoles: uma visita
panorâmica pela baía é um espetáculo inesque-
cível que já bastaria para levar da capital do
Mezzogiorno italiano uma lembrança única. Em
Nápoles, viajaremos no barco que nos levará à
ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo livre
para visitar os magníficos jardins de Augusto.
Seguiremos para o restaurante onde o almoço
será servido. À tarde, tempo livre para percorrer
as elegantes ruas, as melhores lojas, as joalha-
rias exclusivas e a famosa Piazzetta com suas
antigas cafetarias. Tudo isso confirma a fama de
Capri como "Pérola do Mediterrâneo". No final
da tarde, regresso a Nápoles e continuação até
Roma para jantar.

DIA 4. (Quinta Feira) ROMA-ASSIS-
FLORENÇA
Café da manhã buffet e saída para Assis, o
lugar de peregrinação mais importante do centro
da Itália. Visitaremos a basílica de São Francisco
(incl..), o mais belo de todos seus templos, com
afrescos de Cimabue e Giotto, e os pintores da
escola florentina. Continuação para Florença,
berço e centro do Renascimento. Visita
panorâmica pela cidade: Catedral de Santa Mª
del Fiore; visitaremos a Praça da Signoria;
veremos o Campanile de Giotto, o Batistério,
com sua famosa porta principal em bronze.
Sobre o Arno está a famosa Ponte Vecchio,
repleta de joalharias, lojas de arte e souvenirs,
etc. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-PÁDUA-
VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre que você
pode aproveitar para dar um passeio pelo
famoso mercado da Palha ou o de São
Lourenço, onde poderá comprar os típicos
objetos de seda, couro, etc., ou visitar por conta
própria a Academia. Durante esta visita poderá
apreciar a delicadeza e sensibilidade do cinzel
nas mãos de Michelangelo, e contemplar o
famoso "Davi". Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica
praça Prato della Valle e a basílica de Santo
Antônio, construída para albergar o sepulcro
com os restos mortais do santo. Continuação
da viagem até Veneza, uma centena de ilhas
conectadas por dezenas de pontes que nos
levarão de uma maravilha a outra. Jantar e
acomodação.

DIA 6. (Sábado) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte para a Praça São Marcos, onde dare-
mos um passeio de barco pela Laguna de Ve-
neza e entre suas belas ilhas. Visita panorâmica
pela magnífica Praça São Marcos, Torre do Reló-
gio, ponte dos Suspiros, Campanile, Palácio Ducal
e visita a uma fábrica de cristal de Murano. Resto

do tempo livre. Se desejar, participe de um passeio
de gôndola pelos típicos canais de Veneza. Re-
torno ao hotel em barco privativo e de ônibus.

DIA 7. (Domingo) VENEZA-VERONA-
MILÃO(2)

Café da manhã buffet e saída para a cidade de
Romeu e Julieta, Verona. Tempo livre para visitar
a casa de Julieta e sua gloriosa Arena Romana
do século I, a terceira estrutura desse tipo em
tamanho. Continuação da viagem para Milão.
Fim da viagem e de nossos serviços.

      NOTAS

    • A ordem das visitas pode ser alterada por
convêniencia de horários, et.

    • Nas saídas do dia 13 de junho, em virtude da
celebração do Pitti Uomo, a acomodação en
Florença pode ser alterada.

    (2) Somente para voos com volta a partir das
17:00 horas. 

dias, 3 refeições e 7 visitas ... a partir de 840 $7

     INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados: do aeroporto ao hotel e vice-

versa.
● Guia acompanhante e assistência

desde o momento da chegada na Itália
até o fim.

● Ônibus Autopullman para o percurso
dentro da Itália.

● Refeições: 3 refeições principais
(bebidas não inclusas)

● Visitas com guia local:
Panorâmicas em Roma, Florença,
Veneza.

● Visitas explicadas pelo nosso guia
acompanhante:
Visita a Assis, Pádua e Verona.

● Outras atrações incluídas:
Cruzeiro pelas ilhas da laguna veneziana
Travessia da Laguna de Veneza de
barco privado para voltar ao hotel.

● Visitas a Basílicas: S. Francisco, em
Assis e S. Antônio, em Pádua.

● Seguro de viagem. 
● Novas taxas de estadia na Itália
• O café da manhã buffet na Itália consiste de

fiambre/presunto, queijo, croissant, pão, sucos,
café ou chá.

ITÁLIA PARA TODOS
3 noites em Roma, 1 em Florença e 2 em Veneza

COM 3 REFEIÇÕES PRINCIPAIS

Além das visitas panorâmicas em Roma, Florença e 
Veneza, incluímos:

        • Café da manhã buffet e 3 refeições principais.

        • Visita a Assis.

        • Visita a Pádua.

        • Visita a Verona.

        • Cruzeiro na laguna veneziana.

I07

   HOTÉIS previstos ou similares
                                                   * ***
                             * ***                        Centro cidade

Roma
Fleming Cidade Hotel Cicerone
Holiday Inn Rome Cidade Gran Hotel Genova
Area Cidade

Florença
Raffaello Cidade Donatello 3***SUP

The Gate  Sesto Meridiana 3***SUP

       B & B Firenze 3***SUP

Veneza
Base Hotel Noventa Mesma opção****
Villa Fiorita Monastier
Brioni/Colombo L. Jesolo

Veneza
Milão

Verona

Pádua

Florença
Assis

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Com 3 Refeições 

• Hotéis 4****
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 840
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . 300
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . 60
■ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . 30

• Hotéis 4****CENTRO CIDADE

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . 390
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . 60
■ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . 30

      DATAS DE INICIO ROMA
Março                  7      14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Roma
Hotéis 4**** ...........      65        70       90       50
Hotéis 4**** C. Cidade      85        105       160       80

         • Milão
Hotéis 4**** ...........      65         70         90        50

In ic io Roma - F im Milão

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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NOTAS

Hoteis em Florença 3*** SUP.
(2) Somente para voos com volta a partir das

17:00 horas. 
• Nas saídas do dia 13 de junho, em virtude da

celebração do Pitti Uomo, a acomodação em
Florença pode ser alterada.

     INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados: do aeroporto ao hotel e vice-

versa.
● Guia acompanhante e assistência desde

o momento da chegada na Itália até o fim.
● Ônibus Autopullman para o percurso

dentro da Itália.
● Refeições: 6 refeições principais

(bebidas não inclusas)
● Visitas com guia local:

Panorâmicas em Roma, Florença,
Veneza.

● Visitas explicadas pelo nosso guia
acompanhante:
Visita a Assis, Pádua e Verona.

● Outras atrações incluídas:
Cruzeiro pelas ilhas da laguna veneziana.
Travessia da laguna de Veneza em
barco privado para voltar ao hotel.

● Visitas a Basílicas: São Francisco, em
Assis e Santo Antônio, em Pádua.

● Seguro de viagem. 
● Novas taxas de estadia na Itália
• O café da manhã buffet na Itália consiste de

fiambre/presunto, queijo, croissant, pão, sucos,
café ou chá.

DIA 1. (Segunda Feira) ROMA
Chegada a Roma, antiga capital do Império Ro-
mano. Chegada, assistência e transporte ao hotel.
Resto do tempo livre. Jantar e acomodação. À
noite, possibilidade de realizar a visita opcional
Roma Barroca. 

DIA 2. (Terça Feira) ROMA
Estadia com meia pensão. Apresentamos a
capital do Tibre com uma visita panorâmica
de ônibus ao coração da antiga Roma,
conhecendo a ilha Tiberina e o bairro do
Trastevere; as colinas de Aventino e a colina
do Palatino. Da mesma forma, podemos
admirar o Coliseu, o Circo Máximo ou o Arco
de Constantino, de 315 d.C., além da Piazza
Venezia e o Campidoglio. A seguir, temos uma
bela visita incluida aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e interior da Basílica de São
Pedro. Começamos pela visita aos Museus do
Vaticano. Finalmente, entraremos na Capela
Sistina, grande obra-prima de Michelangelo,
com todos seus afrescos restaurados. Depois,
vamos passar para a Basílica de São Pedro,
construída no local do martírio do Santo e
depois reconstruída; e da qual se destaca sua
imponente cúpula. Em seu interior há preciosos
tesouros, entre eles a "Pietá", de Michelangelo;
o "Baldaquino", de Bernini, situado acima do
túmulo de São Pedro, em bronze dourado, e os
monumentos funerários dos papas, realizados
através dos séculos pelos artistas mais ilustres.
Terminaremos na magnífica Praça de São
Pedro. Uma vez mais o artista optou pela forma
oval, definida por quatro filas de colunas, que,
no entanto, parecem uma só para aquele que
se situe sobre os dois focos da elipse, em cujo
centro está o Obelisco. Resto do dia livre,
durante o qual você vai poder visitar,
opcionalmente, as basílicas maiores e
catacumbas.

DIA 3. (Quarta Feira) ROMA (Excursão 
opcional a Nápoles, Capri e Pompeia)
Estadia com meia pensão. Oferecemos a pos-
sibilidade de uma bonita excursão opcional du-
rante todo o dia a Nápoles, Capri e Pompeia
com pensão completa. Saída para Pompeia. Vi-
sita às ruínas consideradas, com razão, uma das
mais importantes e completas do mundo. Com
o guia local, visitaremos as ruínas desta colónia
romana que o vulcão Vesúvio sepultou em 24 de
agosto do ano 79 depois de Cristo. Passaremos
pelas suas ruas revestidas de pedra, entraremos
em algumas casas para conhecer melhor a vida
e a singularidade dos pompeianos que lá vive-
ram há quase 2.000 anos. Continuação para
Nápoles: uma visita panorâmica pela baía é um

espetáculo inesquecível que já bastaria para le-
var da capital do Mezzogiorno italiano uma lem-
brança única. Em Nápoles, viajaremos no barco
que nos levará à ilha de Capri. Passeio por Capri
e tempo livre para visitar os magníficos jardins de
Augusto. Seguiremos para o restaurante onde
o almoço será servido. À tarde, tempo livre para
percorrer as elegantes ruas, as melhores lojas,
as joalharias exclusivas e a famosa Piazzetta
com suas antigas cafetarias. Tudo isso confirma
a fama de Capri como "Pérola do Mediterrâneo".
No final da tarde, regresso a Nápoles e continua-
ção até Roma para jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) ROMA-ASSIS-
FLORENÇA
Estadia com meia pensão e saída para Assis,
o lugar de peregrinação mais importante do
centro da Itália. Visitaremos a basílica de São
Francisco (incl..), o mais belo de todos seus
templos, com afrescos de Cimabue e Giotto, e
os pintores da escola florentina. Continuação
para Florença, berço e centro do
Renascimento. Visita panorâmica pela
cidade: Catedral de Santa Mª del Fiore;
visitaremos a Praça da Signoria; veremos o
Campanile de Giotto, o Batistério, com sua
famosa porta principal em bronze. Sobre o
Arno está a famosa Ponte Vecchio, repleta de
joalharias, lojas de arte e souvenirs, etc.
Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-PÁDUA-
VENEZA
Estadia com meia pensão. Manhã livre que
você pode aproveitar para dar um passeio pelo
famoso mercado da Palha ou o de São
Lourenço, onde poderá comprar os típicos
objetos de seda, couro, etc., ou visitar por
conta própria a Academia. Durante esta visita
poderá apreciar a delicadeza e sensibilidade do
cinzel nas mãos de Michelangelo, e contemplar
o famoso "Davi". Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica
praça Prato della Valle e a basílica de Santo
Antônio, construída para albergar o sepulcro
com os restos mortais do santo. Continuação
da viagem até Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte para a Praça São Marcos, onde da-
remos um passeio de barco pela laguna de Ve-
neza e entre suas belas ilhas. Visita panorâmica
pela magnífica Praça São Marcos, Torre do Re-
lógio, ponte dos Suspiros, Campanile, P. Ducal
e visita a uma fábrica de cristal de Murano. Resto
do tempo livre. Se desejar, participe de um pas-
seio de gôndola pelos típicos canais de Veneza.
Retorno ao hotel em barco privativo e de ôni-
bus.

DIA 7. (Domingo) VENEZA-VERONA-
MILÃO(2)

Café da manhã buffet e saída para a cidade de
Romeu e Julieta, Verona. Tempo livre para visitar
a casa de Julieta e sua gloriosa Arena Romana
do século I, a terceira estrutura desse tipo em
tamanho. Continuação da viagem para Milão.
Fim da viagem e de nossos serviços.

dias, 6 refeições e 7 visitas  ... a partir de 940 $7

ITÁLIA MARAVILHOSA
3 noites em Roma, 1 em Florença e 2 em Veneza

I06

      DATAS DE INICIO ROMA
Março                  7      14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

MEIA PENSÃO

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença
e Roma, incluímos:

       • Café da manhã buffet e 6 jantares.

       • Visita a Assis, Pádua e Verona.

       • Cruzeiro pela laguna veneziana.

       • Roma Barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi

       •Museus Vaticanos. Capela Sistina.

Veneza
Milão

Verona

Pádua

Florença
Assis

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão

• Hotéis 4****
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 940
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . 300
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . 70
■ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . 30

• Hotéis 4****CENTRO CIDADE

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.060
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . 390
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . 70
■ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Roma
Hotéis 4**** ...........      65        70       90       50
Hotéis 4**** C. Cidade      85        105       160       80

         • Milão
Hotéis 4**** ...........      65         70         90        50   HOTÉIS previstos ou similares

                                                   * ***
                             * ***                        Centro cidade

Roma
Fleming Cidade Hotel Cicerone
Holiday Inn Rome Cidade Gran Hotel Genova
Area Cidade

Florença
Raffaello Cidade Donatello 3***SUP

The Gate  Sesto Meridiana 3***SUP

       B & B Firenze 3***SUP

Veneza
Base Hotel Noventa Mesma opção****
Villa Fiorita Monastier
Brioni/Colombo L. Jesolo

In ic io Roma - F im Milão

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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I52

28 PANAVISIÓN

I30

DIA 1. (Sábado) ROMA
Chegada a Roma, antiga capital do Império Ro-
mano. Chegada, assistência e transporte ao ho-
tel. Resto do tempo livre. Jantar e acomodação.
À noite, possibilidade de realizar a visita opcio-
nal Roma de noite. 

DIA 2. (Domingo) ROMA
Estadia com meia pensão ou pensão
completa. Apresentamos a capital do Tibre
com uma visita panorâmica de ônibus ao
coração da antiga Roma, conhecendo a ilha
Tiberina e o bairro do Trastevere; as colinas
de Aventino e a colina do Palatino. Da
mesma forma, podemos admirar o Coliseu, o
Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de
315 d.C., além da Piazza Venezia e o
Campidoglio. A seguir, temos uma bela visita
incluida aos Museus Vaticanos, Capela
Sistina e interior da Basílica de São Pedro.
Começamos pela visita aos Museus do
Vaticano. Finalmente, entraremos na Capela
Sistina, grande obra prima de Michelangelo,
com todos seus afrescos restaurados. Depois,
vamos passar para a Basílica de São Pedro.
Terminaremos na magnífica Praça de São
Pedro. Resto do dia livre, durante o qual você
vai poder visitar, opcionalmente, as basílicas
maiores e catacumbas.

DIA 3. (Segunda Feira) ROMA-POMPEIA-
NÁPOLES
Estadia com meia pensão ou pensão
completa. Café da manhã. Saída para
Nápoles. Visita panorâmica da cidade. Hoje
teremos a possibilidade de fazer uma magnífica
visita opcional a Pompeia e ao Vesúvio. Saída
para Pompeia. Visita às ruínas consideradas,
com razão, uma das mais importantes e
completas do mundo. Com o nosso guia local,

visitaremos as ruínas desta colónia romana.
Desde 1997, Pompeia faz parte do património
mundial da UNESCO. Almorço (opc.
PC).Continuação para fazer a visita ao Vesúvio,
que é uma parte inseparável da paisagem
napolitana e, juntamente com o Etna, é um dos
poucos vulcões europeus ainda ativos.
Subiremos até a própria cratera, que também
visitaremos, e onde se descortina um
panorama espetacular. Retorno a Nápoles e
resto do dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) NÁPOLES-CAPRI-
NÁPOLES
Estadia com meia pensão ou pensão
completa. Saída do hotel e visita panorâmica
de ônibus pela famosa baía napolitana, um
espetáculo inesquecível, que por si só bastaria
para levar uma lembrança única da cidade. Em
seguida, viajaremos no barco que nos levará à
ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo livre.
À tarde, tempo livre para percorrer as elegantes
ruas, as melhores lojas, as joalharias exclusivas
e a famosa Piazzetta com suas antigas
cafetarias. Tudo isso confirma a fama de Capri
como "Pérola do Mediterrâneo". Será possível,
opcionalmente, visitar a famosa "Gruta Azul".
No final da tarde, volta a Nápoles.

DIA 5. (Quarta Feira) NÁPOLES-COSTA SO-
RRENTINA-SORRENTO 
Estadia com meia pensão ou pensão
completa. Viagem pela famosa Costiera
Sorrentina-Amalfitana, com deslumbrantes
vistas panorâmicas até chegar ao característico
mirante de Positano, magnifico cenário da
Península de Sorrento, onde faremos uma
pausa para apreciar o panorama e voltar para
Sorrento, onde visitaremos a Piazza Tasso, o
Corso Italia e a parte antiga onde estão as
pequenas lojas de souvenirs. Resto do tempo
livre. Jantar. Acomodação em um hotel da área
de Sorrento. 

DIA 6. (Quinta Feira) SORRENTO
PAESTUM-SALERNO 
Estadia com meia pensão ou pensão
completa. Saída para Paestum e tempo livre
para visitar o sítio arqueológico com três dos
templos dóricos do século V a.C. mais bem
preservados do mundo (entradas não inclusas).
À tarde, visita à cidade de Salerno onde
destaca seu bonito passeio marítimo, a Catedral
e o centro antigo, com circulação exclusiva de
pedestres. Jantar e acomodação. 

DIA 7. (Sexta Feira) SALERNO-GRUTAS DE
PERTOSA-NÁPOLES 
Estadia com meia pensão ou pensão
completa. Hoje terá a possibilidade de fazer
uma magnífica visita opcional a Pertosa e
suas famosas Grutas do Anjo, originadas há
mais de 35 milhões de anos, as mais
importantes do sul da Itália e as únicas com um
rio subterrâneo, O passeio consiste numa
pequena travessia de barco e uma caminhada,
onde podemos ver todas as formações de
estalactites e estalagmites que as tornam
únicas. Continuaremos na direção de Nápoles.
Tarde livre para passear por esta cidade
maravilhosa. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Sábado) NÁPOLES-ROMA(2)

Café da manhã. Saída de autocar para Roma.
Na hora indicada, transporte para o aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

        NOTAS

       (2) Somente para voos com regreso a partir das
16.00 horas.

dias,  7 ou 13 refeições e 7 visitas  ... a partir de 985 $8

ITÁLIA SUL
2 noite em Roma, 3 em Nápoles, 1 em Sorrento e 1 em Salerno

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA

      HOTÉIS previstos ou similares
       Roma           Fleming****                    Cidade
                                 Área****                          Cidade
                            C. Colombo****              Cidade

       Nápoles       Holiday Inn****               Cidade
                            Magris****                      Cidade

       Sorrento      Stabia****               Castellamare
                            Ascot/Rivage***SUP      Sorrento
                            Poseidon****       Torre del Greco

       Salerno        Mediterranea****            Cidade
                            Dei Principati****            Cidade

Salermo

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles
Pompeia

Pertosa

Além da visita panorâmica em Roma, incluímos:

        • Cafe da manhã buffet e 7 ou 13 refeições principais.

        • Visita a Salerno.

        • Visita a Sorrento.

        • Área arqueológica de Paestum.

        • Côte Sorrentina.

In ic io Roma - F im Roma DATAS DE INICIO MILÃO
Março                12      19      26

Abril                     2        9      16     23     30

Maio                     7      14      21     28
Junho                   4      11      18     25
Julho                    2        9      16     23     30
Agosto                 6      13      20     27
Setembro             3      10      17     24
Outubro               1        8      15     22

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

        Em meia pensão

Em quarto duplo .................................. 985
Spto. quarto individual ......................... 350
Spto. Pensão Completa (opc) .............. 115
■ Temporada Meia............................... 20
■ Temporada Alta. ............................... 60
Bônus cancel sem despesas ............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Roma
Hotéis 4**** ...........      65        70       90       50

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: do aeroporto ao hotel e vice-
versa.

● Pensão completa: Començara a partir
de jantar, dao dia entrada (não inclusa
si la chegada es posterior dão 20:00 h).

● Das ordem de sivitas podera ser
alterado.

● Visitas com guia local:
Panorâmicas de Nápoles e Roma.

● Visitas explicadas pelo nosso guia
acompanhante:
Visita a Salerno e Sorrento.

● Outras atrações incluídas:
Area arqueológica de Paestum e costa
Sorrentina.

● Novas taxas de estadia na Itália
● Seguro de viagem.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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       DATAS DE INICIO MILÃO

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo li-
vre nesta cidade, com destaque para sua des-
lumbrante catedral de estilo gótico, a galeria Vit-
torio Emanuele II, o Teatro Scala, com seu
interessante Museu da Música, etc. Jantar (opc.
MP) e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na qual
poderá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o
"Duomo" (a maior catedral gótica da Itália), o
castelo Sforza, etc… Saída para Verona, a
cidade de Romeu e Julieta. Também poderá
visitar a Piazza Bra, com sua gloriosa Arena
Romana do séc. I. Tempo livre para visitar a casa
de Julieta. Continuação da viagem até Veneza.
Jantar e acomodação. Opcionalmente
poderemos realizar uma visita a Veneza de Noite.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas il-
has venezianas, desfrutando das magníficas pai-
sagens de Veneza, cidade única no mundo, e das
ilhas de Murano e Lido. Começaremos nossa vi-
sita panorâmica (incl..) pela magnífica Praça São
Marcos, onde se reúnem a arte grega, medieval,
bizantina e veneziana. Visita a uma fábrica de cris-
tal de Murano. Resto do tempo livre. Se desejar,
participe de um passeio de gôndola pelos típi-
cos canais venezianos. Retorno ao hotel em
barco privativo e de ônibus. 

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Estadia com café da manhã ou meia pensão.
Saída para Pádua, cidade universitária, onde se
destaca sua magnífica Praça Prato Della Vale e a
Basílica de Santo Antônio. Continuação para Flo-
rença, onde faremos a visita panorâmica pela ci-
dade; seguindo os passos de Leonardo e Miche-
langelo, passaremos a conhecer os aspetos mais
importantes do Renascimento. Na Catedral de
Santa Maria del Fiore, contemplaremos sua mag-
nífica cúpula do arquiteto Brunelleschi. Visitare-
mos também a Praça da Signoria, o Palácio do
Governo dos Médici, o Campanile de Giotto, etc.
Tempo livre para visitar a Academia por conta
própria, onde poderá contemplar o famoso
"Davi", de Michelangelo e outras obras primas.
Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com café da manhã ou meia pensão.
Saída para Assis. Visitaremos a basílica de São

Francisco, o mais belo de todos seus templos,
com afrescos de Cimabue e Giotto e os pintores
da escola florentina. Continuação da viagem até
Roma. Apresentamos a capital do Tibre com uma
visita panorâmica de ônibus ao coração da an-
tiga Roma, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro
do Trastevere, as colinas do Aventino e a colina
do Palatino. Da mesma forma, poderemos admi-
rar o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco de Cons-
tantino, de 315 d.C., a Praça Veneza e o Campi-
doglio. Também desfrutaremos da vista do foro
romano, que foi o centro político, religioso e co-
mercial da antiga Roma. Acomodação. À noite
faremos a visita opcional Roma Barroca, perco-
rrendo as principais praças da cidade, visitando
a famosa Fontana di Trevi, Panteão, a espetacular
Praça Navona, com suas típicas barraquinhas,
retratistas, etc.  

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com café da manhã ou meia pensão.
Hoje poderemos fazer uma interessante visita op-
cional aos Museus do Vaticano, Capela Sistina
e interior da basílica de São Pedro. Começaremos
visitando os Museus Vaticanos e, ao final, entra-
remos na Capela Sistina, com todos seus afres-
cos restaurados. Seguiremos para a basílica de
São Pedro, construída no lugar do martírio do
santo e reconstruída depois; e da qual se destaca
sua imponente cúpula, obra-prima de Michelan-
gelo. Em seu interior há preciosos tesouros, entre
eles a "Pietá", de Michelangelo; o "Baldaquino",
de Bernini, situado acima do túmulo de São Pe-
dro, em bronze dourado, e os monumentos fune-
rários dos papas, realizados através dos séculos
pelos artistas mais ilustres. Terminaremos na
magnífica Praça de São Pedro, e sua Colunata,
uma das maiores do mundo, de Bernini. Resto do
dia livre. À tarde ainda teremos tempo para visitar,
opcionalmente, as basílicas Maiores e as cata-
cumbas. 

DIA 7. (Domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles, Capri e
Pompeia) 
Estadia com café da manhã ou meia pensão.
Oferecemos a possibilidade de uma bonita ex-
cursão opcional durante todo o dia a Nápoles,
Capri e Pompeia com pensão completa. Saída
pela manhã de ônibus até Pompeia. Continuação
para Nápoles. Uma visita panorâmica pela baía é
um espetáculo inesquecível, que, por si só, já bas-
taria para levar da capital do Mezzogiorno italiano
uma lembrança única. A seguir, viajaremos no
barco que nos levará até a ilha de Capri. Passeio
por Capri e tempo livre para visitar os magníficos
jardins de Augusto. Seguiremos para o restau-
rante onde o almoço será servido. À tarde, tempo
livre para percorrer as elegantes ruas . No final da
tarde, regresso a Nápoles e jantar em Roma.

DIA 8. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã. No horário indicado, transporte
ao aeroporto de Roma. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

dias, 2 ou 7 refeições e 8 visitas  ... a partir de  935 $8

     INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados do aeroporto ao hotel e vice-
versa.

● Guia acompanhante e assistência
desde o momento da chegada na Itália
até o fim.

● Ônibus Autopullman para o percurso
dentro da Itália.

● Estadia en Hotéis indicados ou
similares em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: Café da manhã e 2 ou 7
refeições (bebidas não inclusas).

● Visitas com guia local: Panorâmica do
conjunto de S. Marcos em Veneza,
Florença e Roma

● Visitas explicadas pelo nosso guia
acompanhante: Verona; Pádua; Assis.

● Outras atrações incluídas: Cruzeiro
pelas ilhas da laguna veneziana.

● Visitas a Basílicas: S. Francisco de
Assis e S. Antônio, de Pádua.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália

I52 ITÁLIA ESPETACULAR
1 noite em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença e 3 em Roma

2 REFEIÇÕES PRINCIPAIS

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença
e Roma, incluímos:

        • Cafe da manhã buffet e 2 refeições principais.

        • Cruzeiro pela laguna veneziana.

        • Visita de Verona.

        • Visita de Pádua

        • Visita de Assis.

7 REFEIÇÕES PRINCIPAIS

     Além do indicado acima, inclui 5 jantares.

   HOTÉIS previstos ou similares
                                                   * ***
                             * ***                        Centro cidade

Roma
NH Midas             Cidade        Hotel Cicerone
Area                      Cidade         Gran H. Genova
Florença
Villa Gabriele        Cidade        H. Mediterráneo
Raffaello               Cidade        H. Croce di Malta
Veneza
Villa Fiorita           Monastier
Base Hotel            Noventa      Mesma opção****
Le Terrazze            Villorba

Milão
Niguarda                   Cidade
Contessa Jolanda    Cidade        Mesma opção****
Century                Cidade

Veneza
Milão

Verona

Pádua

Florença
Assis

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

NOTAS

• Nas saídas do dia 13 de junho, em virtude da
celebração do Pitti Uomo, a acomodação em
Florença pode ser alterada.

• As saídas de setembro, que coincidem com
a celebração do Grande Prêmio de Monza,
podem ter a acomodação em Milão alterada.

• Quando você não pode vivistar Capri, será
substotuído por Sorrento.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Com 2 refeições

• Hotéis 4****
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . 350
Spto. Meia Pensão  . . . . . . . . . . . . . . . 125
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . 60
■ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . 30

• Hotéis 4****CENTRO CIDADE

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . 455
Spto. Meia Pensão (opc) . . . . . . . . . . . 125
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . 60
■ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Roma
Hotéis 4**** ...........      65        70       90       50
Hotéis 4**** C. Cidade      85        105       160       80

         • Milão
Hotéis 4**** ...........      65         70         90        50

In ic io Mi lão -  F im Roma

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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AOPÇÃO dias, 7 ou 12 refeições e 12 visitas  ... a partir de 1.095 $8

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo
livre nesta cidade, com destaque para sua des-
lumbrante catedral de estilo gótico; a galeria Vit-
torio Emanuele II; o Teatro Scala, com seu inte-
ressante Museu da Música, etc. Jantar e
acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na qual po-
derá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o
"Duomo" (a maior catedral gótica da Itália); o
castelo Sforza, etc… Saída para Verona, a ci-
dade de Romeu e Julieta. Tempo livre para vi-
sitar a casa de Julieta, situada nas proximida-
des da Piazza Erbe, um compacto casarão
medieval com seu típico balcão. Poderá visitar
também a Piazza Bra, além da gloriosa Arena
Romana do século I, a terceira estrutura desse
tipo, em tamanho. Continuação da viagem até
Veneza. Jantar e acomodação. Opcional-
mente poderemos realizar uma visita a Veneza
de Noite.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta, (de acordo com a opção escolhida). Na
parte da manhã, transporte até a praça São
Marcos. Daremos um passeio de barco pela la-
guna e entre as belas ilhas venezianas, desfru-
tando das magníficas paisagens de Veneza, ci-
dade única no mundo, e das ilhas de Murano e
Lido. Começaremos nossa visita panorâmica
(incl..) pela magnífica Praça São Marcos, onde
se reúnem a arte grega, medieval, bizantina e
veneziana, formando um maravilhoso conjunto
arquitetónico com a basílica de São Marcos, a
Torre do Relógio, a ponte dos Suspiros, o Cam-
panile e o Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de
cristal de Murano. Resto do tempo livre. Se des-
ejar, participe de um passeio de gôndola pelos
típicos canais de Veneza. Retorno ao hotel em
barco privativo e de ônibus.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua mag-
nífica praça Prato della Valle. Em seu centro há
um pequeno jardim, onde se chega cruzando
uma das quatro pontes de pedra que cruzam
um fosso circular. No próprio jardim concen-
tram-se diversas estátuas, representando seus
habitantes mais importantes do passado; a ba-
sílica de Santo Antônio, construída para abri-
gar o sepulcro do santo. Continuação da via-
gem para Florença, berço e centro do
Renascimento. Almoço (para pax. TI). Visita
panorâmica pela cidade; seguindo os passos
de Leonardo e Michelangelo, entraremos em
contato com a essência do Renascimento. Na
Catedral de Santa Maria del Fiore, contempla-
remos sua magnífica cúpula do arquiteto Bru-
nelleschi. Visitaremos também a Praça da Sig-
noria, o Palácio do Governo dos Médici e o
Campanile de Giotto. Resto do dia livre. Aque-
les que quiserem poderão visitar a Academia,
para contemplar o famoso "Davi", de Miche-
langelo e outras obras-primas. Jantar e aco-
modação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta (de acordo com a opção escolhida). Sa-
ída para Assis. Visitaremos a basílica de São
Francisco, o mais belo de todos seus templos,
com afrescos de Cimabue e Giotto e os pinto-
res da escola florentina. Continuação da viagem
até Roma. Almoço (para passageiros em TI).
Apresentamos a capital do Tibre com uma vi-
sita panorâmica de ônibus ao coração da an-
tiga Roma, conhecendo a ilha Tiberina e o bai-
rro do Trastevere; as colinas de Aventino e a
colina do Palatino, sendo que nesta última en-
contramse as mais antigas memórias de Roma:
a beleza deste lugar, com suas ruínas arqueo-
lógicas, a rica vegetação e suas maravilhosas
paisagens, fazem dele um dos mais belos da
cidade. Da mesma forma, podemos admirar o
Coliseu, o Circo Máximo ou o Arco de Cons-
tantino, de 315 d.C., além da Piazza Venezia
e o Campidoglio. A mais famosa das sete co-
linas da cidade de Roma, onde se destacam
suas praças, cujas fachadas, calçadas e esca-
darias foram desenhadas por Michelangelo.
Também desfrutaremos da vista do foro ro-
mano, que foi o centro político, religioso e co-
mercial da antiga Roma.Pela tarde, faremos a
visita inclusa a Roma Barroca; percurso pelas
principais praças da cidade, visitando visitando
a famosa Fontana di Trevi, Panteão e a es-
petacular Praça Navona. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão ou pensão completa,
(de acordo com a opção escolhida). Hoje incluí-
mos uma interessante visita aos Museus Vatica-
nos, Capela Sistina e interior da basílica de
São Pedro. Começamos com a visita aos Mu-
seus do Vaticano, que foram os antigos palácios
papais, o grande pátio da Pinha, a sala da Cruz,
a galeria dos Candelabros, a dos Tapetes, a dos
Mapas, a sala Sobiesky e a da Imaculada; ao final
entraremos na Capela Sistina, com todos seus
afrescos restaurados. Depois, vamos passar para
a Basílica de São Pedro, construída no local do
martírio do Santo e depois reconstruída; e da qual
se destaca sua imponente cúpula, obra-prima de
Michelangelo. Em seu interior há preciosos tesou-
ros, entre eles a "Pietá", de Michelangelo; o "Bal-
daquino", de Bernini, situado acima do túmulo de
São Pedro, em bronze dourado, e os monumen-
tos funerários dos papas, realizados através dos
séculos pelos artistas mais ilustres. Terminaremos
na magnífica Praça de São Pedro, e sua Colunata,
uma das maiores do mundo, de Bernini, uma vez
mais o artista optou pela forma oval, definida por
quatro filas de colunas, que, no entanto, parecem
uma só para aquele que se situe sobre os dois fo-
cos da elipse, em cujo centro está o Obelisco.
Tempo livre que poderá aproveitar para vistar, por
conta própria, as basílicas Maiores e as Cata-
cumbas; Santa Maria Maior, a mais bela e antiga
(século IV) das basílicas dedicadas a Maria, Mãe
de Cristo, com seus maravilhosos mosaicos e as
relíquias da manjedoura de Jesus. Seguimos até
São João de Latrão. Catedral de Roma e pri-
meira residência dos Papas, com obras de arte
da Idade Média ao Barroco. Percorrendo a pri-
meira parte da Via Appia Antiga, com vista da Ca-
pela do Domine Quo Vadis, chega-se às cata-
cumbas (de Domitila ou São Calisto), onde uma
guia especializada mostrará os cemitérios subte-
rrâneos, primeiros lugares de sepultura dos cris-
tãos e judeus. Resto do dia livre.

DIA 7. (Domingo) ROMA (Excursão a 
Nápoles e Capri)
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Maravilhosa excursão incluida de dia
completo a Nápoles e Capri (Opc TI). Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Uma vi-
sita panorâmica pela baía é um espetáculo ines-
quecível, que, por si só, já bastaria para levar da
capital do Mezzogiorno italiano uma lembrança
única. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos
levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo
livre para visitar os magníficos jardins de Au-
gusto. Seguiremos para o restaurante onde será
servido o almoço. À tarde, tempo livre para per-
correr as elegantes ruas, as melhores lojas, as jo-
alharias exclusivas e a famosa Piazzetta com
suas antigas cafetarias. Tudo isso confirma a
fama de Capri como "Pérola do Mediterrâneo".

No final da tarde voltaremos para Nápoles e, a ca-
minho de Roma, pararemos para jantar na ci-
dade de Cassino ou em Roma. Aqueles que des-
ejarem também poderão fazer uma visita a
Pompeia. Visita às ruínas consideradas, com ra-
zão, entre as mais importantes e completas do
mundo. Com o guia local, visitaremos as ruínas
desta colónia romana que o vulcão Vesúvio se-
pultou em 24 de agosto do ano 79 depois de
Cristo. Passaremos pelas suas ruas revestidas de
pedra, entraremos em algumas casas para con-
hecer melhor a vida e a singularidade dos pom-
peianos que lá viveram há quase 2.000 anos.

DIA 8. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
transporte ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

MEIA PENSÃO

OU

PENSÃO COMPLETA

ITÁLIA SONHADA
1 noche em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença e 3/4 em Roma

MEIA PENSÃO:

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Roma
e Florença, incluímos:

       • Café da manhã buffet e 7 jantares.

       • Cruzeiro pela laguna veneziana.

       • Roma Barroca:  Praça Navona e Fontana de Trevi.

       •Museus Vaticanos. Capela Sistina.

TUDO INCLUÍDO:
   • Além do indicado acima, inclui para MP mais 5 almoços

       •Maravilhosa excursão a Nápoles e Capri.

         INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: do aeroporto ao hotel e
vice-versa.

● Guia acompanhante e assistência
desde o momento da chegada na Itália
até o fim.

● Ônibus Autopullman para o percurso
dentro da Itália.

● Estadia em Hotéis: indicados ou
similares em quartos duplos com
banheiro ou chuveiro.

● Refeições: MP 7 jantares (bebidas não
inclusas).

● Visitas com guia local: Panorâmicas
do conjunto de S. Marcos em Veneza;
Panorâmica de Florença. Panorâmica
de Roma. Museus Vaticanos e Capela
Sistina com entradas.

● Visitas explicadas por nosso guia
acompanhante: Visita a Verona; Visita
a Pádua; Visita a Assis; Roma barroca.

● Outras atrações incluídas: Cruzeiro
pelas ilhas da laguna veneziana.
Travessia da laguna veneziana em
barco privativo para regressar ao hotel.

● Visitas a Basílicas: São Pedro em
Roma, Santo Antonio em Pádua e São
Francisco de Assis.

● Seguro de viagem
● Novas taxas de acomodação na

Itália
• O café da manhã buffet na Itália consiste de

fiambre/presunto, queijo, croissant, pão,
sucos, café ou chá.

NOTAS

• As saídas de 13 de junho, em virtude da
celebração do Pitti Uomo, podem alterar o
acomodação em Florença.

• As saídas de setembro, que coincidem com a
celebração do Grande Prêmio de Monza,
podem ter a acomodação em Milão alterada.

• Quando você não pode vivistar Capri, será
substotuído por Sorrento.

I50
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       DATAS DE INICIO MILÃO

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

dias, 7 ou 12 refeições e 12 visitas  ... a partir de 1.215 $9

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO 
Chegada a Milão, assistência no aeroporto e tras-
lado ao seu hotel. Tempo livre. Jantar. Acomo-
dação.

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre para visitar a
Galeria Vittorio Emanuele, o "Duomo"  (a maior ca-
tedral gótica da Itália), o Castelo Sforza, etc...
Saída para Verona, a cidade de Romeu e Julieta.
Tempo livre para visitar a casa de Julieta, situada
perto da Piazza Erbe, um compacto casarão me-
dieval com seu típico balcão. Continuação da via-
gem até Veneza. Jantar e acomodação. Opcio-
nalmente, poderemos fazer uma visita a Veneza
de noite. 

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA 
Estadia com meia pensão ou pensão completa
(segundo opção escolhida). Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna entre as belas ilhas
venezianas, desfrutando de belíssimas paisagens
de Veneza, cidade única no mundo e das ilhas de
Murano e Lido. Começaremos nossa visita pano-
râmica (incl.) pela impressionante Praça São Mar-
cos, onde se reúnem a arte grega, medieval, bi-
zantina e veneziana, formando um maravilhoso
conjunto arquitetônico com a Basílica de São
Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos Suspiros,
Campanile e Palácio Ducal. Visita a uma fábrica
de cristal de Murano. Resto do tempo livre. Se
quiser, participe de um passeio de gôndola pe-
los típicos canais venezianos (opc). Retorno ao
hotel em barco privativo e de ônibus.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magnífica
Praça Prato Della Valle e a Basílica de Santo An-
tônio, construída para abrigar o sepulcro do
Santo. Continuação da viagem  até Florença,
berço e centro do Renascimento. Almoço (para
passageiros TI). Visita panorâmica da cidade.
Seguindo os passos de Leonardo e Michelangelo,
passaremos a conhecer os pontos-chaves do Re-
nascimento. Resto do dia livre. Opcionalmente
poderá visitar a Academia, onde poderá contem-
plar o famoso “Davi”, de Michelangelo e outras
obras-primas. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA
Estadia em regime de meia pensão ou pensão
completa (segundo opção escolhida). Saída

para Assis. Visitaremos a Basílica de São Fran-
cisco, o mais belo de todos os seus templos,
com afrescos de Cimabue e Giotto e os pintores
da escola florentina. Continuação da viagem para
Roma. Almoço (para passageiros em TI). Apre-
sentamos a capital do Tibre com uma visita pa-
norâmica de ônibus até o coração da Roma an-
tiga, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro de
Trastevere, as colinas de Aventino e Palatino.
Veremos também o Coliseu, o Circo Máximo,
o Arco de Constantino, do ano de 315 d.C, a
Praça Veneza e o Capitólio (Campidoglio), a
mais famosa das sete colinas da cidade de
Roma. Também desfrutaremos da vista do Foro
Romano, que foi o centro político, religioso e co-
mercial da antiga Roma. À tarde realizaremos a
visita (inclusa) a Roma Barroca, percorrendo
as principais praças da cidade, visitando a fa-
mosa Fontana di Trevi, Panteon e a Praça Na-
vona. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) ROMA 
Estadia em regime de meia pensão ou pensão
completa (segundo opção escolhida). Hoje tere-
mos uma visita inclusa interessantíssima aos Mu-
seus Vaticanos, Capela Sistina e interior da
Basílica de São Pedro. Começaremos visitando
os Museus Vaticanos, que foram os antigos palá-
cios papais, o grande pátio da Pinha, a sala da
Cruz, a Galeria dos Candelabros, a dos Tapetes,
a dos Mapas, a sala Sobiesky e a da Imaculada;
ao final entraremos na Capela Sistina, grande
obra-prima de Michelangelo, com todos seus
afrescos restaurados. Depois passaremos à Ba-
sílica de São Pedro, construída no lugar do Martí-
rio do Santo e reconstruída depois; nela destaca-
se, imponente, sua cúpula, obra-prima de
Michelangelo. Em seu interior conservam-se im-
portantes tesouros, entre eles a “Pietà”, de Miche-
langelo, o  “Baldaquino”, de Bernini, situado sobre
o túmulo de São Pedro, em bronze dourado e os
monumentos fúnebres dos papas realizados no
decorrer dos séculos pelos artistas mais ilustres.
Terminaremos na Praça São Pedro cuja Colunata,
uma das maiores do mundo, é de Bernini. Tempo
livre, durante o qual poderá visitar por conta pró-
pria as Basílicas Maiores e as Catacumbas, lo-
cal de refúgio e culto dos primeiros cristãos. Resto
do dia livre. 

DIA 7. (Domingo) ROMA 
(Excursão a Nápoles e Capri)
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Maravilhosa excursão inclusa de dia in-
teiro a Nápoles e Capri (opc. TI). Saída de ôni-
bus, pela manhã, para Nápoles. A visita
panorâmica da Baía é um espetáculo inesquecí-
vel que, por si só, já bastaria para levar da capital
do Mezzogiorno italiano uma recordação ímpar.
Em Nápoles, tomaremos o barco que nos levará

à ilha de Capri. Passeio por Capri e visita aos
magníficos jardins de Augusto. Almoço. À tarde,
tempo livre para visitar as elegantes ruas, as mel-
hores lojas, as exclusivas joalherias e a famosa
Piazzetta com suas antigas cafeterias. Tudo isso
confirma a fama de Capri como "Pérola do Me-
diterrâneo". No final da tarde, retorno a Nápoles
e a caminho de Roma, pararemos para jantar na
cidade de Cassino ou em Roma. Oferecemos
também a possibilidade de visitar Pompeia (para
os que quiserem). Visita às ruínas, consideradas,
com razão, entre as mais importantes e comple-
tas do mundo. 

DIA 8. (Segunda Feira) ROMA 
Estadia com café da manhã buffet. Sugerimos
dedicar este dia para completar as visitas aos
grandes atrativos que Roma oferece e que ainda
não visitamos: 

• Foro e Coliseu. Da praça Veneza, coração de
Roma, com seu majestoso Altar da Pátria, se
chega ao Coliseu a pé (antes de entrar admire os
Arcos de Tito e Constantino). Continue pelo Foro
Romano, a área arqueológica mais importante do
mundo. 

DIA 9. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
           4**** 4****
           Em meia pensão Centro

• 8 dias
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . .    1.095     1.180
Spto. quarto individual  . . . . . . .       350        455
Spto. Tudo incluído.  . . . . . . . . .       170        170
■ Temporada Meia.  . . . . . . . . .         70          80
■ Temporada Alta.  . . . . . . . . . .       145        290
Bônus cancel. sem despesas  . .         30          30

• 9 dias
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . .    1.215     1.295
Spto. quarto individual  . . . . . . .       400        520
Spto. Tudo incluído (opc).  . . . . .       170        170
■ Temporada Meia.  . . . . . . . . .         55          90
■ Temporada Meia.  . . . . . . . . .       145        370
Bônus cancel. sem despesas  . .         30          30

HOTÉIS previstos ou similares
                                                  * ***

                           * ***                          Centro cidade

Roma
NH Midas               Cidade
Area                         Cidade         Hotel Cicerone
Regent                     Cidade        Gran H. Genova
Florença
Raffaello                  Cidade        H. Croce di Malta
The Gate                 Sesto F.       Palazzo Ricasoli
V. Gabriele              Cidade        Hotel Adler
Veneza
Villa Fiorita              Monastier
Base Hotel              Noventa      Mesma opção****
Brioni/Colombo       L. Jesolo

Milão
Contessa Jolanda       Cidade        
Niguarda                   Cidade        Mesma opção****
Century                   Cidade

Veneza
Milão

Verona

Pádua

Florença
Assis

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles
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      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Roma
Hotéis 4**** ...........      65        70       90       50
Hotéis 4**** C. Cidade      85        105       160       80

         • Milão
Hotéis 4**** ...........      65         70         90        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 7 ou 13 refeições e 12 visitas  ... a partir de 1.050 $8

DIA 1. (Segunda Feira) ROMA
Chegada a Roma, assistência e transporte ao
hotel. Resto do tempo livre, que você poderá
aproveitar para descobrir os encantos da Ci-
dade Eterna. Existem tantas maravilhas em
Roma, que seria impossível enumerá-las: a
Praça Veneza; Via Veneto; o bairro do Traste-
vere; o mais boémio dos bairros romanos, a
zona comercial perto da Via del Corso; Via Con-
dotti; Piazza di Spagna, etc. Jantar e acomo-
dação. À noite temos uma visita incluída a
Roma de Noite; percurso pelas principais pra-
ças da cidade, visitando visitando a famosa
Fontana di Trevi, Panteão, a espetacular Praça
Navona, com suas típicas barraquinhas, retra-
tistas, etc. 

DIA 2. (Terça Feira) ROMA
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Apresentamos a capital do Tibre com
uma visita panorâmica de ônibus ao coração
da antiga Roma, conhecendo a ilha Tiberina e
o bairro do Trastevere; as colinas de Aventino
e a colina do Palatino, sendo que nesta última
encontram-se as mais antigas memórias de
Roma: a beleza deste lugar, com suas ruínas ar-
queológicas, a rica vegetação e suas maravil-
hosas paisagens, fazem dele um dos mais be-
los da cidade. Da mesma forma, podemos
admirar o Coliseu, o Circo Máximo ou o Arco
de Constantino, de 315 d.C., além da Piazza
Venezia e o Campidoglio. a mais famosa das
sete colinas da cidade de Roma, onde se des-
tacam suas praças, cujas fachadas, calçadas e
escadarias foram desenhadas por Michelan-
gelo. Também desfrutaremos da vista do foro
romano, que foi o centro político, religioso e co-
mercial da antiga Roma. A seguir faremos uma
preciosa visita, também inclusa, aos Museus
Vaticanos, Capela Sistina e interior da basílica
de São Pedro. Começamos com a visita aos
Museus do Vaticano, que foram os antigos pa-
lácios papais, o grande pátio da Pinha, a sala
da Cruz, a galeria dos Candelabros, a dos Ta-
petes, a dos Mapas, a sala Sobiesky e a da
Imaculada; ao final entraremos na Capela Sis-
tina, com todos seus afrescos restaurados. De-
pois, vamos passar para a Basílica de São Pe-
dro, construída no local do martírio do Santo e
depois reconstruída; e da qual se destaca sua
imponente cúpula, obra-prima de Michelangelo.
Em seu interior há preciosos tesouros, entre
eles a "Pietá", de Michelangelo; o "Balda-
quino", de Bernini, situado acima do túmulo
de São Pedro, em bronze dourado, e os monu-
mentos funerários dos papas, realizados atra-
vés dos séculos pelos artistas mais ilustres. Ter-

minaremos na magnífica Praça de São Pedro,
e sua Colunata, uma das maiores do mundo,
de Bernini, uma vez mais o artista optou pela
forma oval, definida por quatro filas de colunas,
que, no entanto, parecem uma só para aquele
que se situe sobre os dois focos da elipse, em
cujo centro está o Obelisco. Resto do tempo
livre. À tarde ainda teremos tempo para visitar
opcionalmente as basílicas Maiores e Cata-
cumbas. Santa Maria Maior, a mais bela e an-
tiga (século IV) das basílicas dedicadas a Maria,
Mãe de Cristo, com seus maravilhosos mosai-
cos e as relíquias da manjedoura de Jesus.
Continuaremos até São João Latrão, catedral
de Roma e primeira residência dos Papas, com
obras de arte da Idade Média ao Barroco. Per-
correndo a primeira parte da Via Appia Antiga,
com vista da Capela do Domine Quo Vadis,
chega-se às catacumbas (de Domitila ou São
Calisto), onde uma guia especializada mostrará
os cemitérios subterrâneos, primeiros lugares
de sepultura dos cristãos e judeus. 

DIA 3. (Quarta Feira) ROMA 
Excursão inclusa a Nápoles, Capri e Pompeia
(opc TI).
Meia pensão ou pensão completa. Café da
manhã e saída para Pompeia. Visita às ruínas
consideradas, com razão, entre as mais impor-
tantes e completas do mundo. Com o guia local,
visitaremos as ruínas desta colónia romana que
o vulcão Vesúvio sepultou em 24 de agosto do
ano 79 depois de Cristo. Passaremos pelas suas
ruas revestidas de pedra, entraremos em algu-
mas casas para conhecer melhor a vida e a sin-
gularidade dos pompeianos que lá viveram há
quase 2.000 anos. Continuação para Nápoles:
uma visita panorâmica pela baía é um espetáculo
inesquecível que já bastaria para levar da capital
do Mezzogiorno italiano uma lembrança única.
Em Nápoles, viajaremos no barco que nos le-
vará à ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo
livre para visitar os magníficos jardins de Au-
gusto. Seguiremos para o restaurante onde o al-
moço será servido. À tarde, tempo livre para per-
correr as elegantes ruas, as melhores lojas, as
joalharias exclusivas e a famosa Piazzetta com
suas antigas cafetarias. Tudo isso confirma a
fama de Capri como "Pérola do Mediterrâneo".
No final da tarde voltaremos para Nápoles e, a
caminho de Roma, pararemos para jantar na ci-
dade de Cassino ou em Roma. 

DIA 4. (Quinta Feira) ROMA-ASSIS-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet e saída para Assis, uma
pequena cidade com muito charme, mundial-
mente conhecida por ser o lugar onde nasceu
São Francisco. Este nascimento marcou profun-
damente a cidade, sendo que as principais

construções estão relacionadas com este santo.
É o lugar de peregrinação mais importante do
centro da Itália. Visitaremos a basílica de São
Francisco, o mais belo de todos seus templos,
com afrescos de Cimabue e Giotto, e os pinto-
res da escola florentina. Continuação para Flo-
rença, berço e centro do Renascimento. Al-
moço (opc TI). Visita panorâmica pela cidade;
seguindo os passos de Leonardo e Michelan-
gelo, passaremos a conhecer os aspetos mais
importantes do Renascimento. Na catedral de
Santa Mª del Fiore com sua magnífica cúpula
do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos tam-
bém a Praça da Signoria, para admirar a esté-
tica florentina, observando as esculturas da
"Loggia dei Lanzi", como o "Perseu", de Cellini,
"O Rapto das Sabinas, de Giambologna; o edi-
fício que foi Palácio de Governo dos Médici; a
fonte maneirista de Ammannati, que representa
Netuno, o deus romano do mar e que come-
mora as vitórias navais toscanas. Veremos tam-
bém o Campanile de Giotto, o Batistério, com
sua famosa porta de bronze, tão magnífica que
Michelangelo não teve dúvidas em denominá-la
a "Porta do Paraíso", a famosa Ponte Vecchio,
repleta de joalharias, lojas de arte e souvenirs,
etc. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-PÁDUA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na cidade

mais rica em obras de arte do mundo, que você
pode aproveitar para passear pelo famoso mer-
cado da Palha ou o de São Lourenço, onde po-
derá comprar objetos típicos de seda, couro,
etc., ou visitar a Academia por conta própria.
Durante esta visita poderá apreciar a delicadeza
e sensibilidade do cinzel nas mãos de Michelan-
gelo, poderá contemplar seu famoso "Davi" e
observar alguns dos "Prigioni", (Os Escravos), es-
culpidos entre 1521 e 1523 para o túmulo do
papa Júlio II. Estas figuras, que lutam por escapar
da pedra, constituem uma das peças mais dra-
máticas do museu. Almoço (opc TI). Saída para
Pádua, cidade universitária e um dos mais im-
portantes centros artísticos da Itália, que abriga
muitos palácios medievais, igrejas com cúpulas
douradas e obras de arte de grandes valor. Des-
taca sua magnífica Praça Prato della Vale,
enorme praça ovalada no centro da cidade e um
dos pontos de encontro e de lazer preferido dos
habitantes de Pádua. Em seu centro há um pe-
queno jardim, onde se chega cruzando uma das
quatro pontes de pedra que cruzam um fosso cir-
cular. No próprio jardim concentram-se diversas
estátuas, representando seus habitantes mais
importantes do passado.A basílica de Santo
Antônio, construída para abrigar o sepulcro com
os restos mortais do santo é um deslumbrante
edifício, eminentemente gótico e românico.Possui
oito cúpulas e diversos campanários que pare-
cem minaretes árabes. Continuação da viagem

MARAVILHOSA 

EXCURSÃO 

INCLUSA A 

NÁPOLES, 
CAPRI e 
POMPEIA

(*) 

ITÁLIA ARTÍSTICA
3 noites em Roma, 1 em Florença, 2 em Veneza e 1 em Milão

MEIA PENSÃO

TUDO INCLUÍDO:
   • Além do indicado acima, inclui para MP mais 6 almoços.

       •Maravilhosa excursão a Nápoles, Capri e Pompeia.

Além das visitas panorâmicas em Roma, Florença
e Veneza, incluímos:

    • Café da manhã buffet e jantar diário.

       • Cruzeiro pela laguna veneziana.

       • Roma Barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

       •Museus Vaticanos. Capela Sistina.

       • Assis, Pádua e Verona

In ic io Roma - F im Milão
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até Veneza, uma centena de ilhas conectadas
por dezenas de pontes que nos levarão de uma
maravilha a outra. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) VENEZA
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Na parte da manhã, transporte até a
praça São Marcos. Faremos um bonito cru-
zeiro de barco pela laguna, entre as belas il-
has venezianas, desfrutando de belas paisa-
gens de Veneza, cidade única no mundo,
formada por uma complexa rede de canais,
ruas e palácios, um labirinto que prende seus
visitantes pela sua beleza e mistério. O Grande
Canal, "a rua mais bonita do mundo", atravessa
a cidade. Em ambos os lados do Grande Canal
encontram-se alguns dos mais belos edifícios
da cidade: esplêndidos palácios góticos, renas-
centistas e barrocos, a Ponte de Rialto, que até
o século passado era a única ponte que unia os
dois lados do canal. Começaremos nossa visita
panorâmica pela magnífica Praça São Marcos,
onde se reúnem a arte grega, medieval, bizan-
tina e veneziana, formando um maravilhoso
conjunto arquitetónico com a basílica de São
Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos Suspi-
ros, o Campanile e o Palácio Ducal. Visita a uma
fábrica de cristal de Murano. Resto do tempo li-
vre. Se desejar, participe de um passeio de
gôndola pelos típicos canais venezianos. Re-
torno ao hotel em barco privativo e de ônibus.

NOTAS

• Hoteis em Florença 3*** SUP.
• A saída de 13 de Junho en virtude da

celebração do Pitti Uomo podem alterar o
acomodação em Florença.

• As saídas de setembro, que coincidem com
a celebração do Grande Prêmio de Monza,
podem ter a acomodação em Milão alterada.

• Quando você não pode visitar Capri, será
substotuído por Sorrento.

• Só inclusa pela opção TI.

     INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados: do aeroporto ao hotel e vice-

versa.
● Guia acompanhante e assistência desde

o momento da chegada na Itália até o fim.
● Ônibus Autopullman para o percurso

dentro da Itália.
● Refeições: 7 ou 13 refeições (bebidas

não inclusas).
● Visitas com guia local e entradas:

Panorâmica de Roma, Florença e Veneza.
M. Vaticanos e Capela Sixtina com
entradas.

● Visitas explicadas pelo nosso guia
acompanhante:
Visita a Roma de Noite.
Visitas a Assis, Pádua e Verona.

● Outras atrações incluídas:
Cruzeiro pelas ilhas da laguna veneziana
Travessia da laguna de Veneza de barco
privado para voltar ao hotel.
Excursão a Nápoles, Capri
e Pompeia (opc. TI).

● Visitas a Basílicas: S. Pedro em Roma,
S. Francisco, em Assis e S. Antônio, em
Pádua.

● Novas taxas de estadia na Itália
● Seguro de viagem.

   HOTÉIS previstos ou similares
                                                  * ***
                    * ***                              Centro cidade

Roma
NH Midas Cidade Hotel Cicerone
Area Cidade Gran Hotel Genova
Florença
Villa Gabriele Cidade Hotel Cicerone
Raffaello Cidade H. Croce di Malta
Veneza
Villa Fiorita Monastier
Base Hotel Noventa Mesma opção****
Le Terrazze Villorba

Milão
Niguarda Cidade
Cont. Jolanda Cidade Mesma opção****
Century Cidade

      DATAS DE INICIO ROMA
Março                  7      14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

DIA 7. (Domingo) VENEZA-VERONA-MILÃO 
Café da manhã buffet e saída para a cidade
de Romeu e Julieta; Verona, é quase total-
mente construída em mármore rosa e branco,
característico da região. Esta, que em tempos
remotos foi um agitado assentamento romano,
é hoje uma das regiões mais prósperas e ele-
gantes de toda a Itália. Tempo livre para visitar
a casa de Julieta, situada nas proximidades da
Piazza Erbe. Poderá visitar também a Piazza
Bra, ponto de encontro de todos os veroneses,
de dia e de noite, sua gloriosa Arena Romana
do século I, a terceira estrutura deste tipo, em
tamanho (utilizada frequentemente como sede
de festivais de ópera). Continuação da viagem
para Milão. Almoço (opc TI). Tempo livre em Mi-
lão, uma das principais metrópoles da Europa,
centro de negócios, da alta-costura. Destaque
para sua deslumbrante catedral de estilo gótico,
a galeria Vittorio Emanuele II, a "Santa Ceia" de
Leonardo da Vinci, entre outras tantas obras do
Renascimento, o primeiro teatro de Ópera do
mundo, o Scala, e entre as lembranças que se
encontram no local, partituras de Liszt. Jantar
e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) MILÃO
Café da manhã buffet. Na hora marcada,
transporte para o aeroporto. Fim da viagem e
de nossos serviços.

Veneza
Milão

Verona

Pádua

Florença
Assis

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão

• Hotéis 4****
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . 350
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . . . . . . . 205
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . 75
■ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . 30

• Hotéis 4****CENTRO CIDADE

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . 455
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . . . . . . . 205
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . 75
■ Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Roma
Hotéis 4**** ...........      65        70       90       50
Hotéis 4**** C. Cidade      85        105       160       80

         • Milão
Hotéis 4**** ...........      65         70         90        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Sábado) MILÃO(1)-VENEZA
Chegada a Milão capital da região italiana da
Lombardiae uma das mais prósperas da Itália.
Continuação da viagem até Veneza, uma cen-
tena de ilhas conectadas por dezenas de pon-
tes, como uma fabulosa cadeia genética, que
nos transporta de uma maravilha a outra. Jantar
e acomodação. Se desejar, participe de uma vi-
sita noturna a Veneza.

DIA 2. (Domingo) VENEZA
Estadia com sistema de pensão completa. Na
parte da manhã, traslado até a praça São Mar-
cos. Faremos um cruzeiro de barco pela la-
guna e entre as belas ilhas venezianas. Visita
panorâmica pela magnífica praça São Marcos
onde se reúnem a arte grega, medieval, bizan-
tina e veneziana, formando um maravilhoso con-
junto arquitetónico com a basílica de São Mar-
cos, a Torre do Relógio, a ponte dos Suspiros,
o Campanile e o Palácio Ducal. Visita a uma fá-
brica de cristal de Murano. Restante do tempo
livre. Se desejar, participe de um passeio de
gôndola pelos típicos canais venezianos. Re-
torno ao hotel de barco privativo e de ônibus.

DIA 3. (Segunda Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magní-
fica Praça Prato Della Vale. Em seu centro há um
pequeno jardim, onde se chega cruzando uma
das quatro pontes de pedra que cruzam um
fosso circular. No próprio jardim concentram-se
diversas estátuas representando seus habitan-
tes mais importantes do passado. Tempo livre
para visitar a Basílica de Santo Antônio, cuja
construção começou em 1232 e terminou no
século seguinte. Lá se encontram os restos mor-
tais do venerado Santo Antônio de Pádua. A
igreja é um compêndio de estilos: românico-gó-
tico na fachada e abside, e oriental-islâmico nas
grandes cúpulas. Sua fachada tem quatro arcos
na parte inferior com um portal central que, em
outros tempos, foi adornado com um afresco de
Mantegna (hoje substituído por uma cópia); na
parte superior há uma galeria e um tímpano
triangular com uma roseta. O interior tem três
naves com cúpulas hemisféricas e galerias su-
periores. Continuação da viagem para Florença,
berço e centro do Renascimento. Almoço. Vi-
sita panorâmica pela cidade; seguindo os pas-
sos de Leonardo e Michelangelo, passaremos a
conhecer os aspectos mais importantes do Re-
nascimento. Na catedral de Santa Mª del Fiore
contemplaremos a magnífica cúpula do arquiteto
Brunelleschi. Visitaremos também a Praça da

Signoria, para admirar a estética florentina, ob-
servando as esculturas da "Loggia dei Lanzi",
como o "Perseu", de Cellini, "O Rapto das Sabi-
nas, de Giambologna e o antigo Palácio de Go-
verno dos Médici. Veremos também o Campa-
nile de Giotto, o Batistério, com sua famosa
porta principal em bronze, tão magnífica que Mi-
chelangelo não teve dúvidas em denominá-la a
"Porta do Paraíso". Sobre o Arno está a famosa
Ponte Vecchio, repleta de joalharias, lojas de arte
e souvenirs, etc. Tarde livre na cidade mais rica
em obras de arte do mundo, que você pode
aproveitar para passear pelo famoso mercado
da Palha ou o de São Lourenço, onde poderá
comprar objetos típicos de seda, couro, etc., ou
visitar a Academia por conta prórpia e admirar
o David de Michelangelo. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA
Café da manhã buffet. Manhã livre na cidade
mais rica em obras de arte do mundo, que você
pode aproveitar para passear pelo famoso mer-
cado da Palha ou o de São Lourenço, onde po-
derá comprar objetos típicos de seda, couro,
etc. Almoço e saída para Assis, uma pequena
cidade com muito charme, mundialmente co-
nhecida por ser o lugar onde nasceu São Fran-
cisco. Este nascimento marcou profundamente
a cidade, sendo que as principais construções
estão relacionadas com este santo. É o lugar de

peregrinação mais importante do centro da Itália.
Visitaremos a Basílica de São Francisco, o
mais belo de todos os seus templos, formada
por duas igrejas superpostas, com dois afrescos
do denominado "Mestre de São Francisco" na
parte inferior da igreja, e de Giotto na parte su-
perior juntamente com os pintores da escola flo-
rentina. Continuação para Roma. Chegada jan-
tar e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) ROMA
Estadia com sistema de pensão completa.
Saída do hotel e traslado até o Vaticano para as-
sistir à Audiência Papal. Em seguida, visita pa-
norâmica de ônibus ao coração da Roma an-
tiga, conhecendo a Ilha Tiberina e o bairro do
Trastevere; as colinas de Aventino e a colina
do Palatino, sendo que nesta última encontram-
se as mais antigas memórias de Roma: a beleza
deste lugar, com suas ruínas arqueológicas, a
rica vegetação e suas maravilhosas paisagens,
fazem dele um dos mais belos recantos da ci-
dade. Da mesma forma, podemos admirar o
Coliseu, o Circo Máximo, ou o Arco de Cons-
tantino, de 315 d.C além da Piazza Venezia e
o Campidoglio, a mais famosa das sete colinas
da cidade de Roma, onde se destacam suas
praças, cujas fachadas, calçadas e escadarias
foram desenhadas por Michelangelo. Também
desfrutaremos da vista do Fórum Romano, que
foi o centro político, religioso e comercial da an-

tiga Roma. Almoço. Tarde livre na Praça de São
Pedro para entrar na Basílica e ganhar o Jubi-
leu. Em seu interior há preciosos tesouros, entre
eles a “Pietá” de Micheangelo, o “Baldaquino”
de Bernini, situado acima do túmulo de São Pe-
dro, em bronze dourado, e os monumentos fu-
nerários dos papas, realizados através dos sé-
culos pelos artistas mais ilustres. Em seguida,
visita à Roma Barroca. Passeio pelas principais
praças da cidade, visitando a famosa Fontana di
Trevi, o Panteão, a espetacular praça Navona,
etc. Traslado ao hotel, jantar e acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) ROMA
Estadia com sistema de pensão completa.
Hoje faremos uma visita muito interessante (op-
cional) aos Museus Vaticanos, Capela Sistina
e ao interior da Basílica de São Pedro. Co-
meçaremos a visita pelos Museus Vaticanos,
que foram os antigos palácios papais, o grande
pátio da Pinha, a sala da Cruz, a galeria dos
Candelabros, a dos Tapetes, a dos Mapas, a
sala Sobiesky e a da Imaculada; no final, entra-
remos na Capela Sistina, grande obra-prima de
Michelangelo, com todos seus afrescos restau-
rados. Seguiremos para a basílica de São Pe-
dro, construída no local do martírio do Santo e
depois reconstruída; da qual se destaca sua im-
ponente cúpula, obra-prima de Michelangelo.
Em seu interior há preciosos tesouros, entre eles
a "Pietá", de Michelangelo; o "Baldaquino", de

dias, 13 refeições e 8 visitas  ... a partir de 1.055 $8

ITÁLIA SEMPRE ITÁLIA
2 noites em Veneza, 1 em Florença e 4 em Roma

PENSÃO COMPLETA (7 jantares e 6 almoços)

Além das visitas panorâmicas em Roma, Florença e Veneza, incluímos:

        • Visita a Assis e Pádua.

        • Audiência Papal.

        • Cruzeiro em meio às típicas ilhas venezianas.

        • Visita à Fontana di Trevi, Panteão e Praça Navona.

Grande Jubile
u

Extraordinári
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da Misericórdia
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ANO SANTO
DA

MISERICÓRDIA
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      DATAS DE INÍCIO MILÃO
Março                26

Abril                     2        9      16      23      30

Maio                     7      14      21      28

Junho                   4      11      18      25

Julho                    2        9      16      23      30

Agosto                 6      13      20      27

Setembro             3      10      17      24

Outubro               1        8      15      22

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta
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Bernini, situado acima do túmulo de São Pedro,
em bronze dourado, e os monumentos funerá-
rios dos papas, realizados através dos séculos
pelos artistas mais ilustres. Terminaremos na
magnífica Praça de São Pedro, e sua Colunata,
uma das maiores do mundo, de Bernini, uma
vez mais o artista optou pela forma oval, defi-
nida por quatro filas de colunas, que, no en-
tanto, parecem uma só para aquele que se situe
sobre os dois focos da elipse, em cujo centro
está o Obelisco. Tempo livre que poderá apro-
veitar para vistar, por conta própria, as Basílicas
Maiores e as Catacumbas, Santa Maria
Maior,a mais bela e antiga (século IV) das basí-
licas dedicadas a Maria, Mãe de Cristo, com
seus maravilhosos mosaicos e as relíquias da
manjedoura de Jesus. Seguiremos para São
João Latrão, catedral de Roma e primeira resi-
dência dos Papas, com obras de arte da Idade
Média ao Barroco. Percorrendo a primeira parte
da Via Appia Antiga, com vista da Capela do
Domine Quo Vadis, chega-se às Catacumbas
(de Domitilla ou São Calisto), onde uma guia es-
pecializada mostrará os cemitérios subterrâ-
neos, primeiros lugares de sepultura dos cris-
tãos e judeus. Resto do dia livre.

DIA 7. (Sexta Feira) ROMA 
Excursão opcional a Nápoles, Capri e
Pompeia
Estadia com sistema de pensão completa. Ofe-

     INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: do aeroporto ao hotel e vice-
versa.

● Guia acompanhante e assistência
desde o momento de chegada à Itália
até o final. 

● Ônibus autopullman para o percurso
dentro da Itália.

● Refeições: 7 jantares e 6 almoços.
(bebidas não inclusas).

● Visitas com guia local:
Panorâmica em Roma, Florença
e Veneza.

● Visitas explicadas por nosso guia
acompanhante:
Visita a Assis, Pádua.

● Outras atrações incluídas:
Cruzeiro pelas ilhas da laguna veneziana.
Travessia da laguna de Veneza de barco
privativo para voltar ao hotel.

● Visitas a Basílicas: S. Francisco, 
em Assis, S. Antônio, em Pádua
e São Pedro, em Roma.

● Traslado à Audiência Papal
● Novas taxas de estadia na Itália
● Seguro de viagem.

O café da manhã buffet na Itália consiste de presunto cru
ou cozido, queijo, croissant, pão, sucos, café ou chá.

recemos a possibilidade de uma bonita excur-
são opcional durante todo o dia a Nápoles, Ca-
pri e Pompeia. Saída para Pompeia. Visita às
ruínas consideradas, com razão, entre as mais
importantes e completas do mundo. Com o guia
local, visitaremos as ruínas desta colônia romana
que o vulcão Vesúvio sepultou em 24 de agosto
do ano 79 depois de Cristo. Passaremos pelas
suas ruas de pedra, entraremos em algumas ca-
sas para conhecer melhor a vida e a singulari-
dade dos pompeianos que lá viveram há quase
2.000 anos. Continuação para Nápoles: uma vi-
sita panorâmica pela baía é um espetáculo ines-
quecível que já bastaria para levar da capital do
Mezzogiorno italiano uma lembrança única. Em
Nápoles, viajaremos no barco que nos levará à
ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo livre
para visitar os magníficos jardins de Augusto.
Seguiremos para o restaurante onde o almoço
será servido. À tarde, tempo livre para percorrer
as elegantes ruas, as melhores lojas, as joalha-
rias exclusivas e a famosa Piazzetta com suas
antigas cafeterias. Tudo isso confirma a fama de
Capri como "Pérola do Mediterrâneo". No final
da tarde, regresso a Nápoles e continuação para
Roma para jantar. 

DIA 8. (Sábado) ROMA(2)

Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado ao aeroporto de Roma. Fim da viagem
e de nossos serviços.

Veneza
Milão

Verona

Pádua
Bolonha
Florença

Assis
Pisa

Roma

Capri

Sicilia

Cerdeña

Nápoles

HOTÉIS previstos ou similares
                                                * ***
                         * ***                        Centro cidade

Roma
Fleming Cidade Hotel Cicerone
Vintage Cidade Gran Hotel Genova
Florença
Grifone Cidade H. Croce di Malta
West Florence Campi H. Mediterráneo

Palazzo Ricasoli
Veneza
Villa Fiorita Monastier Base Hotel Noventa
Mesmos opção****

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

      PREÇOS POR PESSOA $ US

       Em pensão completa

• Hotéis 4****
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1.055
Supl. quarto individual.  . . . . . . . . . . . . .       350
■ Temporada Meia.  . . . . . . . . . . . . . . . .         70
■ Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . . . .       135
Bônus cancelamento sem despesas  . . .         30

• Hotéis 4****CENTRO CIDADE

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1.250
Supl. quarto individual.  . . . . . . . . . . . . .       455
■ Temporada Meia.  . . . . . . . . . . . . . . . .         70
■ Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . . . .       325
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . .         30

      • NOITES EXTRAS preço por pessoa em AD

          Cidade                         T. Baixa   T. Meia   T. Alta
   Supl.

                                                                                            Indiv.

         • Roma
Hotel 4**** .............      65        70       90        50
Hotel 4**** C. Cidade       85        105       160        80

         • Milão
Hotel 4****.............      65         70         90         50

NOTAS

• As saídas de 13 de junho, em virtude da
celebração do Pitti Uomo, podem ter
acomodação em Florença.

(1) Somente para voos que chegam a Milão
antes das 14h30 (traslado em grupo).

(2) O traslado de saída será feito em grupo,
aproxim. às 12h30.
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MARAVILHOSA 

EXCURSÃO 

INCLUSA A 

NÁPOLES
e CAPRI 

AOPÇÃO dias, 13 refeições e 12 visitas  ... a partir de 1.210 $8

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO(2)-VERONA-
VENEZA 
Chegada a Milão e saída para Verona, a ci-
dade de Romeu e Julieta. Verona é quase
completamente construída com mármore rosa
e branco, característico da região, que tem um
matiz rosado, que reproduz a sensação de um
contínuo pôr-do-sol. Tempo livre para visitar a
casa de Julieta, situada nas proximidades da
Piazza Erbe, um compacto casarão medieval
com seu típico balcão. Da mesma forma, po-
derá contemplar a gloriosa Arena Romana do
século I, a terceira estrutura desse tipo, em ta-
manho, que é muitas vezes utilizada como
sede de festivais de Ópera. Continuação da
viagem até Veneza, uma centena de ilhas co-
nectadas por dezenas de pontes, como uma
fabulosa cadeia genética, que nos transporta
de uma maravilha a outra. Jantar e acomoda-
ção. Se desejar, participe de uma visita a Ve-
neza de Noite. 

DIA 2. (Terça Feira) VENEZA
Estadia com pensão completa. Na parte da
manhã, transporte até a praça São Marcos.
Daremos um passeio de barco pela laguna e
entre as belas ilhas venezianas, desfrutando
das magníficas paisagens de Veneza, cidade
única no mundo, e das ilhas de Murano e Lido.
Começaremos nossa visita panorâmica pela
magnífica Praça São Marcos, onde se reúnem
a arte grega, medieval, bizantina e veneziana,
formando um maravilhoso conjunto arquitetó-
nico com a basílica de São Marcos, a Torre
do Relógio, a ponte dos Suspiros, o Cam-
panile e o Palácio Ducal. Visita a uma fábrica
de cristal de Murano. Resto do tempo livre.
Se desejar, participe de um passeio de gôn-
dola pelos típicos canais venezianos. Retorno
ao hotel em barco privativo e de ônibus. 

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA-PÁDUA-
BOLONHA-PISA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua mag-
nífica Praça Prato Della Vale e a Basílica de
Santo Antônio. Através da Via Emilia, chega-
remos à cidade de Bolonha. A medida que va-
mos nos aproximando desta cidade, ficaremos
surpresos ao ver duas torres muito altas, uma
delas tão inclinada que chega a impressionar.
Podemos aproveitar o tempo livre para passear
pelo seu magnífico centro histórico, um dos
mais ricos da Itália em virtude da quantidade
e do valor das obras de arte que lá se encon-
tram. É a cidade com mais pórticos do mundo,

todo o centro antigo é ornamentado, quase
sem interrupção, por uma espécie de galeria de
pedras de estilos arquitetónicos e tamanhos di-
ferentes, que separa a área dos veículos da
área de pedestres. Almoço. Continuação da
viagem para Pisa, cidade toscana que possui
um conjunto monumental singular na Praça
dos Milagres, a Catedral, o Batistério e a in-
igualável Torre Inclinada, que continua a des-
afiar a lei da gravidade. Saída para Florença.
Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) FLORENÇA
Estadia em regime de pensão completa. Vi-
sita panorâmica pela cidade; seguindo os
passos de Leonardo e Michelangelo, passa-
remos a conhecer os aspetos mais importantes
do Renascimento. Na Catedral de Santa Ma-
ria del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula do arquiteto Brunelleschi; a Praça da
Signoria, para conhecer a estética florentina,
admirando as esculturas da "Loggia dei Lanzi",
como o "Perseu", de Cellini, "O rapto das Sa-
binas", de Giambologna e o edifício que era o
antigo Palácio do Governo dos Médici. Vere-
mos também o Campanile de Giotto, o Batis-
tério, com sua famosa porta principal em
bronze, tão magnífica que Michelangelo não
teve dúvidas em denominá-la a "Porta do Pa-
raíso". Sobre o Arno está a famosa Ponte Vec-
chio, repleta de joalharias, lojas de arte e sou-
venirs, etc. Resto do dia livre que você pode
aproveitar para passear pelo famoso mercado
da Palha ou o de São Lourenço, ou visitar por
conta própria os Museus Florentinos e a Aca-
demia, para ouvir uma autêntica lição de arte
enquanto contempla o famoso "Davi", de Mi-
chelangelo e outras obras-primas. 

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-SIENA-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Siena,
único modelo vivo de cidade medieval, onde se
destacam sua singular Piazza del Campo, a
magnífica catedral gótica, o Palazzo Publico,
etc. Continuação da viagem até Roma. Al-
moço. Apresentamos a capital do Tibre com
uma visita panorâmica de ônibus ao coração
da antiga Roma, conhecendo a ilha Tiberina e
o bairro do Trastevere; as colinas de Aventino
e a colina do Palatino. Da mesma forma, tam-
bém poderemos admirar o Coliseu, o Circo
Máximo, o o Arco de Constantino, de 315
d.C, a famosa Praça Veneza e o Capitólio
(Campidoglio), a mais famosa das sete colinas
da cidade de Roma, onde se destacam suas
praças, cujas fachadas, calçadas e escadarias
foram desenhadas por Michelangelo. Também
desfrutaremos da vista do foro romano, que foi

o centro político, religioso e comercial da antiga
Roma. Pela tarde, visita inclusa: Roma Ba-
rroca: percurso pelas principais praças da ci-
dade, visitando a famosa Fontana di Trevi,
Panteão, a espetacular Praça Navona, etc.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com pensão completa. Hoje temos
uma preciosa visita inclusa aos Museus Vati-
canos, Capela Sistina e interior da basílica de
São Pedro. Começaremos com a visita aos
Museus Vaticanos, que foram os antigos palá-
cios papais, o grande pátio da Pinha, a sala da
Cruz, a galeria dos Candelabros, a dos Tape-
tes, a dos Mapas, a sala Sobiesky e a da Ima-
culada. No final entraremos na Capela Sistina,
com todos seus afrescos restaurados. Segui-
remos para a basílica de São Pedro; e da qual
se destaca sua imponente cúpula, obra-prima
de Michelangelo. Em seu interior encontram-se
importantes tesouros, entre eles a "Pietá", de
Michelangelo; o "Baldaquino", de Bernini, etc.,
finalizaremos na magnífica praça do Vaticano,
que possui uma das maiores Colunatas do
mundo, de Bernini. Você também vai poder vi-
sitar por conta própria as basílicas Maiores e
as Catacumbas, local de refúgio e culto dos
primeiros cristãos. Resto do dia livre, que você
poderá aproveitar para descobrir os encantos
da Cidade Eterna. 

DIA 7. (Domingo) ROMA: (Excursão 
incluída a Nápoles e Capri) 
Estadia com pensão completa. Hoje incluímos
uma maravilhosa excursão de dia completo a
Nápoles e Capri. Saída pela manhã de ônibus
em direção a Nápoles. Uma visita panorâmica
pela baía é um espetáculo inesquecível, que,
por si só, já bastaria para levar da capital do
Mezzogiorno italiano uma lembrança única. Em
Nápoles, viajaremos no barco que nos levará
à ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo livre
para visitar os magníficos jardins de Augusto.
Seguiremos para o restaurante onde o almoço
será servido. À tarde, tempo livre para percorrer
as elegantes ruas, as melhores lojas, as exclu-
sivas joalharias e a famosa Piazzetta com
suas antigas cafetarias. Tudo isso confirma a
fama de Capri como "Pérola do Mediterrâ-
neo". No final da tarde voltaremos para Nápo-
les e, a caminho de Roma, pararemos para
jantar na cidade de Cassino ou em Roma.
Aqueles que desejarem também poderão fazer
uma visita a Pompeia. Visita às ruínas consi-
deradas, com razão, uma das mais importan-
tes e completas do mundo. Com o guia local,
visitaremos as ruínas desta colónia romana que
o vulcão Vesúvio sepultou em 24 de agosto do

● Traslados: do aeroporto ao hotel e vice-
versa.

● Guia acompanhante e assistência
desde o momento da chegada na Itália
até o fim.

● Ônibus Autopullman para o percurso
dentro da Itália.

● Estadia em Hotéis: indicados ou
similares em quartos duplos com
banheiro ou chuveiro.

● Refeições: todos os almoços e todos
os jantares indicados como incluidas
(bebidas não inclusas).

● Visitas com guia local: 
Panorâmica do conjunto de S. Marcos
em Veneza.
Visita a Florença
Visita a Roma
Visita a Roma Barroca

Visita a Museus Vaticanos
Visita a Nápoles
Visita a Capri

● Visitas explicadas pelo nosso guia
acompanhante:
Visita a Verona
Visita a Pádua
Visita a Bolonha
Visita a Pisa
Visita a Siena

● Outras atrações incluídas:
Cruzeiro pelas ilhas da laguna veneziana
Travessia da laguna de Veneza de
barco privado para voltar ao hotel.

● Visitas a Basílicas: São Pedro em
Roma e Santo Antonio em Pádua. 

● Novas taxas de estadia na Itália
● Seguro de viagem.

• A visita de Pompeia não está incluida.
• A ordem das visitas pode ser alterada por

conveniência de horários, etc.
• Quando não for possivel visitar Capri, será

substituída por Pompeia.
• O café da manhã buffet na Itália consiste de

fiambre/presunto, queijo, croissant, pão, sucos,
café ou chá.

ano 79 depois de Cristo. Passaremos pelas
suas ruas revestidas de pedra, entraremos em
algumas casas para conhecer melhor a vida e
a singularidade dos pompeianos que lá viveram
há quase 2.000 anos. 

DIA 8. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. No horário indicado re-
alizaremos o transporte ao aeroporto. Fim da
viagem e de nossos serviços.

GRAN TOUR DA ITÁLIA
2 noites em Veneza, 2 em Florença e 3 ou 4 em Roma

TUDO INCLUÍDO, NÁPOLES E CAPRI INCLUSIVE

   Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença e Roma, 
incluímos:

       • Café da manhã buffet, almoço e jantar diários.

  • Visitas a Verona, Pádua, Bolonha, Pisa, Siena, Nápoles.

       • Cruzeiro entre as típicas ilhas venezianas.

        • Visita a la Praça Navona e Fontana di Trevi.

  •Museus Vaticanos e Capela Sistina.

  • Funicular panorâmico em Capri.

        •Maravilhosa excursão a Nápoles e Capri. 

In ic io Mi lão -  F im Roma

022-49 BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:01  Página 36



37 PANAVISIÓN37 PANAVISIÓN

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO(2)-VERONA-
VENEZA 
Chegada a Milão e saída para Verona, a cidade
de Romeu e Julieta. Tempo livre para visitar a
casa de Julieta, situada nas proximidades da
Piazza Erbe, um compacto casarão medieval
com seu típico balcão. Da mesma forma, poderá
contemplar a Piazza Bra, ponto de encontro de
todos os veroneses, de dia e de noite, além da
gloriosa Arena Romana do século I, a terceira
estrutura desse tipo, em tamanho, que é muitas
vezes utilizada como sede de festivais de Ópera.
Continuação da viagem até Veneza. Jantar e
acomodação. Se desejar, participe de uma vi-
sita a Veneza de Noite. 

DIA 2. (Terça Feira) VENEZA
Estadia com pensão completa. Na parte da
manhã, transporte até a praça São Marcos. Da-
remos um passeio de barco pela laguna e entre
as belas ilhas venezianas, desfrutando das mag-
níficas paisagens de Veneza, cidade única no
mundo, e das ilhas de Murano e Lido. Começa-
remos nossa visita panorâmica na deslum-
brante Praça São Marcos, a Torre do Relógio,
ponte dos Suspiros, Campanile e Palácio Du-
cal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Resto do tempo livre. Se desejar, participe de um
passeio de gôndola pelos típicos canais vene-
zianos. Retorno ao hotel em barco privativo e de
ônibus. 

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA-PÁDUA-
BOLONHA-PISA- FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magní-
fica Praça Prato Della Vale e a Basílica de Santo
Antônio. Através da Via Emilia, chegaremos à ci-
dade de Bolonha. Tempo livre que podemos
aproveitar para passear pelo seu magnífico cen-
tro histórico, um dos mais ricos da Itália pela
quantidade e valor das obras de arte que lá se
encontram. Almoço. Continuação da viagem
para Pisa, cidade toscana que possui um con-
junto monumental singular na Praça dos Mila-
gres, a Catedral, o Batistério e a inigualável To-
rre Inclinada, que continua a desafiar a lei da
gravidade. Saída para Florença. Chegada, jan-
tar e acomodação. 

DIA 4. (Quinta Feira) FLORENÇA 
Estadia em regime de pensão completa. Visita
panorâmica pela cidade; seguindo os passos
de Leonardo e Michelangelo, passaremos a
conhecer os aspetos mais importantes do Re-
nascimento. Na catedral de Santa Maria del
Fiore, contemplaremos sua magnífica cúpula

do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos também
a Praça da Signoria, para admirar a estética
florentina observando as esculturas da "Loggia
dei Lanzi", como o "Perseu", de Cellini, "O rapto
das Sabinas", de Giambologna e o edifício que
era o antigo Palácio do Governo dos Médici. Ve-
remos também o Campanile de Giotto, o Ba-
tistério, com sua famosa porta principal em
bronze, tão magnífica que Michelangelo não
teve dúvidas em denominá-la a "Porta do Pa-
raíso". Sobre o Arno está a famosa Ponte Vec-
chio, repleta de joalharias, lojas de arte e sou-
venirs, etc. Resto do dia livre que você pode
aproveitar para passear pelo famoso mercado
da Palha ou o de São Lourenço, onde poderá
comprar objetos típicos de seda, couro, etc., ou
visitar por conta própria os Museus Florenti-
nos e a Academia, para ouvir uma autêntica li-
ção de arte enquanto contempla o famoso
"Davi", de Michelangelo e outras obras-pri-
mas. 

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-SIENA-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Siena, único
modelo vivo de cidade medieval, onde se desta-
cam sua singular Piazza del Campo, a magnífica
catedral gótica, o Palazzo Publico, etc. Continua-
ção da viagem até Roma. Almoço. Apresenta-
mos a capital do Tibre com uma visita panorâ-
mica de ônibus ao coração da antiga Roma,
conhecendo a ilha Tiberina e o bairro do Tras-
tevere; as colinas de Aventino e a colina do
Palatino, sendo que nesta última encontram-se
as mais antigas memórias de Roma. Da mesma
forma, também poderemos admirar o Coliseu,
o Circo Máximo, o o Arco de Constantino, de
315 d.C e a famosa Praça Veneza e o Capitólio
(Campidoglio). Também desfrutaremos da vista
do foro romano, que foi o centro político, religioso
e comercial da antiga Roma. Pela tarde, visita in-
clusa: Roma Barroca: percurso pelas principais
praças da cidade, visitando a famosa Fontana
di Trevi, Panteão, a espetacular Praça Navona,
etc. Jantar e acomodação. 

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia em regime de pensão completa. Hoje
temos uma preciosa visita inclusa aos Museus
Vaticanos, Capela Sistina e interior da basílica
de São Pedro. Começaremos com a visita aos
Museus Vaticanos, que foram os antigos palá-
cios papais, o grande pátio da Pinha, a sala da
Cruz, a galeria dos Candelabros, a dos Tapetes,
a dos Mapas, a sala Sobiesky e a da Imaculada.
No final entraremos na Capela Sistina, com todos
seus afrescos restaurados. Seguiremos para a
basílica de São Pedro; e da qual se destaca sua
imponente cúpula, obra-prima de Michelangelo.
Em seu interior encontram-se importantes tesou-

ros, entre eles a "Pietá", de Michelangelo; o
"Baldaquino", de Bernini, etc., finalizaremos na
magnífica praça do Vaticano, que possui uma
das maiores Colunatas do mundo, de Bernini.
Você também vai poder visitar por conta própria
as Basílicas Maiores e as Catacumbas, local
de refúgio e culto dos primeiros cristãos. Resto
do dia livre. 

DIA 7. (Domingo) ROMA
(Excursão incluída a Nápoles e Capri)
Estadia em regime de pensão completa. Hoje
incluímos uma maravilhosa excursão de dia
completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles; uma
visita panorâmica pela baía é um espetáculo
inesquecível. Em Nápoles, viajaremos no
barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio
por Capri e tempo livre para visitar os magnífi-
cos jardins de Augusto. Seguiremos para o res-
taurante onde o almoço será servido. À tarde,
tempo livre para percorrer as elegantes ruas da
"Pérola do Mediterrâneo". No final da tarde,
retorno a Roma. Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) ROMA
Estadia com café da manhã. Dia livre. Sugeri-
mos dedicar este dia para continuar conhecendo
as grandes atrações que Roma oferece, e que
ainda não visitamos: Fórum e Coliseu. 

DIA 9. (Terça Feira) ROMA
Café da manhã buffet. Tempo livre até a hora
do transporte ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

NOTAS
(2) Somente para voos com chegada a Milão

antes das 12:00 H.
• Café da manhã em Italia, consistirá em:

jambon york/serrano, queso, croissant, pan,
zumos, café ou té.

• Em o programa “B” o dia 8.º em AD.
• A saída de 13 de Junho en virtude da

celebração do Pitti Uomo podem alterar o
acomodação em Florença.

• Em virtude da celebração do Grande Premio
da Italia da F1, nas saidas de Setembro a
acomodação em Milão pode ser alterada.

• Das orden das visitas podera ser alterado per
conveniencia de horarios, etc.

• A visita a Pompeia não está inclusa.
• Quando você não pode visitar Capri, será

substotuído por Sorrento.

dias, 13 refeições e 12 visitas  ... a partir de 1.295 $9
      DATAS DE INICIO MILÃO

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

HOTÉIS previstos ou similares
                                                    * ***
                             * ***                          Centro cidade

Roma
C. Colombo            Cidade
Área                        Cidade         Hotel Genova
Holiday Inn Rome   Cidade        Hotel Cicerone

Florença
Raffaello                 Cidade        H. Croce di Malta
Mirage                    Cidade        H. Mediterráneo
                                                Palazzo Ricasoli

Veneza
Base Hotel             Noventa       Mesma opção****
Villa Fiorita              Monastier

Veneza
Milão

Verona

Pádua
Bolonha
Florença

Assis
Pisa

Roma

Capri

Sicilia

Cerdeña

Nápoles

Siena

O
P
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Ã

OB

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
           4**** 4****
           Em tudo incluído Centro

• 8 dias
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . .    1.210     1.395
Spto. quarto individual  . . . . . . .       350        455
■ Temporada Meia.  . . . . . . . . .         80          80
■ Temporada Alta.  . . . . . . . . . .       190        340
Bônus cancel. sem despesas  . .         30          30

• 9 dias
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . .    1.295     1.525
Spto. quarto individual  . . . . . . .       400        520
■ Temporada Meia.  . . . . . . . . .         90          90
■ Temporada Alta.  . . . . . . . . . .       210        390
Bônus cancel. sem despesas  . .         30          30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Roma
Hotéis 4**** ...........      65        70       90       50
Hotéis 4**** C. Cidade      85        105       160       80

         • Milão
Hotéis 4**** ...........      65         70         90        50

In ic io Mi lão -  F im Roma

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415
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AOPÇÃO dias, 8 ou 15 refeições e 12 visitas  ... a partir de 1.140 $9

DIA 1. (Domingo) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo li-
vre. Jantar e Acomodação. 

DIA 2. (Segunda Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Tempo livre em Milão, uma
das principais metrópoles da Europa, centro de
negócios, da alta-costura, sede da "Santa Ceia",
de Leonardo da Vinci, (entre outras diversas obras
do Renascimento) e do primeiro teatro de Ópera
do mundo, o Scala. E entre as lembranças que se
encontram no local, partituras de Liszt, retratos de
roliças prima-donas e de robustos tenores. Al-
moço (opc TI). Saída para Verona, a cidade de
Romeu e Julieta. Tempo livre para visitar a casa de
Julieta, situada nas proximidades da Piazza Erbe,
um compacto casarão medieval com seu típico
balcão. Também poderá visitar a Arena Romana
do século I, a terceira estrutura deste tipo, em ta-
manho, do mundo inteiro (Frequentemente utili-
zada como sede de festivais de ópera). Continua-
ção da viagem até Veneza, uma centena de ilhas
conectadas por dezenas de pontes, como uma fa-
bulosa cadeia genética, que nos transporta de
uma maravilha a outra. Jantar e acomodação. Se
desejar, participe de uma visita a Veneza de Noite. 

DIA 3. (Terça Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão o pensão completa.
Na parte da manhã, transporte até a praça São
Marcos. Faremos um bonito cruzeiro de barco
pela laguna, entre as belas ilhas venezianas, des-
frutando de belas paisagens de Veneza, cidade
única no mundo, e das ilhas de Murano e Lido.
Começaremos nossa visita panorâmica pela
magnífica Praça São Marcos, onde se reúnem a
arte grega, medieval, bizantina e veneziana, for-
mando um maravilhoso conjunto arquitetónico
com a basílica de São Marcos, a Torre do Reló-
gio, a ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palá-
cio Ducal, Visita a uma fábrica de cristal de Mu-
rano. Resto do tempo livre. Se desejar, participe
de um passeio de gôndola pelos típicos canais

venezianos. Retorno ao hotel em barco privativo
e de ônibus.

DIA 4. (Quarta Feira) VENEZA-PÁDUA-
BOLONHA-PISA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica Praça
Prato Della Vale e a Basílica de Santo Antônio.
Através da Via Emilia, chegaremos à cidade de
Bolonha. A medida que vamos nos aproximando
desta cidade, ficaremos surpresos ao ver duas to-
rres muito altas, uma delas tão inclinada que chega
a impressionar. Tempo livre na cidade com mais
pórticos do mundo. Almoço  (opc TI). Continua-
ção da viagem para Pisa, cidade toscana que
possui um conjunto monumental singular na Praça
dos Milagres; a Catedral, o Batistério e a Torre In-
clinada, que continua desafiando a lei da gravi-
dade. Saída para Florença. Chegada, jantar e
acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) FLORENÇA
Estadia com meia pensão o pensão completa.
Visita panorâmica pela cidade; seguindo os pas-
sos de Leonardo e Michelangelo, passaremos a
conhecer os aspetos mais importantes do Renas-
cimento. Na Catedral de Santa Maria del Fiore,
contemplaremos sua magnífica cúpula do arqui-
teto Brunelleschi. Visitaremos também a Praça da
Signoria, para admirar a estética florentina, obser-
vando as esculturas da "Loggia dei Lanzi", como
o "Perseu", de Cellini, "O rapto das Sabinas", de
Giambologna e o edifício que era o antigo Palácio
do Governo dos Médici. Veremos também o Cam-
panile de Giotto, o Batistério, com sua famosa
porta principal em bronze, tão magnífica que Mi-
chelangelo não teve dúvidas em denominá-la a
"Porta do Paraíso". Sobre o Arno está a famosa
Ponte Vecchio, repleta de joalharias, lojas de arte
e souvenirs, etc. Resto do dia livre que você pode
aproveitar para passear pelo famoso mercado da
Palha ou o de São Lourenço, onde poderá com-
prar objetos típicos de seda, couro, etc., ou visitar
por conta própria os Museus Florentinos e a
Academia, para ouvir uma autêntica lição de arte
enquanto contempla o famoso "Davi", de Miche-
langelo e outras obras-primas. 

DIA 6. (Sexta Feira) FLORENÇA-SIENA-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Siena, único
modelo vivo de cidade medieval, onde se desta-
cam sua singular Piazza del Campo, a magnífica
catedral gótica, o Palazzo Publico, etc. Continua-
ção da viagem até Roma. Almoço (opc TI). Apre-
sentamos a capital do Tibre com uma visita pa-
norâmica de ônibus ao coração da antiga Roma,
conhecendo a ilha Tiberina e o bairro do Traste-
vere; as colinas de Aventino e a colina do Pala-
tino. Da mesma forma, podemos admirar o Coli-

seu, o Circo Máximo ou o Arco de Constantino,
de 315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campi-
doglio. A mais famosa das sete colinas da cidade
de Roma, onde se destacam suas praças, cujas
fachadas, calçadas e escadarias foram desenha-
das por Michelangelo. Também desfrutaremos da
vista do foro romano, que foi o centro político, re-
ligioso e comercial da antiga Roma. Pela tarde, vi-
sita inclusa: Roma Barroca: percurso pelas prin-
cipais praças da cidade, visitando a famosa
Fontana di Trevi, Panteão, a espetacular Praça Na-
vona, etc. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão o pensão completa.
Hoje temos uma maravilhosa visita inclusa aos
Museus Vaticanos, Capela Sistina e interior da
basílica de São Pedro. Começaremos com a vi-
sita aos Museus Vaticanos, que foram os antigos
palácios papais, o grande pátio da Pinha, a sala
da Cruz, a galeria dos Candelabros, a dos Tapetes,
a dos Mapas, a sala Sobiesky e a da Imaculada,
No final entraremos na Capela Sistina, com todos
seus afrescos restaurados. Seguiremos para a ba-
sílica de São Pedro, onde se destaca sua impo-
nente cúpula, obra-prima de Michelangelo. Em seu
interior encontram-se importantes tesouros, entre
eles a "Pietá", de Michelangelo; o "Baldaquino", de
Bernini, etc., finalizaremos na magnífica praça do
Vaticano, que possui uma das maiores Colunatas
do mundo, de Bernini. Resto do dia livre durante o
qual poderá visitar, por conta própria, as basílicas
Maiores e as Catacumbas, local de refúgio e
culto dos primeiros cristãos. 

DIA 8. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Um dia maravilhoso du-
rante o qual temos, opcional, uma bonita excursão
de dia completo a Nápoles e Capri (inclusa para
opc. TI). Saída pela manhã de ônibus em direção
a Nápoles. Uma visita panorâmica pela baía é um
espetáculo inesquecível, que, por si só, já bastaria
para levar da capital do Mezzogiorno uma lem-
brança única. Em Nápoles, viajaremos no barco
que nos levará à ilha de Capri. Passeio por Capri
e tempo livre para visitar os magníficos jardins de
Augusto. Seguiremos para o restaurante onde o
almoço será servido. À tarde, tempo livre para per-
correr as elegantes ruas, as melhores lojas, as ex-
clusivas joalharias e a famosa Piazzetta com suas
antigas cafetarias. Tudo isso confirma a fama de
Capri como "Pérola do Mediterâneo”. No final da
tarde, regresso a Nápoles e, a caminho de Roma,
pararemos para jantar na cidade de Cassino ou
em Roma. Aqueles que desejarem também pode-
rão fazer uma visita a Pompeia. Visita às ruínas
consideradas, com razão, uma das mais impor-
tantes e completas do mundo. Com o guia local,
visitaremos as ruínas desta colónia romana que o

vulcão Vesúvio sepultou em 24 de agosto do ano
79 depois de Cristo. Passaremos pelas suas ruas
revestidas de pedra, entraremos em algumas ca-
sas para conhecer melhor a vida e a singularidade
dos pompeianos que lá viveram há quase 2.000
anos. 

DIA 9. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. No horário indicado reali-
zaremos o transporte ao aeroporto. Fim da viagem
e de nossos serviços.

● Traslados: do aeroporto ao hotel e vice-
versa. 

● Guia acompanhante e assistência a
partir do primeiro momento de chegada à
Itália até o final. 

● Ônibus Autopullman para o percurso na
Itália. 

● Estadia em Hotéis: indicados ou
similares em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: tudos os almoços e todos
os jantares indicados como inclusos
(bebidas não inclusas).

● Visitas com guia local e entradas:
Panorâmica do conjunto de S.
Marcos em Veneza.
Visita de Florença
Panorâmica de Roma
Visita a Roma Barroca
Visita aos Museus Vaticanos e Capela
Sistina
Panorâmica de Nápoles (opc TI)
Visita a Capri (opc TI)

● Visitas explicadas por nosso guia
acompanhante:

Visita de Verona (em opção B)
Visita de Pádua
Visita de Bolonha
Visita de Pisa
Visita de Siena

● Outras atrações inclusas:
Cruzeiro pelas ilhas da laguna
veneziana.
Travessia da laguna veneziana em
barco privativo para regressar ao hotel.

● Visitas a Basílicas: Sao Pedro em Roma
e Santo Antonio em Pádua. 

● Novas taxas de acomodação na Itália
● Seguro de viagem.

• A ordem das visitas pode ser alteradas.
• O café da manhã buffet na Itália consiste de

fiambre/presunto, queijo, croissant, pão, sucos,
café ou chá.

ITÁLIA CLÁSSICA
1 noite em Milão, 2 em Veneza, 2 em Florença e 3 ou 4 em Roma

MEIA PENSÃO TUDO INCLUÍDO

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença e Roma, incluímos:

       • Café da manhã buffet, almoço e jantar diários (opc TI).

       • Verona, Pádua, Bolonha, Pisa, Siena.

        • Cruzeiro entre as típicas ilhas venezianas.

       • Roma Barroca: Fontana di Trevi e Praça Navona.

       •Museus Vaticanos e Capela Sistina.

        • Funicular panorâmico em Capri (opc TI).

        • Excursão a Nápoles e Capri (opc TI).

In ic io Mi lão -  F im Roma
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NOTAS

• No programa “B” o dia 9.º em AD.
• A saída de 12 de Junho en virtude da

celebração do Pitti Uomo podem alterar o
acomodação em Florença.

• Em virtude da celebração do Grande Premio
da Italia da F1, nas saidas de Setembro a
acomodação em Milão pode ser alterada.

• Quando você não pode visitar Capri, será
substotuído por Sorrento.

dias, 8 ou15 refeições e 12 visitas  ... a partir de 1.225 $10

DIA 1. (Domingo) MILÃO
Chegada em Milão. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Jantar e acomo-
dação.

DIAS 2 e 3. (Segunda e Terça Feira)
Idênticos aos dias 2 e 3 do itinerário A.

DIA 4. (Quarta Feira) VENEZA-PÁDUA-
BOLONHA-PISA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca a magnífica
Praça Prato Della Vale e a Basílica de Santo
Antônio. Através da Via Emilia, chegaremos na
cidade de Bolonha. Tempo livre que pode ser
aproveitado para passear pelo seu importante
centro histórico, um dos mais ricos da Itália pela
quantidade e valor das obras de arte. É a cidade
com mais pórticos do mundo. Todo o centro an-
tigo é ornamentado em diferentes estilos arqui-
tetônicos  e em diferentes tamanhos, por uma
espécie de galeria de pedra que separa a zona
de veículos da peatonal. Almoço (opc TI). Con-
tinuação da viagem a Pisa, cidade toscana que
possui um conjunto de beleza única, com a
Praça dos Milagres, a Catedral, o Batistério e a
famosa Torre Inclinada, que continua desafiando
a lei da gravidade. Saída a Florença. Chegada,
jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) FLORENÇA
Estadia com meia pensão o pensão completa.
Visita panorâmica da cidade; seguindo os pas-
sos de Leonardo e Michelangelo, conheceremos
os aspectos mais importantes do Renascimento.
Na Catedral de Santa Maria dei Fiore contempla-
remos sua magnífica cúpula, do arquiteto Brune-
lleschi. Visitaremos também a Praça Signoria,
para sentir a estética florentina admirando as es-
culturas de “La Loggia dei Lanzi”, como “o Per-
seu de Cellini” ou “o Rapto das Sabinas” de
Giambologna; e o antigo Palácio do Governo
dos Médici. Veremos também o Campanile de
Giotto, o Batistério, com suas famosas portas de
bronze, tão impressionantes que Michelangelo
não teve dúvida em charmar de “Portas do Pa-
raíso”. Sobre o Rio Arno está a famosa Ponte
Vecchio, cheia de joalherias, lojas de arte e sou-
venirs, etc. Restante do dia livre, o qual pode ser
aproveitado para passear pelo famoso mercado
de Palha ou o de São Lourenço, onde poderão
comprar os típicos objetos de seda, couro, etc.,
ou visitar por conta própria os Museus Floren-
tinos e a Academia, para ter uma autêntica lição
de arte enquanto desfruta contemplando o fa-
moso “Davi” de Michelangelo entre outras
obras primas. 

DIA 6. (Sexta Feira) FLORENÇA-SIENA-
ROMA
Café da manhã buffet. Saída, passando por in-
críveis colinas toscanas, com maravilhosas textu-
ras de pradera, onde vinhedos e ciprestes nos
acompanharão até Siena, um modelo vivo de ci-
dade medieval. Com destaque a Praça do
Campo, a impressionante Catedral gótica, ao Pa-
lácio Público, etc. Continuação da viagem a
Roma. Almoço (opc TI). Apresentamos a capital
do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus
ao coração da antiga Roma, conhecendo a ilha
Tiberina, o bairro de Trastevere, as colinas do
Aventino e a colina do Palatino. Da mesma
forma, poderemos admirar o Coliseu, o Circo
Máximo, o Arco de Constantino, de 315 d.C., a
Praça Veneza e o Campidoglio, a mais famosa
das sete colinas da cidade de Roma, onde se des-
tacam suas praças, cujas fachadas, calçadas e
escadarias foram desenhadas por Michelangelo.
Também desfrutaremos da vista do foro romano,
que foi o centro político,religioso e comercial da
antiga Roma.  Pela tarde, faremos a visita incluída
Roma Barroca, percorrendo as principais praças
da cidade, visitando a famosa Fontana di Trevi,
Panteão, a espetacular Praça Navona, etc. Jantar
e acomodação.

DIA 7. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão o pensão completa.
Hoje temos incluída uma interessante visita aos
Museus Vaticanos, a Capela Sistina e ao interior
da Basílica de São Pedro. Começamos visitando
os Museus Vaticanos, que foram os antigos palá-
cios papais, o grande pátio da Pinha, a sala da
Cruz, a Galeria dos Candelabros, a dos Tapetes,
a dos Mapas, a sala Sobiesky e a da Imaculada;
ao final entraremos na Capela Sistina, com todos
seus afrescos restaurados. Depois, passaremos
na Basílica de São Pedro, construída no local do
martírio do Santo e depois reconstruída; e da qual
se destaca sua imponente cúpula, obra prima de
Michelangelo. Em seu interior há preciosos tesou-
ros, entre eles a "Pietá" de Michelangelo; o "Bal-
daquino" de Bernini, etc. Te minaremos na mag-
nífica Praça do Vaticano. Tempo livre que poderá
aproveitar para visitar, por conta própria, as Basí-
licas Maiores e as Catacumbas, lugar de refúgio e
culto dos primeiros cristianos. Restante do dia li-
vre, que poderá aproveitar para descubrir o en-
canto da cidade Eterna. Acomodação.

DIA 8. (Domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Hoje temos opcional uma
maravilhosa excursão durante todo o dia a Nápo-
les e Capri. Inclusa para opción TI. Saída pela
manhã  em ônibus em direção a Nápoles: uma vi-
sita panorâmica pela baía, que é um espetáculo
inesquecível que já seria o suficiente para levarda

capital do Mezzogiorno italiano uma lembrança
única. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos
levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo
livre para visitar os magníficos jardins de Augusto.
Seguiremos para o restaurante onde o almoço
será servido. À tarde, tempo livre para percorrer
as elegantes ruas, as melhores lojas, as joalherias
exclusivas e a famosa Piazzetta com suas antigas
cafeterias. Tudo isso confirma a fama de Capri
como a "Pérola do Mediterrâneo". No final da
tarde, regresso a Nápoles e a caminho de Roma,
pararemos para o jantar no povoado de Cassino
ou em Roma. Existe a possibilidade de visitar tam-
bém Pompeia (aos que desejarem). Visita às ruí-
nas consideradas, com razão, uma das mais im-
portantes e completas do mundo. 

DIA 9. (Segunda Feira) ROMA
Estadia com café da manhã buffet. Sugerimos
dedicar este dia para completar as visitas aos
grandes atrativos que Roma oferece e que ainda
não visitamos: • Foro e Coliseu. Desde a praça
Veneza, coração de Roma, com seu majestoso
Altar da Pátria, se chega ao Coliseu a pé (antes de
entrar admire os Arcos de Tito e Constantino).
Continue pelo Foro Romano, a área arqueológica
mais importante do mundo.

DIA 10. (Terça Feira) ROMA
Café da manhã buffet. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

DATAS DE INICIO MILÃO
Março                13      20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

HOTÉIS previstos ou similares
                                                    * ***
                          * ***                             Centro cidade

Roma
C. Colombo Cidade
Idea Z3/ Area Cidade Hotel Cicerone
Fleming/Regent Cidade Gran Hotel Génova
Holiday Inn Rome Cidade Hotel Dei Borgia

Florença
Raffaelo Cidade H. Croce di Malta
Mirage/Grifone Cidade H. Mediterráneo

Palazzo Ricasoli

Veneza
Base Hotel Noventa Mesma opção****
Villa Fiorita Monastier

Milão
Century Cidade
Contessa Jolanda Cidade Mesma opção****
Milano Niguarda Cidade

Veneza
Milão

Verona

Pádua
Bolonha
Florença

Assis
Pisa

Roma

Capri

Sicilia

Cerdeña

Nápoles

Siena

O
P
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Ã
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      PREÇOS POR PESSOA $ USA
           4**** 4****
           Em meia pensão Centro

• 9 dias
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . .    1.140     1.330
Spto. quarto individual  . . . . . . .       400        520
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . .       200        200
■ Temporada Meia.  . . . . . . . . .         80          80
■ Temporada Alta.  . . . . . . . . . .       200        360
Bônus cancel. sem despesas  . .         30          30

• 10 dias
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . .    1.225     1.455
Spto. quarto individual  . . . . . . .       450        585
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . .       200        200
■ Temporada Meia.  . . . . . . . . .         90          90
■ Temporada Alta.  . . . . . . . . . .       230        420
Bônus cancel. sem despesas  . .         30          30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Roma
Hotéis 4**** ...........      65        70       90       50
Hotéis 4**** C. Cidade      85        105       160       80

         • Milão
Hotéis 4**** ...........      65         70         90        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 9 ou 16 refeições e 15 visitas  … a partir de 1.430 $10

GRANDE RONDA ITALIANA
1 noite em Milão (opc.), 2 em Veneza, 2 em Florença, 3 em Roma e 2 em Nápoles

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO(1)-VERONA-
VENEZA 
Chegada a Milão e continuação de ônibus até
Verona e Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) VENEZA
Estadia em regime de pensão completa ou
meia pensão. Na parte da manhã, transporte
até a praça São Marcos. Faremos um passeio
de barco pela laguna e as belas ilhas venezianas
desfrutando das magníficas paisagens de Ve-
neza, cidade única no mundo, e das ilhas de
Murano e Lido. Começaremos nossa visita pa-
norâmica pela magnífica Praça São Marcos,
onde se reúnem a arte grega, medieval, bizantina
e veneziana, formando um maravilhoso conjunto
arquitetónico com a basílica de São Marcos, a
Torre do Relógio, a ponte dos Suspiros, o Cam-
panile e o Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de
cristal de Murano. Resto do tempo livre. Se des-
ejar, participe de um romântico passeio de gôn-
dola pelos típicos canais venezianos. Retorno
ao hotel em barco privativo e de ônibus. 

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA-PÁDUA-
BOLONHA-PISA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magní-
fica Praça Prato Della Vale e a Basílica de Santo
Antônio. A seguir, chegaremos à cidade de Bo-
lonha. A medida que vamos nos aproximando
desta cidade, ficaremos surpresos ao ver duas
torres muito altas, uma delas tão inclinada que
chega a impressionar. Podemos aproveitar o
tempo livre para passear pelo seu magnífico cen-
tro histórico, um dos mais ricos da Itália em vir-
tude da quantidade e do valor das obras de arte
que lá se encontram, a cidade com mais pórti-
cos do mundo, todo o centro antigo é ornamen-
tado, quase sem interrupção, por uma espécie
de galeria de pedras de estilos arquitetónicos e
tamanhos diferentes, que separa a área dos ve-
ículos da área de pedestresl. Almoço (opc. TI).
Continuação da viagem para Pisa, cidade tos-
cana que possui um conjunto monumental sin-
gular na Praça dos Milagres; a Catedral, o Ba-
tistério e a inigualável Torre Inclinada, que
continua a desafiar a lei da gravidade. Saída para
Florença. Chegada, jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) FLORENÇA
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Visita panorâmica pela cidade; seguindo
os passos de Leonardo e Michelangelo, passa-
remos a conhecer os aspetos mais importantes
do Renascimento. Na Catedral de Santa Maria
del Fiore, contemplaremos sua magnífica cúpula

do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos também a
Praça da Signoria, para admirar a estética floren-
tina, observando as esculturas da "Loggia dei
Lanzi", como o "Perseu", de Cellini, "O rapto das
Sabinas", de Giambologna e o edifício que era o
antigo Palácio do Governo dos Médici. Veremos
também o Campanile de Giotto, o Batistério e
sua famosa porta principal de bronze, tão mag-
nífica que Michelangelo não hesitou em deno-
miná-la a "Porta do Paraíso". Sobre o Arno está
a famosa Ponte Vecchio, repleta de joalharias, lo-
jas de arte e souvenirs, etc. Se deseja, pode par-
ticipar de uma visita opcional a um dos melhores
museus do mundo, o Museu da Academia e da
Capela Médici. Durante a visita, ouviremos uma
autêntica lição de arte enquanto contemplamos
o "Davi", de Michelangelo e outras obras-pri-
mas. Tarde livre na cidade mais rica em obras de
arte do mundo, aproveite para passear pelo fa-
moso mercado da Palha ou o de São Lourenço,
onde poderá comprar os típicos objetos de seda,
couro, etc. 

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-SIENA-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Siena, único
modelo vivo de cidade medieval, onde se desta-
cam sua singular Piazza del Campo, a magnífica
catedral gótica, o Palazzo Publico, etc. Continua-
ção da viagem até Roma. Almoço (opc. TI).
Apresentamos a capital do Tibre com uma visita
panorâmica de ônibus ao coração da antiga
Roma, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro do
Trastevere, as colinas do Aventino e a colina
do Palatino, sendo que nesta última encontram-
se as mais antigas memórias de Roma: a beleza
deste lugar, com suas ruínas arqueológicas, a
rica vegetação e suas maravilhosas paisagens,
fazem dele um dos mais belos da cidade. Da
mesma forma, poderemos admirar o Coliseu, o
Circo Máximo, o Arco de Constantino, de 315
d.C., a famosa praça Veneza e o Campidoglio, a
mais famosa das sete colinas da cidade de
Roma, onde se destacam suas praças, cujas fa-
chadas, calçadas e escadarias foram desenha-
das por Michelangelo. Também desfrutaremos
da vista do foro romano, que foi o centro político,
religioso e comercial da antiga Roma. À tarde, fa-
remos também a visita inclusa: Roma Barroca;
percurso pelas principais praças da cidade, visi-
tando a famosa Fontana di Trevi, Panteão, a es-
petacular Praça Navona, etc. Jantar e acomo-
dação.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia em regime de pensão completa ou
meia pensão. Hoje faremos uma visita inclusa
interessantíssima aos Museus Vaticanos, Ca-
pela Sistina e interior da basílica de São Pedro.
Começaremos a visita pelos Museus Vaticanos,

que foram os antigos palácios papais, o grande
pátio da Pinha, a sala da Cruz, a galeria dos Can-
delabros, a dos Tapetes, a dos Mapas, a sala So-
biesky e a da Imaculada; no final, entraremos na
Capela Sistina, grande obra-prima de Michelan-
gelo, com todos seus afrescos restaurados. Se-
guiremos para a basílica de São Pedro, onde ve-
remos a "Pietá", de Michelangelo, o
"Baldaquino", de Bernini, etc., para terminar na
magnífica praça que possui uma das maiores
Colunatas do mundo, de Bernini. Tarde livre. 

DIA 7. (Domingo) ROMA
Estadia com meia pensão. Dia livre que você
poderá aproveitar para descobrir os encantos da
Cidade Eterna. Existem tantas maravilhas em
Roma, que seria impossível enumerá-las: A
praça Veneza, Via Veneto, o bairro do Trastevere,
o mais boémio dos bairros romanos, a zona co-
mercial perto da Via del Corso, Via Condotti,
Piazza di Spagna, etc. Sugerimos a visita opcio-
nal: Basílicas e Catacumbas. Santa Maria
Maior, a mais bela e antiga (século IV) das basí-
licas dedicadas a Maria, Mãe de Cristo, com
seus maravilhosos mosaicos e as relíquias da
manjedoura de Jesus. Continuaremos até São
João Latrão, catedral de Roma e primeira re-
sidência dos Papas, com obras de arte da Idade
Média ao Barroco. Percorrendo a primeira parte
da Via Appia Antiga, com vista da Capela do Do-
mine Quo Vadis, chega-se às catacumbas (de
Domitila ou São Calisto), onde uma guia espe-
cializada mostrará os cemitérios subterrâneos,
primeiros lugares de sepultura dos cristãos e ju-
deus. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) ROMA-POMPEIA-
NÁPOLES
Café da manhã buffet. Saída para Pompeia, vi-
sita inclusa às ruínas consideradas, com razão,
entre as mais importantes e completas do
mundo. Com o guia local, visitaremos as ruínas
desta colónia romana que o vulcão Vesúvio se-
pultou  em 24 de agosto do ano 79 depoi de
Cristo. Passaremos pelas suas ruas, entraremos
em algumas casas para conhecer melhor a vida
e a singularidade dos pompeianos que lá viveram
há quase 2.000 anos. Almoço (opc. TI). Tempo
livre. Retorno a Nápoles e visita a esta cidade.
Uma visita panorâmica pela baía napolitana é um
espetáculo inesquecível, que, por si só, já bas-
taria para levar da capital do Mezzogiorno italiano
uma lembrança única. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) NÁPOLES 
(Excursão incluída a Capri)
Café da manhã buffet. Dia inteiramente dedi-
cado a visitar a maravilhosa ilha de Capri (incluso
no preço). Em Nápoles, viajaremos no barco que
nos levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e vi-
sita aos magníficos jardins de Augusto.A mãe na-

tureza foi muito generosa com esta ilha, do-
tando-a de enseadas e grutas de grande beleza.
Almoço (opc. TI). À tarde, tempo livre para per-
correr as elegantes ruelas, as melhores lojas e a
famosa Piazzeta, com suas antigas cafetarias,
tudo isso para confirmar a fama de Capri como
a "Pérola do Mediterrâneo". Tempo livre e saída
para Nápoles. Transporte ao hotel. Jantar e
acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) NÁPOLES-ROMA(2)

Café da manhã buffet. Transporte ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

AOPÇÃO

MARAVILHOSA 

EXCURSÃO 

INCLUSA A 

NÁPOLES, 

CAPRI e 

POMPEIA

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença e Roma, incluímos:

    • Café da manhã  buffet e almoço e jantar diários ou meia pensão.

        •Museus Vaticanos e Capela Sistina.

        • Visita a Verona, Pádua, Bolonha.

        • Visita a Pisa, Siena e Nápoles.

        • Cruzeiro entre as típicas ilhas venezianas.

        • Roma Barroca: Fontana di Trevi e Praça Navona.

        • Visita a Nápoles, Capri e Pompeia.

        • Funicular panorâmico em Capri.

TUDO INCLUÍDO, INCLUSO CAPRI E POMPEIA

OPÇÃO MEIA PENSÃO

I79
I78

● Traslados: do aeroporto ao hotel e vice-
versa. 

● Guia acompanhante e assistência a
partir do primeiro momento de chegada à
Itália até o final. 

● Ônibus Autopullman para o percurso na
Itália. 

● Refeições: todos os almoços e todos
os jantares indicados como inclusos
(bebidas não inclusas).

● Estadia em Hotéis: indicados ou
similares em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

● Visitas com guia local e entradas
Panorâmica de Roma, visita a Roma de
Noite, panorâmica de Florença,
panorâmica de Veneza, visita Museus
Vaticanos e Capela Sistina.
Visita a Capri
Panorâmica de Nápoles e Pompeia.

● Visitas explicadas por nosso guia
acompanhante: Visita a Verona, Pádua,
Bolonha, Pisa e Siena.

● Outras atrações inclusas:
Cruzeiro pelas ilhas da laguna
veneziana.Travessia da laguna veneziana
em barco privativo para regressar ao
hotel.
Funicular da Marina Grande em Capri.

● Visitas a Basílicas: Sao Pedro em Roma
e Santo Antonio em Pádua. 

● Novas taxas de estadia na Itália
● Seguro de viagem.

• A ordem das visitas pode ser alterada.

In ic io Mi lão -  F im Roma
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DIA 1. (Domingo) MILÃO
Chegada a Milão. Assistência no aeroporto, tras-
lado ao hotel. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Tempo livre em Milão,
onde poderemos ver a Galeria Vittorio Emanuele,
o «Duomo» (a maior catedral gótica da Itália), pas-
saremos pelo Castelo Sforza, etc… Almoço (opc.
TI). Saída para Verona, a cidade de Romeu e Ju-
lieta. Tempo livre para visitar a casa de Julieta, um
compacto casarão medieval com seu típico bal-
cão. Continuação da viagem até Veneza. Jantar
e acomodação. Se desejar, participe de uma vi-
sita a Veneza de noite.

DIA 3. (Terça Feira) VENEZA 
Estadia em regime de pensão completa ou meia
pensão. Na parte da manhã, traslado para a
Praça São Marcos. Daremos um passeio de
barco pela laguna entre as belas ilhas venezianas.
Começaremos nossa visita panorâmica pela im-
pressionante Praça São Marcos, formando un ma-
ravilhoso conjunto arquitetônico com a Basílica de
São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos Sus-
piros, Campanile e Palácio Ducal. Visita a uma fá-
brica de cristal de Murano. Resto do tempo livre.
Se quiser, participe de um romântico passeio de
gôndola pelos típicos canais venezianos. Retorno
ao hotel em barco privativo e de ônibus.

DIA 4. (Quarta Feira) VENEZA-PÁDUA 
BOLONHA- PISA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destacam sua magnífica
Praça Prato della Vale e a Basílica de Santo An-
tônio. A seguir chegaremos à cidade de Bolonha.
Conforme nos aproximamos dessa cidade, sere-
mos surpreendidos pela visão de duas torres bem
altas. Uma delas está tão inclinada, que causa im-
pressão ao olhar. Tempo livre. Almoço (opç. TI).
Continuação da viagem para Pisa, cidade toscana
que possui um conjunto de beleza singular na
Praça dos Milagres: a Catedral, o Batistério e a ini-
gualável Torre Inclinada, que continua desafiando
a lei da gravidade. Saída para Florença. Chegada,
jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) FLORENÇA
Estadia em regime de meia pensão ou pensão
completa. Visita panorâmica da cidade. Se-
guindo os passos de Leonardo e Michelangelo,
entraremos em contato com a essência do Re-
nascimento. Na Catedral de Santa Mª del Fiore,
contemplaremos sua magnífica cúpula, do arqui-
teto Brunelleschi. Visitaremos também a Praça da
Signoria. Veremos também o Campanile, de

Giotto, o Batistério, com sua famosa porta princi-
pal em bronze, tão magnífica que Michelangelo
não teve dúvidas em denominá-la a “Porta do Pa-
raíso”. Sobre o Arno está a famosa «Ponte Vec-
chio», repleta de joalherias, lojas de arte e souve-
nires, etc. Se desejar, participe de uma visita
opcional a um dos melhores museus do mundo,
o Museu da Academia e as Capelas Médici. Du-
rante a visita ouviremos uma autêntica lição de
arte, enquanto contemplamos o “Davi”, de Mi-
chelangelo e outras obras-primas. Tarde livre na
cidade mais rica em obras de arte do mundo, que
poderá dedicar a um passeio pelo famoso mer-
cado da Palha ou o de São Lourenço, onde po-
derá comprar os típicos objetos de seda, couro,
etc. Acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) FLORENÇA-SIENA-
ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Siena, único
modelo vivo de cidade medieval. Destaque para a
singular Praça do Campo, a impressionante Cate-
dral gótica, o Palácio Público, etc. Continuação da
viagem para Roma. Almoço (opç. TI). Apresenta-
mos a capital do Tibre com uma visita panorâ-
mica de ônibus, até o coração da Roma antiga,
conhecendo a ilha Tiberina, o bairo de Traste-
vere, as colinas do Aventino e a colina do Pala-
tino. Além disso, poderemos admirar também o
Coliseu, o Circo Máximo, o Arco de Constan-
tino, que data de 315 d.C., a famosíssima Praça
Veneza e o Capitólio (Campidoglio). À tarde, rea-
lizaremos a visita inclusa a Roma Barroca; pas-
seio pelas principais praças da cidade, visitando a
famosa Fontana di Trevi, o Panteon, a espetacu-
lar Praça Navona, etc. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) ROMA 
Estadia em regime de pensão completa ou meia
pensão. Hoje, teremos uma preciosa visita inclusa
aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao in-
terior da Basílica de São Pedro. Começaremos vi-
sitando os Museus Vaticanos; ao final entraremos
na Capela Sistina, grande obra-prima de Miche-
langelo, com todos seus afrescos restaurados. De-
pois passaremos à Basílica de São Pedro, onde
veremos a “Pietà”, de Michelangelo, o “Balda-
quino”, de Bernini, etc., para terminarmos na mag-
nífica Praça cuja Colunata, uma das maiores do
mundo, é de Bernini. Tarde livre. 

DIA 8. (Domingo) ROMA
Estadia em regime de meia pensão. Dia livre que
poderá aproveitar para descobrir os encantos da
Cidade Eterna. São tantas as maravilhas que
Roma abriga, que seria impossível enumerá-las.
Praça Veneza, Via Veneto, Trastevere, o mais boê-
mio bairro romano, a zona comercial ao redor da
Via del Corso, Via Condotti, Praça de Espanha,
etc. Sugerimos visitar opcionalmente as Basílicas,

NOTAS
(1) Para voos com chegada ao Milão antes das

12.00 horas.
(2) Só para voos con saída Roma a partir de as

18.00 horas.
• A saída de 12   de Junho en virtude da

celebração do Pitti Uomo podem alterar o
acomodação em Florença.

• Em virtude da celebração do Grande Premio
da Italia da F1, nas saidas de Setembro a
acomodação em Milão pode ser alterada.

dias, 10 ou 18 refeições e 15 visitas … a partir de 1.550 $11

Catacumbas e Santa Maria Maior. Jantar e
acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) ROMA-POMPEIA-
NÁPOLES
Café da manhã buffet. Saída para Pompeia, vi-
sita inclusa às ruínas, consideradas, com razão,
entre as mais importantes e completas do mundo.
Almoço (opç. TI).Tempo livre. Regresso a Nápoles
e visita a esta cidade. Uma visita panorâmica da
baía napolitana é um espetáculo inesquecível, que
já bastaria para levar da capital do Mezzogiorno
italiano uma lembrança única. Jantar e acomo-
dação.

DIA 10. (Terça Feira) NÁPOLES 
(Excursão inclusa a Capri)
Café da manhã buffet. Dia inteiramente dedicado
à visita à maravilhosa ilha de Capri (inclusa no
preço). Em Nápoles tomaremos o barco que nos
levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e visita aos
magníficos jardins de Augusto. Almoço (opç. TI).
Tempo livre para passear pelas elegantes ruas, as
melhores lojas e a famosa Piazzetta com suas an-
tigas cafeterias, tudo isso confirma a fama de Capri
como “Pérola do Mediterrâneo”. Saída para Ná-
poles. Traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) NÁPOLES-ROMA(2)

Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto de
Roma. Fim da viagem e de nossos serviços.

      DATAS DE INICIO MILÃO
Opção B

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta
Saidas Opção A um dia mais tarde.

Veneza
Milão

Verona

Pádua
Bolonha
FlorençaPisa

Siena

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

HOTÉIS previstos ou similares
                                                    * ***
                          * ***                             Centro cidade

Roma
C. Colombo Cidade Hotel Cicerone
Fleming/Regent Cidade Gran H. Génova
Holiday Inn Rome Cidade Hotel Dei Borgia

Florença
Raffaelo Cidade H. Croce di Malta
Mirage/Grifone Cidade H. Mediterráneo

Palazzo Ricasoli

Veneza
Base Hotel Noventa
Villa Fiorita Monastier Mesma opção****

Milão
Century Cidade
Contessa Jolanda Cidade Mesma opção****
Milano Niguarda Bresso

Nápoles
Holiday Inn              Cidade        Mesma opção****
Ramada                    Cidade

O
P

Ç
Ã

OB

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
           4**** 4****
           Em meia pensão Centro

• 10 dias
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . .    1.430     1.615
Spto. quarto individual  . . . . . . .       450        585
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . .       125        125
■ Temporada Meia.  . . . . . . . . .       110        110
■ Temporada Alta.  . . . . . . . . . .       210        360
Bônus cancel. sem despesas  . .         30          30

• 11 dias
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . .    1.550     1.735
Spto. quarto individual  . . . . . . .       500        650
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . .       140        140
■ Temporada Meia.  . . . . . . . . .       105        105
■ Temporada Alta.  . . . . . . . . . .       225        380
Bônus cancel. sem despesas  . .         30          30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Milão
Hotéis 4**** ...........      65         70         90        50

In ic io Mi lão -  F im Roma

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415
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dias, 7 refeições e 11 visitas  ... a partir de 1.690 $12

ITÁLIA SONHADA, CÔTE D´AZUR
E ESPANHA
1 noite em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença, 3 em Roma
1 em Nice, 1 em Barcelona e 2 em Madri

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, Roma,
Barcelona e Madri, incluímos:

       • Cruzeiro pelas típicas ilhas venezianas.

       • Visita a Verona, Pádua e Assis.

       • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

       • Museus Vaticanos. Capela Sistina.

       • Passeio pela Parça Maior.

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada em Milão e traslado ao hotel. Tempo
livre nessa cidade, a qual se destaca a Catedral
em estilo gótico, a Galeria Vittorio Emanuele II, o
Teatro Scala, com o seu interessante Museu da
Música, etc. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre, a qual po-
derá visitar a Galeria Vittorio Emanuele, o Duomo
(a catedral gótica mais grande da Itália), o Cas-
telo Sfforza, etc. Saída a Verona, a cidade de
Romeu e Julieta. Verona está construída quase
completamente em mármore rosa e branco, ca-
racterístico da região, que possui um especial
matiz rosado que da a sensação de que o sol se
põe eternamente. Um antigo assentamento ro-
mano, é hoje em dia uma  das cidades mais
prósperas e elegantes de toda Itália. Tempo livre
para visitar a casa de Julieta, localizada nas pro-
ximidades da Praça Erbe. Poderá visitar também
a Praça Bra, ponto de encontro dos habitantes
locais de dia e de noite, e a gloriosa Arena Ro-
mana do século I, a terceira estrutura desse tipo
em tamanho, que é muitas vezes utilizada como
sede de festivais de Ópera. Continuação da via-
gem a Veneza, com uma centena de ilhas co-
nectadas por dezenas de pontes que nos leva-
rão de uma maravilha a outra. Se desejar,
participe de uma visita a Veneza de Noite (opc).
Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
traslado a Praça São Marcos. Faremos um pas-
seio de barco pela lagoa e entre as belas ilhas
venezianas, desfrutando das magníficas paisa-
gens de Veneza, cidade única no mundo, e das
ilhas de Murano e Lido. Começaremos nossa vi-
sita panorâmica pela magnífica Praça São Mar-
cos, onde se reúnem a arte grega, medieval, bi-
zantina e veneziana, formando um maravilhoso
conjunto arquitetónico com a basílica de São
Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos Suspi-
ros, o Campanile e o Palácio Ducal. Visita a uma
fábrica de cristal de Murano. Restante do tempo
livre. Se desejar, participe de um passeio de gôn-
dola pelos típicos canais venezianos. Retorno
ao hotel em barco privativo e de ônibus.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca a magnífica
Praça Prato della Valle. No centro há um pe-
queno jardim, o qual se chega atravessando uma

das quatro pontes de pedra que cruzam um
fosso circular. No próprio jardim, existem diver-
sas estátuas que representam os habitantes lo-
cais mais importantes do passado. Tempo livre
para visitar a Basílica de Santo Antônio, come-
çada a construir em 1232 e terminada um século
mais tarde. Guarda os restos mortais de Santo
Antônio de Pádua. A igreja é formada por diver-
sos estilos: românico-gótico na fachada e abside
e oriental-islâmico nas grandes cúpulas. Sua fa-
chada possui quatro arcadas na parte inferior
com um portal central que em outros tempos es-
teve adornado com um afresco de Mantegna
(atualmente substituído por uma cópia), encima
está uma galeria e um tímpano triangular com
uma roseta. Seu interior está composto por três
naves com galerias superiores e cúpulas hemis-
féricas. Continuação a Florença, cidade con-
hecida a nível mundial pelo seu patrimônio artís-
tico e arquitetônico. O estilo artístico mais
estendido na cidade é o Renascentista, criado
nesta cidade na segunda metade do século XIV.
O seu centro histórico foi declarado Patrimônio
da Humanidade pela Unesco. O coração da ci-
dade é a Praça Signoria, onde está localizado o
Palácio Vecchio, centro administrativo da cidade
desde a época medieval, a Loggia dei Lanzi e a
Galeria dos Ufizzi, um dos museus mais iportan-
tes da Itália. A poucos minutos desta praça está
a Praça do Duomo, cujo centro está a Basílica
de Santa Maria das Flores, catedral de Florença,
conhecida pela sua cúpula, obra prima renas-
centista projetada por Filippo Brunelleschi. O
conjunto monumental da Praça do Duomo se
completa com o Campanile de Giotto e o Batis-
tério de São João. Chegada. Jantar e acomo-
dação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis, lugar
de peregrinação cristiana mais importante do
centro da Itália, berço de São Francisco e Santa
Clara. Visitaremos a Basílica de São Francisco,
o mais bonito de todos os templos, com afres-
cos de Cimabue e Giotto e os pintores da escola
florentina. Continuação da viagem a Roma.
Apresentamos a capital do Tibre com uma visita
panorâmica de ônibus ao coração da antiga
Roma, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro de
Trastevere, as colinas do Aventino e a colina
do Palatino. Esta última possui as mais antigas
lembranças de Roma, a beleza deste local, com
restos arqueológicos, a riqueza da sua vegeta-
ção e suas maravilhosas vistas fazem deste um
dos lugares mais bonitos da cidade. Da mesma
forma, poderemos admirar o Coliseu, o Circo
Máximo, o Arco de Constantino, de 315 d.C.,
a Praça Veneza e o Campidoglio, a mais fa-
mosa das sete colinas da cidade de Roma, onde

se destacam suas praças, cujas fachadas, cal-
çadas e escadarias foram desenhadas por Mi-
chelangelo. Também desfrutaremos da vistado
foro romano, que foi o centro político, religioso
e comercial da antiga Roma. Pela tarde, faremos
a visita incluída Roma Barroca, percorrendo as
principais praças da cidade, visitando a famosa
Fontana di Trevi, Panteão, a espetacular Praça
Navona, etc. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje temos incluída
uma interessante visita aos Museus Vaticanos,
a Capela Sistina e ao interior da Basílica de
São Pedro. Começamos visitando os Museus
Vaticanos, que foram os antigos palácios papais,
o grande pátio da Pinha, a sala da Cruz, a Gale-
ria dos Candelabros, a dos Tapetes, a dos Ma-
pas, a sala Sobiesky e a da Imaculada; ao final
entraremos na Capela Sistina, com todos seus
afrescos restaurados. Depois, passaremos na
Basílica de São Pedro, construída no local do
martírio do Santo e depois reconstruída; e da
qual se destaca sua imponente cúpula, obra
prima de Michelangelo. Em seu interior há pre-
ciosos tesouros, entre eles a "Pietá" de Miche-
langelo; o "Baldaquino" de Bernini, localizado
acima do túmulo de São Pedro, em bronze dou-
rado, e os monumentos funerários dos papas,
realizados através dos séculos pelos artistas
mais ilustres. Terminaremos na magnífica Praça
de São Pedro; e sua Colunata, uma das maiores
do mundo, de Bernini, uma vez mais o artista
optou pela forma oval, definida por quatro filas
de colunas, que, no entanto, parecem uma só

para aquele que se situe sobre os dois focos da
elipse, em cujo centro está o Obelisco. Tempo li-
vre que poderá aproveitar para vistar, por conta
própria, as basílicas Maiores e as Catacum-
bas; Santa Maria Maior, a mais bela e antiga (sé-
culo IV) das basílicas dedicadas a Maria, Mãe de
Cristo, com seus maravilhosos mosaicos e as re-
líquias do berço de Jesus. Seguimos até São
João de Letrão, catedral de Roma e primeira re-
sidência dos Papas, com obras de arte da Idade
Média ao Barroco. Percorrendo a primeira parte
da Via Appia Antiga, com vista da Capela do Do-
mine Quo Vadis, chega-se às catacumbas (de
Domitila ou São Calisto), onde uma guia espe-
cializada mostrará os cemitérios subterrâneos,
primeiros lugares de sepultura dos cristãos e ju-
deus. Restante do dia livre.

DIA 7. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Um dia maravilhoso du-
rante o qual temos, opcional, uma bonita excursão
de dia completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Uma vi-
sita panorâmica pela baía é um espetáculo ines-
quecível, que, por si só, já bastaria para levar da
capital do Mezzogiorno uma lembrança única. Em
Nápoles, viajaremos no barco que nos levará à ilha
de Capri. Passeio por Capri e tempo livre para vi-
sitar os magníficos jardins de Augusto. Seguiremos
para o restaurante onde o almoço será servido. À
tarde, tempo livre para percorrer as elegantes ruas,
as melhores lojas, as exclusivas joalharias e a fa-
mosa Piazzetta com suas antigas cafetarias. Tudo
isso confirma a fama de Capri como "Pérola do

I55

In ic io Mi lão -  F im Madri
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Mediterâneo”. No final da tarde, regresso a Nápo-
les e, a caminho de Roma, pararemos para jantar
na cidade de Cassino ou em Roma. Aqueles que
desejarem também poderão fazer uma visita a
Pompeia. Visita às ruínas consideradas, com ra-
zão, uma das mais importantes e completas do
mundo. Com o guia local, visitaremos as ruínas
desta colónia romana que o vulcão Vesúvio sepul-
tou em 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo.
Passaremos pelas suas ruas revestidas de pedra,
entraremos em algumas casas para conhecer
melhor a vida e a singularidade dos pompeianos
que lá viveram há quase 2.000 anos. 

DIA 8. (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação. 

DIA 9. (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-
BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona. Chegada e visita
à cidade. Percorreremos os lugares mais típicos
e importantes de Barcelona. Acomodação. 

DIA 10. (Quarta Feira) BARCELONA-
ZARAGOZA-MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica da Basílica do Pilar e continua-
ção da viagem até Madri. Chegada. Passeio
pela Praça Maior. Acomodação. 

DIA 11. (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos a vi-

sita panorâmica da cidade: percorreremos o
Passeio da Castelhana, o chafariz de Cibeles, a
Praça Oriente, onde está localizado o Palácio e
o Teatro Real, a Porta de Sol, etc. Restante do
dia livre para realizar compras ou visitar um dos
mais famosos museus, entre os quais se desta-
cam:
• Museu do Prado: sendo o seu principal atra-

tivo as obras de Velázquez, O Greco, Goya (o
artista mais representado na coleção), Tiziano,
Rubens e O Bosco, uma das melhores e mais
vastas coleções que existe no mundo. Junto
com o Museu Thyssen-Bornemisza e o Museu
Nacional Centro de Arte Reina Sofia, o Museu
Nacional do Prado forma o Triângulo da Arte,
meca de vários turistas do mundo inteiro. Esta
zona se torna ainda mais atrativa com outras
instituições próximas: o Museu Arqueológico
Nacional, o Museu Nacional de Artes Decora-
tivas, a Real Academia de Belas Artes de São
Fernando e outros pequenos museus. 

• Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia:
é um museu espanhol com arte do século XX
e contemporânea. Na coleção permanente do
museu se destacam obras de grandes artistas
espanhóis como Pablo Picasso, Salvador Dali
e Joan Miró

• CaixaForum Madri: é um centro cultural, de-
dicado principalmente a exposições temporais.
Está localizado no Passeio do Prado, na frente
do Real Jardim Botânico.

• Museu Thyssen-Bornemisza: é uma pinaco-
teca de antigos mestres e modernos. Repre-
senta uma das maiores coleções de arte priva-
das do mundo. Suas coleções nos mostram

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre da Itália.
● Estadia em hotéis previstos para cada

destino em quartos duplos com banheira
ou chuveiro.

● Refeições: 7 jantares. (Bebidas não
inclusas).

● Visitas com guia local: Panorâmica do
conjunto de S. Marcos em Veneza;
Florença, Roma, Barcelona e Madri
Museus Vaticanos e Capela Sistina.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Visita a Verona; Visita a Pádua; Visita a
Assis; Roma barroca.

● Outras atrações inclusas:
Cruzeiro pelas ilhas da laguna veneziana

● Visitas a Basílicas: São Pedro em Roma,
Santo Antônio em Pádua e São Francisco
de Assis.

● Seguro de viagem.

● Novas taxas de estadia na Itália.

NOTAS

• Para o trajeto ROM-NCE-BCN, quando o nú-
mero de pax for inferior a 10, o traslado será
feito de avião, com pernoite em BCN em vez
de NCE. O trajeto BCN-MAD também será
feito de avião.

      HOTÉIS previstos ou similares

     Roma            NH Midas ****                        Cidade
                            Fleming/Regent ****              Cidade

     Florença        Raffaello ****                          Cidade
                            Villa Gabriele ****                   Cidade
                            Delta Florence ****            Calenzano

     Veneza          Villa Fiorita ****                   Monastier
                            Base Hotel ****                    Noventa

     Milão             Milano Niguarda ****              Brasso

        Nice               Apogia***                               Cidade

        Barcelona     Catalonia/Eurostars****         Cidade
                               City Park St. J. ****              Periferia

        Madri             Rafael Hoteles****                  Centro

          Ver resto de hotéis pág. 31.

       DATAS DE INICIO MILÃO

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Com 7 refeições
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.690
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 770
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 95
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Spto. barco Roma-Barcelona (opcional) 235
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         Milão.......................      65         70         90        50
         Madri ......................      60         60         90        50

uma visão panorâmica da história da arte, or-
denada de forma cronológica, começando a vi-
sita no Renascimento e terminando no século
XX. Duccio, Van Eyck, Carpaccio, Durero, Ca-
ravaggio, Rubens e Van Gogh são alguns dos
grandes Mestres da História da Arte, cujas
obras podem ser admiradas neste museu.

Pela noite, sugerimos passear pela Praça Maior
e degustar alguma das suas tapas em um dos
típicos bares da zona.

DIA 12. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 7 ou 12 refeições e 15 visitas  ... a partir de 1.485 $12

PARIS COM ITÁLIA SONHADA
3 noites em Paris, 1 em Frankfurt, 1 em Mulhouse, 2 em Veneza, 2 em Florença
e 3 em Roma

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada em Paris. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação. Excursão opcio-
nal a Paris iluminada. Paris é a cidade da luz,
de noite podemos ver mais de mil cores que dão
um encanto especial a maravilhosa Torre Eiffel,
ao magnífico Arco do Triunfo, a Champs Elysées,
a Ópera Garnier, a Praça Concórdia, Trocadero,
etc. 

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje temos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações que nos
darão uma excelente perspetiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame,
obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a
Sorbonne, o Panteão de Homens Ilustres, os In-
válidos, onde se encontra o túmulo de Napoleão,
o Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre
Eiffel, símbolo de Paris e da França, a Praça Con-
córdia, a Praça de l'Étoile com o Arco do Triunfo,
Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc. À conti-
nuação, opcionalmente, podemos embarcar no
Porto de Lena para realizar um passeio de
barco ao longo do Sena. Sob as românticas
pontes de Paris, o barco vai deslizando ao longo
do rio, enquanto admiramos os célebres monu-
mentos concentrados em suas margens: Torre
Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc. A seguir, subida
ao 2º andar da famosa Torre Eiffel (opcional), de
onde teremos um panorama único e belo da
grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia
com um passeio a pé por Montmartre, a praça
de Tertre, com seus retratistas e o Sacré Coeur.
Oferecemos participar opcionalmente de um es-
petáculo inesquecível no famoso Moulin Rouge.
Acomodação.

DIA 3. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre durante o qual
poderá desfrutar de alguns dos seguintes mu-
seus ou atrações:
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre: um dos maiores museus
do mundo que possui, entre outras obras, a fa-
mosa Monalisa.
• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.
• Museu d'Orsay: com uma valiosa coleção de
pinturas impressionistas. 

DIA 4. (Domingo) PARIS-Cruzeiro pelo
Reno- FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída a Boppard, onde
embarcaremos em um cruzeiro (incluído) que
nos levará pela parte mais bonita do Reno, po-

dendo admirar o Rochedo Loreley, uma enorme
rocha maciça, que aparece nas margens direitas
do rio, em um estreito do Reno que passa entre
montanhas de 130 metros de altura e desde
onde o curso do rio forma uma “S” e mostra os
antigos castelos-fortalezas do Reno. Desem-
barqe e continuação da viagem a Frankfurt,
centro financeiro e comercial da Alemanha. Vi-
sita panorâmica (incluída): a colegiada de
Frankfurt, também conhecida como a Catedral.
Perto da prefeitura, está localizada a Igreja de
São Paulo, a famosa Paulskirche, na qual em
1848 foi constituida a primeira assembléia nacio-
nal da Alemanha e que, desde então, é conside-
rada berço da democracia alemã. Outro em-
blema nacional de Frankfurt é o Auditório e
centro de Congressos, Alter Oper de Frankfurt,
a Universidade, etc. Terminamos o passeio com
uma degustação de cerveja. Jantar e acomo-
dação.

DIA 5. (Segunda Feira) FRANKFURT-
HEIDELBERG-FRIBURGO-MULHOUSE
Café da manhã buffet. Saída a Heidelberg,
para realizar uma visita incluída com o nosso guia
local pela cidade, a qual se destaca a sua Uni-
versidade, o centro histórico e o Castelo, que foi
residência dos príncipes eleitores do Palatinato,
cons truído sobre uma fortaleza medieval e
desde onde temos excelentes vistas da cidade.
Continuaremos a viagem a Friburgo, cidade lo-
calizada em uma das regiões mais bonitas da
Europa: a Floresta Negra. Com destaque a sua
catedral, a Nova e a Antiga Prefeitura, com o ca-
rrilhão do século XVI. Continuação a Mulhouse.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída a Lucerna, breve
parada e continuação a Verona, a cidade de Ro-
meu e Julieta, via Milão. Chegada. Verona está
construída quase completamente em mármore
rosa e branco, c racterístico da região, que pos-
sui um especial matiz rosado que da a sensação
de que o sol se põe eternamente. Antigo assen-
tamento romano, é hoje em dia uma das cidades
mais pró peras e elegantes de toda Itália. Tempo
livre para visitar a casa de Julieta, localizada nas
proximidades da Piazza Erbe, um compacto ca-
sarão medieval com seu típico balcão. Continua-
ção da viagem a Veneza. Jantar e acomodação.
Opcionalmente poderemos realizar uma visita de
Veneza a Noite.

DIA 7. (Quarta Feira) VENEZA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado a Praça São Marcos. Faremos um pas-
seio de barco pela lagoa e entre as belas ilhas
venezianas, desfrutando das magníficas paisa-

gens de Veneza, cidade única no mundo. Co-
meçaremos nossa visita panorâmica incluída
pela magnífica Praça São Marcos, onde se reú-
nem a arte grega, medieval, bizantina e vene-
ziana, formando um maravilhoso conjunto arqui-
tetônico com a Basílica de São Marcos, a Torre
do Relógio, a ponte dos Suspiros, Campanile e
o Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal
de Murano. Restante do tempo livre nesta ci-
dade assentada sobre 118 ilhas no mar Adriá-
tico. Almoço (opc. 12 refeições). Aconselhamos
passear por suas típicas ruas até a Ponte Rialto
e realizar um passeio de gôndola (opcional) pe-
los típicos canais venezianos. Jantar e acomo-
dação.

DIA 8. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua ci-
dade universitária, onde se destaca a magnífica
Praça Prato Della Valle. No centro existe um pe-
queno jardim o qual se chega atravessando
uma das quatro pontes de pedra que cruzam
um fosso circular e no próprio jardim existem
diversas estátuas que representam seus habi-
tantes mais importantes  do passado. A Basí-
lica de Santo Antônio, construída para abrigar
o Santo Sepulcro. Continuação a Florença,
berço e centro do Renascimento. Visita pano-
râmica da cidade: seguindo os passos de Leo-
nardo e Michelangelo, conheceremos os as-
pectos mais importantes do Renascimento. Na
Catedral de Santa Maria dei Fiore, contempla-
remos sua magnífica cúpula do arquiteto Bru-
nelleschi. Vis taremos também a Praça da Sig-

noria, o Palácio do Governo dos Médici e o
Campanile de Giotto. Almoço (opc. 12 refei-
ções). Restante do dia livre. Se desejar, terá a
oportunidade de visitar a Academia, onde po-
derá contemplar o famoso "Davi" de Michelan-
gelo entre outras obras-primas. Jantar e aco-
modação.

DIA 9. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visi-
taremos a Basílica de São Francisco, o mais
belo de todos seus templos, com afrescos de
Cimabue e Giotto e os pintores da escola flo-
rentina. Continuação da viagem a Roma. Al-
moço (opc. 12 refeições). Apresentamos a ca-
pital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus ao coração da antiga Roma, conhe-
cendo a ilha Tiberina, o bairro de Trastevere, as
colinas do Aventino e a colina do Palatino, esta
última possui as mais antigas lembranças de
Roma. A beleza deste lugar com restos arqueo-
lógicos, a riqueza da sua vegetação e as ma-
ravilhosas vistas fazem deste local um dos mais
bonitos da cidade. Da mesma forma, podere-
mos admirar o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco
de Triunfo de Constantino, o Teatro de Marcelo,
o Castelo de Santo Angêlo, a Famosa Praça
Veneza e as escadas do Campidoglio, a mais
famosa das sete colinas da cidade de Roma. À
tarde, teremos opcionalmente a visita Roma
Barroca: percorrendo as principais praças da
cidade, visitando a famosa Fontana di Trevi,
Panteão, a e petacular Praça Navona. Jantar
e acomodação.

In ic io Paris  -  F im Roma

MEIA PENSÃO 7 REFEIÇÕES

Além das visitas panorâmicas em Paris, Frankfurt,
Veneza, Florença e Roma, incluímos:

       • Degustação de cerveja em Frankfurt.

       • Visita a Heidelberg, Friburgo, Verona, Pádua, Assis.

       • Cruzeiro pelo Reno.

       • Cruzeiro pela Laguna de Veneza.

COM 12 REFEIÇÕES

   • Tudo especificado arriba mais 5 refeições principais e ademas:

       • Preciosa excurção a Napoles, Capri e Pompeia.
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INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre na Itália.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares, em quarto duplo com banheira
ou chuveiro.

● Refeições: 7 ou 12 jantares (Bebidas não
inclusas).

● Visitas inclusas:
Panorâmica da Paris, Frankfurt,
Heidelberg, Friburgo. Visita ao centro
monumental de São Marcos.
Panorâmica da Florença, Roma.
Napoles, Capri e Pompeia.
(opc. 12 refeições).

● Outras visitas inclusas:
Cruzeiro pelo Reno.
Degustação da cerveja em Frankfurt.
Cruzeiro pela Laguna Veneza.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.

      DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março                17      24      31

Abril                     7      14      21      28

Maio                     5      12      19      26

Junho                   2        9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22      29

Outubro               6      13      20      27

Novembro            3      10      17      24

Dezembro            1        8      15      22      29

• 2017

Janeiro                 5      12      19      26

Fevereiro              2        9      16      23

Março                  2        9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra

DIA 10. (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje temos uma inte-
ressante visita opcional aos Museus Vatica-
nos, a Capela Sistina e ao interior da Basílica
de São Pedro. Começaremos visitando os
Museus Vaticanos. Depois, passaremos na Ba-
sílica de São Pedro, construída no local do
martírio do Santo e depois reconstruída; e da
qual se destaca sua imponente cúpula, obra
prima de Michelangelo. Em seu interior há pre-
ciosos tesouros, entre eles a "Pietá" de Miche-
langelo; o "Baldaquino" de Bernini, localizado
acima do túmulo de São Pedro, em bronze
dourado, e os monumentos funerários dos pa-
pas, realizados através dos séculos pelos ar-
tistas mais ilutres. Terminaremos na magnífica
Praça de São Pedro; e sua Colunata, uma das
maiores do mundo, de Bernini, uma vez mais
o artista optou pela forma oval, definida por
quatro filas de colunas, que, no entanto, pare-
cem uma só para aquele que se situe sobre os
dois focos da elipse, em cujo centro está o
Obelisco. Almoço (opc. 12 refeições). Tempo
livre que poderáaproveitar para vistar, por conta
própria, as basílicas Maiores e as Catacumbas.
Seguimos até São João de Letrão, catedral de
Roma e primeira residência dos Papas, com
obras de arte da dade Média ao Barroco. Per-
correndo a primeira parte da Via Appia Antiga,
com vista da Capela do Domine Quo Vadis,
chega-se às catacumbas (de Domitila ou São
Calisto), onde uma guia especializada mostrará
os cemitérios subterrâneos, primeiros lugares
de sepultura dos cristãos e judeus. Restante
do dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Domingo) ROMA 
Excursão opcional a Nápoles, Capri e 
Pompeia (incluída na opc. 12 refeições)
Café da manhã buffet. Sugerimos realizar
uma maravilhosa excursão opcional durante
todo odia a Nápoles, Capri e Pompeia. Saída a
Pompeia. Visita às ruínas consideradas, com
razão, entre as mais importantes e completas
do mundo. Com o guialocal, visitaremos as ru-
ínas desta colônia romana que o vulcão Vesú-
vio sepultou em 24 de agosto do ano 79 depois
de Cristo. Passaremos pelas suas ruas revesti-
das de pedra, entraremos em algumas casas
para conhecermelhor a vida e a singularidade
dos habitantes que lá viveram há quase 2.000
anos. Continuação a Nápoles. Visita panorâ-
mica pela baía, que é um espetáculo inesque-
cível que já seria o suficiente para levar da ca-
pital do Mezzogiorno italiano uma lembrança
única. Em Nápoles, viajaremos no barco que
nos levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e
tempo livre para visitar os magníficos jardins de
Augusto. Seguiremos para o restaurante onde
o almoço será servido. À tarde, tempo livre
para percorrer as elegantes ruas, as melhores
lojas, as joalherias exclusivas e a famosa Piaz-
zetta com suas antigas cafeterias. Tudo isso
confirma a fama de Capri como a "Pérola do
Mediterrâneo". No final da tarde, voltaremos a
Roma para o jantar.

DIA 12. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e dos
nossos serviços.

HOTÉIS previstos ou similares

Paris          Mercure La Defense ****           Cidade
                  Residhome Milenaire ****           Cidade
                  Forest Hill La Villette***SUP             Cidade
                  Appartcity St. Maurice***SUP        Cidade

Frankfurt   Novotel C.W.****                       Cidade
                  Imperial****                               Cidade

Mulhouse  Ibis Centre Filature ***             Periferia
                  Aparthotel Trident ***               Periferia

Veneza      Villa Fiorita****                       Monastier
                  Base Hotel****                         Noventa
                  Brioni-Colombo****                    Jesolo

Florença    The Gate****                            Sesto F.
                  Delta Florence****                Calenzano
                  Raffaello****                              Cidade

Roma         NH Midas****                            Cidade
                  Fleming****                               Cidade
                  Area****                                     Cidade
                  C. Colombo****                         Cidade
                  Holiday Inn Rome****                Cidade

         NOTAS

(*) Opção 12 refeições.

• Para o trajeto PAR–MIL, quando o número de
pax for inferior a 10, o traslado será feito de
avião, com pernoite em PAR em vez de FRA. e
em MIL em vez de Mulhouse.

• Quando não podera visitar Capri sera sustituto
per Sorrento.

•  Das ordem das visitas podera ser alterada.

• Paris, devido a Campeonato de Europa Futbol
a saídas del 6/6 al 11/7 o alojamento pode ser
fora da cidade.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.485
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 550
Spto. Pensão completa  . . . . . . . . . . . . . 165
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 70
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

   Spto.
                                                             Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       60

         Roma...........     65         70         90       70       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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resta Negra. Com destaque a sua catedral, a
Nova e a Antiga Prefeitura, com o carrilhão do sé-
culo XVI. Continuação a Mulhouse. Jantar e
acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída a Lucerna, breve
parada e continuação a Verona, a cidade de Ro-
meu e Julieta, via Milão. Chegada. Verona está
construída quase completamente em mármore
rosa e branco, c racterístico da região, que pos-
sui um especial matiz rosado que da a sensação
de que o sol se põe eternamente. Antigo assen-
tamento romano, é hoje em dia uma das cidades
mais pró peras e elegantes de toda Itália. Tempo
livre para visitar a casa de Julieta, localizada nas
proximidades da Piazza Erbe, um compacto ca-
sarão medieval com seu típico balcão. Continua-
ção da viagem a Veneza. Jantar e acomodação.
Opcionalmente poderemos realizar uma visita de
Veneza a Noite.

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, tras-
lado a Praça São Marcos. Faremos umpasseio
de barco pela lagoa e entre as belas ilhas vene-
zianas, desfrutando das magníficas paisagens de
Veneza. Começaremos nossa visita panorâmica
pela magnífica Praça São Marcos, onde se reú-
nem a arte grega, medieval, bizantina e vene-
ziana, formando um maravilhoso conjunto arqui-
tetônico com a Basílica de São Marcos, a Torre
do Relógio, a ponte dos Suspiros, Campanile e o
Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de

Murano. Restante do tempo livre nesta cidade
assentada sobre 118 ilhas no mar Adriático. Al-
moço (opc. 12 refeições). Aconselhamos passear
por suas típicas ruas até a Ponte Rialto e realizar
um passeio de gôndola (opcional) pelos típicos
canais venezianos. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua ci-
dade universitária, onde se destaca a magnífica
Praça Prato Della Valle e a Basílica de Santo An-
tônio, construída para abrigar o Santo Sepulcro.
Continuação a Florença, onde realizaremos a vi-
sita panorâmica da cidade. Almoço (opc. 12 re-
feições). Seguindo os passos de Leonardo e Mi-
chelangelo, conheceremos osaspectos mais
importantes do Renascimento. Na Catedral de
Santa Maria dei Fiore, contemplaremos sua mag-
nífica cúpula do arquiteto Brunelleschi. Visitare-
mos também a Praça da Signoria, o Palácio do
Governo dos Médici e o Campanile de Giotto.
Restante do dia livre. Opcionalmente, poderá vi-
sitar a Academia para contemplar o famoso
"Davi" de Michelangelo entre outras obras-pri-
mas. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visita-
remos a Basílica de São Francisco, o mais belo
de todos seus templos, com afrescos de Cima-
bue e Giotto e os pintores da escola florentina.
Almoço (opc. 12 refeições). Continuação da via-
gem a Roma. Apresentamos a capital do Tibre

dias, 7 ou 12 refeições e 16 visitas  … a partir de 2.015 $15

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada em Londres. Assistência e traslado ao
hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a
visita panorâmica da cidade, onde veremos: a
Abadia de Westminster, o Parlamento com a fa-
mosa Torre do Relógio, mais conhecida como
Big Ben, monumentos genuinamente represen-
tantes do gótico inglês. Também veremos o Pa-
lácio de Buckingham, residência real onde dia-
ramente as 11 horas acontece a famosa e
espetacular troca de guarda. Aproveite a tarde
para visitar alguns dos museus: British Museum,
Tate Gallery ou o interior da Torre de Londres,
com as Jóias da Coroa. Pela noite, oferecemos
conhecer opcionalmente Londres iluminada, vi-
sita durante a qual passearemos por Picadilly Cir-
cus, Trafalgar Square, Catedral de São Paulo,
etc. Realizaremos uma parada em um típico
“pub” inglês, onde degustaremos uma excelente
cerveja. Passeio pelo Soho. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo, para realizar compras e
visitas de interesse. Em Knightsbridge, podem
ser encontradas algumas das lojas mais elegan-
tes de Londres, como a Harrods. Sugerimos vi-
sitar opcionalmente o Castelo de Windsor, uma
das residências oficiais da Rainha, sendo residên-
cia real a mais de 900 anos. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus a Do-
ver, para realizar o cruze do Canal da Mancha
em ferry e continuação em ônibus a Paris. Che-
gada e acomodação. Visita opcional a Paris Ilu-
minada.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje temos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações que nos
darão uma excelente perspetiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame,
obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a
Sorbonne, o Panteão de Homens Ilustres, onde
se encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio e
os Jardins de Luxemburgo,  a Torre Eiffel, símbolo
de Paris e da França, a Praça Concórdia, a Praça
de l'Étoile com o Arco do Triunfo. À continuação,
opcionalmente, podemos embarcar no Porto de
Lena para realizar um passeio de barco ao
longo do Sena. Sob as românticas pontes de Pa-
ris, o barco vai deslizando ao longo do rio, en-

quanto admiramos os célebres monumentos
concentrados em suas margens. A seguir, subida
ao 2º andar da famosa Torre Eiffel (opcional), de
onde teremos um panorama único e belo da
grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia
com um passeio a pé por Montmartre, passando
pela praça de Tertre, com seus retratistas e o Sa-
cré Coeur. 

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibiliade de realizar uma das seguintes visitas
opcionais:
• Palácio de Versalhes: o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória que teve a corte fran-
cesa e um fiel reflexo da vontade de um rei: Luís
XIV, o "Rei Sol”. Destaque aos seus belos jardins
e chafarizes, além da maravilhosa Galeria dos Es-
pelhos.
• Museu do Louvre: um dos maiores museus do
mundo que possui, entre outras obras, a famosa
Monalisa.

DIA 7. (Domingo) PARIS-
Cruzeiro pelo Reno- FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída a Boppard, onde
embarcaremos em um cruzeiro (incluído) que
nos levará pela parte mais bonita do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley, uma enorme
rocha maciça, que aparece nas margens direitas,
onde o curso do rio forma uma “S” e mostra os
antigos castelos-fortalezas do Reno. Desem-
barqe e continuação da viagem a Frankfurt, cen-
tro financeiro e comercial da Alemanha. Apresen-
tamos a cidade mais internacional da Alemanha,
com uma visita panorâmica: a colegiada de
Frankfurt, também conhecida como a Catedral,
foi desde 1356 sede onde os reis eram escolhi-
dos, o Auditório e Centro de Congressos, a Uni-
versidade, fundada em 1914 que leva o nome do
filho predileto da cidade: Johan Wolfgang Goethe.
Jantar e acomodação. Desfrutaremos de um
passeio ao final da tarde, durante o qual pode-
mos contemplar a cidade iluminada. Frankfurt é
uma cidade que possui mais arranha-céus que
qualquer outra cidade alemã. Terminaremos
nosso passeio (incluído) degustando uma exce-
lente cerveja alemã.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT-
HEIDELBERG-FRIBURGO-MULHOUSE
Café da manhã buffet. Saída a Heidelberg, para
realizar uma visita incluída com o nosso guia local
pela cidade, a qual se destaca a sua Universi-
dade, o centro histórico e o Castelo, que foi resi-
dência dos príncipes eleitores do Palatinato, cons
truído sobre uma fortaleza medieval e desde onde
temos excelentes vistas da cidade. Continuare-
mos a viagem a Friburgo, cidade localizada em
uma das regiões mais bonitas da Europa: a Flo-

P31 LONDRES, PARIS E ITÁLIA SONHADA
3 noites em Londres, 3 em Paris, 1 em Frankfurt, 1 em Mulhouse, 2 em Veneza, 1 em Florença e 3 em Roma

MEIA PENSÃO 7 REFEIÇÕES

Além das visitas panorâmicas em Paris, Frankfurt,
Veneza, Florença e Roma, incluímos:

       • Passeio pelo Soho.

       • Degustação de cerveja em Frankfurt.

       • Visita a Heidelberg, Friburgo, Verona, Pádua, Assis.

       • Cruzeiro pelo Reno.

       • Cruzeiro pela Laguna de Veneza.

       • Café da manhã diário

COM 12 REFEIÇÕES

       • Além do indicado acima, inclui 5 refeições principais

       • Maravilhosa excursão a Nápoles, Capri e Pompeia.

In ic io Londres -  F im Roma
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com uma visita panorâmica de ônibus ao cora-
ção da antiga Roma, conhecendo a ilha Tiberina,
o bairro de Trastevere, as colinas do Aventino e a
colina do Palatino, esta última possui as mais an-
tigas lembranças de Roma. A beleza deste lugar
com restos arqueológicos, a riqueza da sua ve-
getação e as maravilhosas vistas fazem deste lo-
cal um dos mais bonitos da cidade. Da mesma
forma, poderemos admirar o Coliseu, o Circo Má-
ximo, o Arco de Triunfo de Constantino, o Teatro
de Marcelo, o Castelo de Santo Angêlo, a Fa-
mosa Praça Veneza e as escadas do Campido-
glio, a mais famosa das sete colinas da cidade
de Roma, com destaque a sua praça com facha-
das, pavimentos e escadas, desenhadas por Mi-
chelangelo. À tarde, teremos opcionalmente a vi-
sita Roma Barroca: percorrendo as principais
praças da cidade, visitando a famosa Fontana di
Trevi, Panteão, a espetacular Praça Navona. Jan-
tar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Hoje temos uma interessante visita opcio-
nal aos Museus Vaticanos e a Capela Sistina,
com todos seus afrescos restaurados. Depois, vi-
sitaremos a Basílica de São Pedro, com destaque
a sua imponente cúpula, obra-prima de Miche-
langelo. Em seu interior há preciosos tesouros,
entre eles a "Pietá" de Michelangelo e o "Balda-
quino" de Bernini. Terminaremos na magnífica
Praça do Vaticano. Oportunidade de vistar, por
conta própria, as Basílicas Maiores e as Cata-
cumbas, lugar de refúgio e culto dos primeiros
cristianos. Restante do dia livre. 

DIA 14. (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles, Capri 
e Pompeia) 
Café da manhã buffet. Sugerimos realizar uma
maravilhosa excursão opcional (incluída na opc.
13 refeições) durante todo o dia a Nápoles, Capri
e Pompeia. Saída a Pompeia. Visita às ruínas
consideradas, com razão, entre as mais impor-
tantes e completas do mundo. Com o guia local,
visitaremos as ruínas desta colônia romana que
o vulcão Vesúvio sepultou em 24 de agosto do
ano 79 depois de Cristo. Passaremos pelas suas
ruas revestidas de pedra, entraremos em algu-
mas casas para conhecer melhor a vida e a sin-
gularidade dos habitantes que lá viveram há
quase 2.000 anos. Continuação a Nápoles. Visita
panorâmica pela baía, que é um espetáculo in-
esquecível que já seria o suficiente para levar da
capital do Mezzogiorno italiano uma lembrança
única. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos
levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo
livre para visitar os magníficos jardins de Augusto.
Seguiremos para o restaurante onde o almoço
será servido. À tarde, tempo livre para percorrer
as elegantes ruas, as melhores lojas, as joalherias
exclusivas e a famosa Piazzetta com suas antigas
cafeterias. Tudo isso confirma a fama de Capri
como a "Pérola do Mediterrâneo". No final da
tarde, voltaremos a Roma. Acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto de Roma. Fim da viagem e
dos nossos serviços.

     INCLUSO NA VIAGEM

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante e assistência

durante todo o circuito.
• Ônibus Autopullman para todo el

recorrido.
• Café da manhã buffet diário e 7 ou 12

refeições principais (bebidas não
incluídas).

• Visitas incluidas
Panorâmica de Paris.
Panorâmica de Frankfurt.
Panorâmica de Heidelberg.
Panorâmica de Friburgo.
Visita ao conjunto monumental de São
Marcos.
Panorâmica de Florença.
Panorâmica de Roma.

• Outras atrações incluídas:
Passeio pelo Soho
Cruzeiro pelo Reno.
Passeio e degustação de cerveja em
Frankfurt.
Cruzeiro pelas ilhas da Laguna de Veneza
Visita a Nápoles, Capri e Pompeia
(opc. 12 refeições).

• Novas taxas de estadia na Itália.
• Seguro de viagem.

   HOTÉIS previstos ou similares

Londres    Royal National***Sup.              Centro

                  Thistle Barbican***                          Cidade

Paris         Mercure La Defense ****        Cidade

                  Residhome Milenaire ****        Cidade

                  Forest Hill La Villette***SUP         Cidade

Frankfurt   Novotel C.W.****                  Cidade

                  Imperial****                          Cidade

Mulhouse Ibis Centre Filature ***          Periferia
                  Aparthotel Trident ***            Periferia

Veneza      Villa Fiorita****                  Monastier

                  Base Hotel****                    Noventa

                  Brioni****                               Jesolo

Florença    Delta Florence****           Calenzano

                  Raffello****                           Cidade

                  President****                          Prato

Roma        NH Midas****                       Cidade

                  Holiday Inn Rome****           Cidade

       DATAS DE INICIO LONDRES

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra

Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

NOTAS
(*) Em Londres e Paris hotéis 3*SUP

• O trajeto Londres-Paris, em alguns casos,
poderá ser realizado em trem Eurostar.
Consultar suplemento neste caso.

• Quando no trajeto de Paris a Milão o número
de passageiros é inferior a 10, o traslado será
realizado em avião. Pernoitando em Paris ao
invés de Frankfurt e em Milão ao invés de
Mulhouse.

• Quando não podera visitar Capri sera sustituto
per Sorrento.

• Das ordem das visitas podera ser alterada.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.015
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 700
Spto. Pensão completa  . . . . . . . . . . . . . 165
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 70
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

   Spto.
                                                             Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60

         Roma...........    65       70       90      70       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 8 ou 13 refeições e 15 visitas  … a partir de 1.890 $15

mundo, que lembra a glória que teve a corte fran-
cesa e um fiel reflexo da vontade de um rei: Luís
XIV, o "Rei Sol”. Destaque aos seus belos jardins
e chafarizes, além da maravilhosa Galeria dos Es-
pelhos.
• Museu do Louvre: um dos maiores museus do
mundo que possui, entre outras obras, a famosa
Monalisa.

DIA 7. (Domingo) PARIS-
Cruzeiro pelo Reno- FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída a Boppard, onde
embarcaremos em um cruzeiro (incluído) que nos
levará pela parte mais bonita do Reno, podendo
admirar o Rochedo Loreley, uma enorme rocha
maciça, que aparece nas margens direitas do rio,
em um estreito do Reno que passa entre montan-
has de 130 metros de altura e desde onde o
curso do rio forma uma “S” e mostra os antigos
castelos-fortalezas do Reno. Desembarqe e con-
tinuação da viagem a Frankfurt, centro financeiro
e comercial da Alemanha. Visita panorâmica (in-
cluída): a colegiada de Frankfurt, também conhe-
cida como a Catedral. Outro emblema nacional
de Frankfurt é o Auditório e centro de Congressos,
Alter Oper de Frankfurt, a Universidade, etc. Ter-
minamos o passeio com uma degustação de
cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT-
HEIDELBERG-FRIBURGO-MULHOUSE
Café da manhã buffet. Saída a Heidelberg, para
realizar uma visita incluída com o nosso guia local
pela cidade, a qual se destaca a sua Universi-
dade, o centro histórico e o Castelo, que foi resi-
dência dos príncipes eleitores do Palatinato, cons
truído sobre uma fortaleza medieval e desde onde
temos excelentes vistas da cidade. Continuare-
mos a viagem a Friburgo, cidade localizada em
uma das regiões mais bonitas da Europa: a Flo-
resta Negra. Com destaque a sua catedral, a
Nova e a Antiga Prefeitura, com o carrilhão do sé-
culo XVI. Continuação a Mulhouse. Jantar e
acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída a Lucerna, breve
parada e continuação a Verona, a cidade de Ro-
meu e Julieta, via Milão. Chegada. Verona está
construída quase completamente em mármore
rosa e branco, c racterístico da região, que possui
um especial matiz rosado que da a sensação de
que o sol se põe eternamente. Antigo assenta-
mento romano, é hoje em dia uma das cidades
mais pró peras e elegantes de toda Itália. Tempo
livre para visitar a casa de Julieta, localizada nas
proximidades da Piazza Erbe, um compacto ca-
sarão medieval com seu típico balcão. Continua-
ção da viagem a Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 1. (Segunda Feira) MADRI
Chegada em Madri, assistência no aeroporto
etraslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita pa-
norâmica pela cidade. Percorreremos o Passeio
da Castelhana, a fonte de Cibeles, a Praça
Oriente, onde está localizado o Palácio  e o Teatro
Real, a Porta de Sol, etc. Restante do dia livre.
Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) MADRI - BURGOS OU
SAN SEBASTIÁN - BORDEAUX
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, saída
para Burgos ou San Sebastián. Breve parada
com tempo livre para visitar uma destas duas ci-
dades. Burgos, com sua maravilhosa catedral em
estilo gótico, ou San Sebastián, com sua famosa
Praia da Concha. Continuação para Bordeaux.
Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) BORDEAUX-PARIS
Café da manhã buffet. Saída para Paris, uma ci-
dade espetacular, grande pela sua extensão, pela
sua cultura, seus monumentos, sua arte e seu
glamour. Chegada. Excursão opcional a Paris ilu-
minada. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje temos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações que nos
darão uma excelente perspetiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame,
obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a
Sorbonne, etc. À continuação, opcionalmente,
podemos embarcar no Porto de Lena para realizar
um passeio de barco ao longo do Sena. Sob
as românticas pontes de Paris, o barco vai desli-
zando ao longo do rio, enquanto admiramos os
célebres monumentos concentrados em suas
margens: Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc. A
seguir, subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel
(opcional), de onde teremos um panorama único
e belo da grande cidade que é Paris. Terminare-
mos o dia com um passeio a pé por Montmartre,
a praça de Tertre, com seus retratistas e o Sacré
Coeur. Oferecemos participar opcionalmente de
um espetáculo inesquecível no famoso Moulin
Rouge. Acomodação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre durante o qual
poderá desfrutar de alguns dos seguintes museus
ou atrações:
• Palácio de Versalhes: o mais suntuoso do

cro. Continuação a Florença, berço e centro do
Renascimento. Visita panorâmica da cidade: se-
guindo os passos de Leonardo e Michelangelo,
conheceremos os aspectos mais importantes do
Renascimento. Na Catedral de Santa Maria dei
Fiore, contemplaremos sua magnífica cúpula do
arquiteto Brunelleschi. Vis taremos também a
Praça da Signoria, o Palácio do Governo dos Mé-
dici e o Campanile de Giotto. Almoço (opc. 13 re-
feições). Restante do dia livre. Se desejar, terá a
oportunidade de visitar a Academia, onde poderá
contemplar o famoso "Davi" de Michelangelo en-
tre outras obras-primas. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visita-
remos a Basílica de São Francisco, o mais belo
de todos seus templos, com afrescos de Cima-
bue e Giotto e os pintores da escola florentina.
Continuação da viagem a Roma. Almoço (opc.
13 refeições). Apresentamos a capital do Tibre
com uma visita panorâmica de ônibus ao cora-
ção da antiga Roma, conhecendo a ilha Tiberina,
o bairro de Trastevere, as colinas do Aventino e a
colina do Palatino, esta última possui as mais an-
tigas lembranças de Roma. Da mesma forma, po-
deremos admirar o Coliseu, o Circo Máximo, o
Arco de Triunfo de Constantino, o Teatro de Mar-
celo, o Castelo de Santo Angêlo, a Famosa Praça
Veneza e as escadas do Campidoglio, a mais fa-
mosa das sete colinas da cidade de Roma. À
tarde, teremos opcionalmente a visita Roma Ba-
rroca: percorrendo as principais praças  Jantar e
acomodação.

Opcionalmente poderemos realizar uma visita de
Veneza a Noite.

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, tras-
lado a Praça São Marcos. Faremos um passeio
de barco pela lagoa e entre as belas ilhas vene-
zianas, desfrutando das magníficas paisagens de
Veneza, cidade única no mundo. Começaremos
nossa visita panorâmica incluída pela magnífica
Praça São Marcos, onde se reúnem a arte grega,
medieval, bizantina e veneziana, formando um
maravilhoso conjunto arquitetônico com a Basílica
de São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos
Suspiros, Campanile e o Palácio Ducal. Visita a
uma fábrica de cristal de Murano. Restante do
tempo livre nesta cidade assentada sobre 118 il-
has no mar Adriático. Almoço (opc. 13 refeições).
Aconselhamos passear por suas típicas ruas até
a Ponte Rialto e realizar um passeio de gôndola
(opcional) pelos típicos canais venezianos. Jantar
e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua cidade
universitária, onde se destaca a magnífica Praça
Prato Della Valle. No centro existe um pequeno
jardim o qual se chega atravessando uma das
quatro pontes de pedra que cruzam um fosso cir-
cular e no próprio jardim existem diversas está-
tuas que representam seus habitantes mais im-
portantes  do passado. A Basílica de Santo
Antônio, construída para abrigar o Santo Sepul-

MADRI, PARIS E ITÁLIA SONHADA
2 noites em Madri, 1 em Bourdeaux, 3 em Paris, 1 em Frankfurt, 1 em Mulhouse, 2 em Veneza
1 em Florença e 3 em Roma

P31

MEIA PENSÃO 8 REFEIÇÕES

Além das visitas panorâmicas em Madri, Paris,
Frankfurt, Veneza, Florença e Roma, incluímos:

       • Degustação de cerveja em Frankfurt.

       • Visita a Heidelberg, Friburgo, Verona, Pádua, Assis.

       • Cruzeiro pelo Reno.

       • Cruzeiro pela Laguna de Veneza.

       • Café da manhã diário

COM 13 REFEIÇÕES

       • Além do indicado acima, inclui 5 refeições principais

       • Maravilhosa excursão a Nápoles, Capri e Pompeia.

In ic io Madri  -  F im Roma
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DIA 14. (Domingo) ROMA 
Excursão opcional a Nápoles, Capri e Pom-
peia (incluída na opc. 13 refeições)
Café da manhã buffet. Sugerimos realizar uma
maravilhosa excursão opcional durante todo odia
a Nápoles, Capri e Pompeia. Saída a Pompeia.
Visita às ruínas consideradas, com razão, entre
as mais importantes e completas do mundo.
Com o guialocal, visitaremos as ruínas desta co-
lônia romana que o vulcão Vesúvio sepultou em
24 de agosto do ano 79 depois de Cristo. Pas-
saremos pelas suas ruas revestidas de pedra, en-
traremos em algumas casas para conhecermel-
hor a vida e a singularidade dos habitantes que
lá viveram há quase 2.000 anos. Continuação a
Nápoles. Visita panorâmica pela baía, que é um
espetáculo inesquecível que já seria o suficiente
para levar da capital do Mezzogiorno italiano uma
lembrança única. Em Nápoles, viajaremos no
barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio por
Capri e tempo livre para visitar os magníficos jar-
dins de Augusto. Seguiremos para o restaurante
onde o almoço será servido. À tarde, tempo livre
para percorrer as elegantes ruas, as melhores lo-
jas, as joalherias exclusivas e a famosa Piazzetta
com suas antigas cafeterias. Tudo isso confirma
a fama de Capri como a "Pérola do Mediterrâ-
neo". No final da tarde, voltaremos a Roma para
o jantar.

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

DIA 13. (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje temos uma interes-
sante visita opcional aos Museus Vaticanos, a
Capela Sistina e ao interior da Basílica de São
Pedro. Começaremos visitando os Museus Vati-
canos, que foram os antigos palácios papais, o
grande pátio da Pinha, a sala da Cruz, a Galeria
dos Candelabros, a dos Tapetes, a dos Mapas,
a sala Sobiesky e a da Imaculada; ao final entra-
remos na Capela Sistina, com todos seus afres-
cos restaurados. Depois, passaremos na Basílica
de São Pedro. Terminaremos na magnífica Praça
de São Pedro; e sua Colunata, uma das maiores
do mundo, de Bernini, uma vez mais o artista op-
tou pela forma oval, definida por quatro filas de
colunas, que, no entanto, parecem uma só para
aquele que se situe sobre os dois focos da elipse,
em cujo centro está o Obelisco. Almoço (opc. 13
refeições). Tempo livre que poderáaproveitar para
vistar, por conta própria, as basílicas Maiores e
as Catacumbas; Santa Maria Maior, a mais bela
e antiga das basílicas (século IV) dedicadas a Ma-
ria, Mãe de Cristo,com seus maravilhosos mosai-
cos e as relíquias do berço de Jesus. Seguimos
até São João de Letrão, catedral de Roma e pri-
meira residência dos Papas, com obras de arte
da dade Média ao Barroco. Percorrendo a pri-
meira parte da Via Appia Antiga, com vista da Ca-
pela do Domine Quo Vadis, chega-se às cata-
cumbas (de Domitila ou São Calisto), onde uma
guia especializada mostrará os cemitérios subte-
rrâneos, primeiros lugares de sepultura dos cris-
tãos e judeus. Restante do dia livre. Jantar e
acomodação.

     INCLUSO NA VIAGEM

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante e assistência

durante todo o circuito.
• Ônibus Autopullman para todo el

recorrido.
• Café da manhã buffet diário e 8 ou 13

refeições principais (bebidas não
incluídas).

• Visitas incluidas
Panorâmica de Paris.
Panorâmica de Frankfurt.
Panorâmica de Heidelberg.
Panorâmica de Friburgo.
Visita ao conjunto monumental de São
Marcos.
Panorâmica de Florença.
Panorâmica de Roma.

• Outras atrações incluídas:
Cruzeiro pelo Reno.
Passeio e degustação de cerveja em
Frankfurt.
Cruzeiro pelas ilhas da Laguna de Veneza
Visita a Nápoles, Capri e Pompeia
(opc. 13 refeições).

• Novas taxas de estadia na Itália.
• Seguro de viagem.

   HOTÉIS previstos ou similares

Madri        Rafael Hoteles ****                Centro

Bordeaux  Alton***                                Cidade

Paris         Mercure La Defense ****        Cidade

                  Residhome Milenaire ****        Cidade

                  Forest Hill La Villette***SUP         Cidade

Frankfurt   Novotel C.W.****                  Cidade

                  Imperial****                          Cidade

Mulhouse Ibis Centre Filature ***          Periferia
                  Aparthotel Trident ***            Periferia

Veneza      Villa Fiorita****                  Monastier

                  Base Hotel****                    Noventa

                  Brioni****                               Jesolo

Florença    Delta Florence****           Calenzano

                  Raffello****                           Cidade

                  President****                          Prato

Roma        NH Midas****                       Cidade

                  Holiday Inn Rome****           Cidade

       DATAS DE INICIO LONDRES

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra

Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

NOTAS

• Quando no trajeto de Madri a Paris o número
de passageiros é inferior a 10, o traslado será
realizado em avião. Pernoitando em Madri ao
invés de Bourdeaux.

• Quando no trajeto de Paris a Milão o número de
passageiros é inferior a 10, o traslado será
realizado em avião. Pernoitando em Paris ao
invés de Frankfurt e em Milão ao invés de
Mulhouse.

• Paris, devido a Campeonato de Europa Futbol
a saídas del 6/6 al 11/7 o alojamento pode ser
fora da cidade.

• Quando não podera visitar Capri sera sustituto
per Sorrento.

• Das ordem das visitas podera ser alterada.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Com 8 refeições
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.890
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 980
Spto. Tudo incluido  . . . . . . . . . . . . . . . . 165
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 50
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

   Spto.
                                                             Indiv.

         Madri ...........     60         60         70        60        50

         Roma...........     65         70         90        70        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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SICÍLIA
e MALTA

Água, Terra e Fogo… Uma perfeita combinação de elementos 

naturais em pleno Mediterrâneo.

Testemunhas diretas da história, já que estas ilhas foram 

conquistadas, colonizadas e governadas por diversas civilizações. 

Sicília e Malta ainda conservam a sua riqueza cultural, combinando 

ao mesmo tempo a beleza das suas paisagens 

com as antigas vilas de pescadores.

Descubra conosco este maravilhoso “Recanto do Mediterrâneo”.
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Cefalú

Erice Monreale

Palermo

Agrigento

Marsala SICÍLIA

Catânia

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna

SICÍLIA BELA
2 noites na Área de Catânia, 1 em Agrigento,
3 em Palermo e 1 em Siracusa

dias, 6 refeições e 11 visitas... a partir de 1.130 $8

   HOTÉIS previstos ou similares

Área               Hotel Orizzonte****
Catânia          www.hotelorizzonte.it
                      Santa Tecla****
                      www.hotelsantatecla.it

Agrigento      Hotel Della Valle****
                      www.hoteldellavalle.ag.it
                        Hotel Colleverde****
                      www.colleverdehotel.it
                      Hotel Kore****
                      www.hotelkore.it

Palermo         Ibis Styles Palermo****
                      www.accorhotels.com
                      Cit Hotels Dea****
                        www.cithotels.com

Siracusa          Jolly Aretusa Palace****
                        www.jollyaretusapalacehotel.com
                        Hotel Panorama****
                        www.jhotelpanoramasiracusa.com

DIA 1. (Sábado) CATÂNIA
Chegada em Catânia. Assistência no aeroporto
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Domingo) ÁREA CATÂNIA: 
Monte Etna, Taormina
Café da manhã e saída para o monte Etna,
também chamado Mongibello, um vulcão ativo,
o mais alto da Europa, com seus 3.323 metros
de cone terminal. Nosso passeio termina aos
1.800 metros de altitude, onde podemos con-
templar maravilhosas vistas. À tarde, visita a tí-
pica e singular cidade de Taormina, que possui
uma excelente localização nas encostas do
Monte Tauro. No centro de Taormina, há monu-
mentos de quase todas as épocas: gregos, ro-
manos, bizantinos, medievais e edifícios barro-
cos de influência catalã. Passearemos pela
cidade e visitaremos o famoso teatro greco-ro-
mano, que possui belas vistas ao estreito de
Messina e Reggio Calábria. Retorno para a Área
de Catânia. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) ÁREA CATÂNIA-
PIAZZA ARMERINA- AGRIGENTO 
Café da manhã e visita panorâmica de Catâ-
nia, Praça do Duomo, Teatro Greco-Romano,
Praça do Teatro, etc. Continuação a Piazza Ar-
merina, onde iremos visitar a Vila imperial Ro-
mana de Casale, com 3.500m2 de mosaicos, de-
clarada Patrimônio da Humanidade. É um
complexo de edifícios que compõem a mais im-
portante descoberta arqueológica da Sicília Ro-

mana. Saída a Agrigento, cidade natal do fa-
moso escritor Luigi Pirandelo. Chegada, jantar e
acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) AGRIGENTO: Vale dos
Templos-MARSALA-ÉRICE-PALERMO
Estadia com meia pensão. Visita ao famoso
Vale dos Templos Gregos, onde está localizado
o Templo Olímpico de Júpiter, antigamente um
dos mais grandiosos da arquitetura grega. O
templo da concórdia, que se conserva perfeita-
mente, é uma das mais perfeitas e elegantes re-
alizações de arquitetura dórica. Continuação a
Marsala, famosa por seus vinhos. Passearemos
por suas ruas cheias de produtos típicos e ob-
servaremos suas reservas de sal com um bonito
color rosado. Saída a Érice e visita a esta cidade
medieval única nomundo, sendo um dos lugares
mais interessantes da Sicília. A seguir, iremos a
Palermo. Chegada e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) PALERMO-MONREALE
Estadia com meia pensão. Pela manhã, visita
da cidade: a capital siciliana tem uma aspecto
nobre e monumental, graças a seus inúmeros
palácios, igrejas e jardins e é o centro mais im-
portante da ilha e um dos principais doMedite-
rrâneo. Visitaremos a Catedral, e o Palácio dos
Normandos. Atual sede do Parlamento Regional
Siciliano, no interior do edifício se encontra a Ca-
pela Palatina, construída em 1132, uma das mais
belas obras da época. A continuação, seguire-
mos para Monreale, a 8 km de Palermo, uma ci-
dade que domina o Vale do Oreto e a "Conca
d'Oro", onde se destaca sua Catedral árabe-nor-
manda, conhecida como "o templo mais bonito
do mundo", que visitaremos. O claustro, que
também visitaremos, é outra atração de singular
beleza. Pela tarde, visitaremos opcionalmente as
catacumbas dos Capuchinhos, localizadas
abaixo do monastério da ordem, possui 8.000
múmias divididas em diferentes seções. A seguir,
iremos a Monte Pelegrino e Mondello, praia fre-
quentada pelos habitantes de Palermo, cujo po-
voado foi residência da antiga burguesia. Re-
torno a Palermo. Acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) PALERMO-CEFALÙ-
PALERMO
Estadia com meia pensão. Saída para Cefalù,
antiga praça cartaginesa. Visita da cidade, espe-
cialmente à Catedral Normanda, cujo interior é
revestido de mosaicos bizantinos entre os quais
se destaca a figura do "Cristo Pantocrator". Ce-
falù é hoje em dia uma importante cidade turís-
tica. Retorno a Palermo. Pela tarde, visita opcio-
nal a uma Ópera dei Pupi, fantoches de grandes
dimensões que contam histórias de cavalheiros
e cuja tradição começa a princípios do século
XIX.

DIA 7. (Sexta Feira) PALERMO-SIRACUSA
Café da manhã e saída para Catânia. Visita de
Siracusa, cidade localizada no sudeste da ilha.
Entre seus monumentos, destacam se: o Teatro
Grego, o Anfiteatro Romano, o Templo de Apolo,
a Catedral (construída sobre o Templo de Atena)
e a fonte Aretusa. Pela tarde, teremos a oportu-
nidade de conhecer a jóia do barroco siciliano
“Noto”. Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Sábado) SIRACUSA-CATÂNIA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto de Catânia. Fim da viagem
e dos nossos serviços.

MEIA PENSÃO

INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados: aeropuerto-hotel-

aeropuerto.
● Guia acompanhante e assistência

desde o momento da chegada na
Itália até o fim.

● Ônibus Autopullman para o
percurso dentro Sicilia.

● Refeições: 6 refeições principais
(bebidas não inclusas).

● Estadia: em hotéis previstos ou
similares, em habitações duplas com
chuveiro ou banheira.

● Visitas com guia local e entradas:
Siracusa: Teatro Griego, teatro
romano,
Latomia do Paraiso e Ortigia.
Panorâmica de Catânia.
Piazza Armerina.
Vale dos Templos.
Monreale.
Palermo: Capela Palatina.

● Visitas com o nosso guia
acompanhante e entradas:
Taormina: Teatro Greco-Romano e
sítio Arqueológico 
Monte Etna.
Marsala.
Erice.
Cefalú.

● Novas taxas de estadia na Sicília
● Seguro de viagem.

      NOTAS

• A ordem das visitas pode ser alterada,
por razão de horários, etc.

• A subida ao Monte Etna pode ser cancelada 
em virtude das condições climáticas ou 
do próprio vulcão.

Além da visita a Palermo, incluímos:

       • Visita a Siracusa

       • Panorâmica de Catânia

       • Monte Etna e Taormina

       • Piazza Armerina

       • Vale dos Templos

       • Visita de Marsala

       • Visita a Cefalù

       • Visita a Monreale

In ic io Catânia -  F im Catânia        DATAS DE INICIO CATÂNIA

• 2016

Maio                     4      11      28

Junho                 11      25

Julho                    2        9      16      23      30

Agosto                 6      13      20      27

Setembro             3      10      17      24

Outubro               1        8      15

Novembro            5      19

Dezembro          10      24

• 2017

Fevereiro              4      18

Março                  4

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.130
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 350
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 85
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         Catânia ...................      70         80        120       60

51 PANAVISIÓN

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Cefalú

Erice Monreale

Palermo

Agrigento

Marsala SICÍLIA

Catânia

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna

DIA 1. (Sábado) CATÂNIA
Chegada em Catânia. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Domingo) ÁREA CATÂNIA: Monte
Etna, Taormina
Café da manhã e saída para o monte Etna, tam-
bém chamado Mongibello, um vulcão ativo, o
mais alto da Europa, com seus 3.323 metros de
cone terminal. Nosso passeio termina aos 1.800
metros de altitude, onde podemos contemplar
maravilhosas vistas. À tarde, visita a típica e sin-
gular cidade de Taormina, que possui uma exce-
lente localização nas encostas do Monte Tauro.
Almoço. No centro de Taormina, há monumentos
de quase todas as épocas: gregos, romanos, bi-
zantinos, medievais e edifícios barrocos de influên-
cia catalã. Passearemos pela cidade e visitaremos
o famoso teatro greco-romano, que possui belas
vistas ao estreito de Messina e Reggio Calábria.
Retorno para a Área de Catânia. Jantar e aco-
modação.

DIA 3. (Segunda Feira) ÁREA CATÂNIA-
PIAZZA ARMERINA- AGRIGENTO 
Café da manhã e visita panorâmica de Catânia,
Praça do Duomo, Teatro Greco-Romano, Praça
do Teatro, etc. Continuação a Piazza Armerina,
onde iremos visitar a Vila imperial Romana de Ca-
sale, com 3.500m2 de mosaicos, declarada Patri-
mônio da Humanidade. É um complexo de edifí-
cios que compõem a mais importante descoberta
arqueológica da Sicília Romana. Almoço. Saída a
Agrigento, cidade natal do famoso escritor Luigi
Pirandelo. Chegada, jantar e acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) AGRIGENTO: Vale dos
Templos-MARSALA-ÉRICE-PALERMO
Estadia com pensão completa. Visita ao famoso
Vale dos Templos Gregos, onde está localizado
o Templo Olímpico de Júpiter, antigamente um

dos mais grandiosos da arquitetura grega. O Tem-
plo da concórdia, que se conserva perfeitamente,
é uma das mais perfeitas e elegantes realizações
de arquitetura dórica. Continuação a Marsala, fa-
mosa por seus vinhos. Passearemos por suas
ruas cheias de produtos típicos e observaremos
suas reservas de sal com um bonito color rosado.
Saída a Érice e visita a esta cidade medieval única
nomundo, sendo um dos lugares mais interessan-
tes da Sicília. A seguir, iremos a Palermo. Che-
gada e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) PALERMO-
MONREALE
Estadia com pensão completa. Pela manhã, vi-
sita da cidade: a capital siciliana tem uma as-
pecto nobre e monumental, graças a seus inúme-
ros palácios, igrejas e jardins e é o centro mais
importante da ilha e um dos principais doMedite-
rrâneo. Visitaremos a Catedral, e o Palácio dos
Normandos. Atual sede do Parlamento Regional
Siciliano, no interior do edifício se encontra a Ca-
pela Palatina, construída em 1132, uma das mais
belas obras da época. A continuação, seguiremos
para Monreale, a 8 km de Palermo, uma cidade
que domina o Vale do Oreto e a "Conca d'Oro",
onde se destaca sua Catedral árabe-normanda,
conhecida como "o templo mais bonito do
mundo", que visitaremos. O claustro, que tam-
bém visitaremos, é outra atração de singular be-
leza. Pela tarde, visitaremos opcionalmente as ca-
tacumbas dos Capuchinhos, localizadas abaixo
do monastério da ordem, possui 8.000 múmias
divididas em diferentes seções. A seguir, iremos a
Monte Pelegrino e Mondello, praia frequentada
pelos habitantes de Palermo, cujo povoado foi re-
sidência da antiga burguesia. Retorno a Palermo.
Acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) PALERMO-CEFALÙ-
PALERMO
Estadia com pensão completa. Saída para Ce-
falù, antiga praça cartaginesa. Visita da cidade,
especialmente à Catedral Normanda, cujo inte-

dias, 12 refeições ou 11 visitas... a partir de 1.260 $8

     INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados: do aeroporto ao hotel e

vice-versa.
● Guia acompanhante e assistência

desde o momento da chegada na
Sicília até o fim.

● Ônibus Autopullman para o
percurso dentro da Sicilia.

● Refeições: 12 refeições principais
(bebidas não inclusas).

● Estadia: em hotéis previstos ou
similares, em habitações duplas com
chuveiro ou banheira.

● Visitas com Guia local e entradas:
Siracusa: Teatro Grego, teatro romano,
latomia do Paraiso e Ortigia.
Panorâmica de Catânia.
Piazza Armerina.
Vale de los Templos.
Monreale.
Palermo: Capela Palatina

● Visitas com Guia e entradas:
Taormina; teatro Greco-Romano e zona
arqueológica. Monte Etna.
Marsala.
Erice.
Cefalú.

● Taxas de estadia em Sicília.
● Seguro de viagem.

rior é revestido de mosaicos bizantinos entre os
quais se destaca a figura do "Cristo Pantocra-
tor". Cefalù é hoje em dia uma importante cidade
turística. Retorno a Palermo. Pela tarde, visita
opcional a uma Ópera dei Pupi, fantoches de
grandes dimensões que contam histórias de ca-
valheiros e cuja tradição começa a princípios do
século XIX.

DIA 7. (Sexta Feira) PALERMO-SIRACUSA
Café da manhã e saída para Catânia. Visita de
Siracusa, cidade localizada no sudeste da ilha.
Entre seus monumentos, destacam se: o Teatro
Grego, o Anfiteatro Romano, o Templo de Apolo,
a Catedral (construída sobre o Templo de Atena)
e a fonte Aretusa. Almoço. Pela tarde, teremos
a oportunidade de conhecer a jóia do barroco si-
ciliano “Noto”. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Sábado) SIRACUSA-CATÂNIA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto de Catânia. Fim da viagem
e dos nossos serviços.

M56 TODA SICÍLIA
2 noites na Área de Catânia, 1 em Agrigento,
3 em Palermo e 1 em Siracusa

TUDO INCLUÍDO

Além da visita a Palermo incluímos:

       • Visita a Siracusa

       • Panorâmica de Catânia

       • Monte Etna e Taormina

       • Piazza Armerina

       • Vale dos Templos

       • Visita de Marsala

       • Visita a Cefalù

       • Visita a Monreale

NOTAS

• A ordem das visitas pode ser alterada,
por razão de horários, etc.

• A subida ao Monte Etna pode ser cancelada 
em virtude das condições climáticas ou 
do próprio vulcão.

   HOTÉIS previstos ou similares

Área                 Hotel Orizzonte****
Catânia            www.hotelorizzonte.it
                        Santa Tecla****
                        www.hotelsantatecla.it

Agrigento        Hotel Della Valle****
                        www.hoteldellavalle.ag.it
                        Hotel Colleverde****
                        www.colleverdehotel.it

Palermo           Ibis Styles Palermo****
                        www.accorhotels.com
                        Cit Hotels Dea****
                        www.cithotels.com

Siracusa          Jolly Aretusa Palace****
                        www.jollyaretusapalacehotel.com
                        Hotel Panorama****
                        www.jhotelpanoramasiracusa.com

       DATAS DE INICIO CATÂNIA

• 2016

Maio                     4      18

Junho                 11      25

Julho                    2        9      16      23      30

Agosto                 6      13      20      27

Setembro             3      10      17      24

Outubro               1        8      15

Novembro            5      19

Dezembro          10      24

• 2017

Fevereiro              4      18

Março                  4

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 350
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 85
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         Catânia ...................      70         80        120       60

In ic io Catânia -  F im Catânia

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

M50
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Catânia

Taormina

A Valletta

Victoriosa
Cospicua

Senglea

Gruta Azul

Hagar Qim 

Mnajdra

Rabat
Mdina

Mosta

Cirkewwa

Xlendi

Santuário de Ta´Pinu

Dwejra

Janela azul

Mar interior

Ilha MALTA

Ilha COMINO

Ilha GOZO

Mgarr

Zurrieq

DIA 1. (Sábado) MALTA
Chegada em Malta, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Domingo) MALTA: AS TRÊS CIDA-
DES: SEN-GLEA, VITTORIOSA, COSPICUA
Café da manhã buffet. Hoje iremos conhecer a
região de Cottonera. Observaremos a vista des-
lumbrante que nos oferece Senglea do Grande
Porto e Valeta. Admiraremos o pequeno lugar de
vigia, considerado o melhor exemplo de fortifica-
ção de Malta, e visitaremos sua igreja. Vittoriosa
ou Birgu (como é conhecida localmente) foi a pri-
meira residência dos Cavaleiros de São João em
sua chegada, em 1530. Cospicua ou Bormla,
em maltês, tem como atração principal a Igreja
Colegiada da Imaculada Conceição, pela grande
riqueza de obras de arte que possui. Para con-
cluir nossa excursão, faremos um maravilhoso
passeio em uma gôndola maltesa, conhecida
localmente como “Dghajda”, são parecidas as
de Veneza mas com cores mais vivas. Almoço.
Tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) MALTA: VALETA
Café da manhã buffet. Apresentamos a capital
de Malta, Valeta. Visitaremos a Co-Catedral de
São João, descrita como o primeiro exemplo
completo do Alto Barroco do mundo. Possui te-
las de grande importância, com destaque “A De-
capitação de São João Batista”, de Caravaggio.
Seguiremos para o Palácio do Grande Mestre,
um dos edifícios mais importantes da cidade.

Admiraremos a coleção única de tapeçarias Go-
belins e visitaremos o arsenal. Almoço. Tarde li-
vre. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) MALTA: Excursão a ilha
de GOZO
Café da manhã buffet. Saída a Cirkewwa, para
embarcar em um ferry que nos levará à ilha de
Gozo. Visita a capital da ilha, Victoria. Passeare-
mos por suas ruas e chegaremos à praça princi-
pal. Seguiremos para a Cidadela, bonito local 
fortificado localizado numa das principais colinas
do centro de Gozo. Nossa próxima parada é o
Santuário de Ta’ Pinu. Continuaremos a Dwejra,
onde se encontra o Mar Interior e a Janela Azul
(Azure Window), belo arco natural que surge das
águas do mar. Finalizaremos nosso passeio em
Xlendi, um dos locais de verão mais frequenta-
dos por turistas e habitantes locais. Almoço.
Breve parada no mirante Qala, para admirar be-
las vistas panorâmicas de Comino e Malta. Re-
torno para Malta. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) MALTA: MOSTA-MDINA-
RABAT
Café da manhã buffet. Saída para Mosta, o
centro geográfico da ilha. Visita à Igreja Paroquial
do século XIX, inspirada no Panteão de Roma.
Seguiremos para Mdina, antiga capital de Malta
e uma das principais atrações do arquipélago,
belo exemplo de cidade medieval amuralhada.
Saída para Rabat, onde entraremos em uma lu-
xuosa casa romana ricamente decorada com-
mosaicos “Domus Romana”. Visita a Gruta de
São Paulo, onde, segundo a tradição, o santo se
refugiou durante a sua estadia em Malta e, por

Além da visita a Valetta e Gozo incluímos:

       • Passeio em gôndola maltesa.

       • Visita a Co Catedral de São João e ao Palácio do Grande
Maestre.

       • Gruta Azul e Templos megalíticos.

       • Visita as três cidades.

       • Visita Mdina, Rabat e Mosta.

       • Visita ao Museu Nacional de Arqueologia

JOIAS DE MALTA
Valetta-Gozo-Gruta Azul-Templos megalíticos
As Três Cidades: Senglea, Vittoriosa, Cospicua

dias, 12 refeições ou 12 visitas ... a partir de 1.085 $8

essa razão, tornou-se destino de muitas peregri-
nações. Concluiremos a visita de Rabat em suas
famosas catacumbas, labirintos de corredores e
galerias, onde há uma variedade notável de tú-
mulos. Almoço. Tarde livre. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 6. (Quinta Feira) MALTA: MUSEU 
NACIONAL DE ARQUEOLOGIA-“MALTA EX-
PERIENCE”
Café da manhã buffet. Visita ao Museu Nacio-
nal de Arqueologia, que tem uma valiosa cole-
ção de arte pré-histórica, encontrada nos tem-
plos megalíticos de Malta. Neste museu são
exibidos permanentemente várias maquetes de
templos e objetos funerários dos períodos ro-
mano e púnico. A seguir, vamos ver o documen-
tário “Malta Experience“, uma maneira fantás-
tica de conhecer a longa história deste país.
Almoço. Tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) MALTA: GRUTA AZUL E
TEMPLOS MEGALÍTICOS
Café da manhã buffet. Adorável viagem para a
costa sudoeste de Malta. A bordo de pequenas
embarcações típicas da região, daremos um re-
laxante passeio para admirar a Gruta Azul e ou-
tras pequenas cavernas das imeiações. A seguir,
vamos visitar o complexo de templos megalíticos
de Hagar Qim e Mnajdra. Almoço. Tarde livre.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Sábado) MALTA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto de Malta. Fim da viagem e
de nossos serviços.

TUDO INCLUÍDO

      DATAS DE INICIO MALTA

Junho                   4      11      18      25

Julho                    2        9      16      23      30

Agosto                 6      13      20      27

Setembro             3      10      17      24

Outubro               1        8

M50

NOTAS

• A ordem das visitas pode ser alterada, por 
conveniência de horários, etc.

     INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: do aeroporto ao hotel e
vice-versa.

● Ônibus Autopullman para o
percurso interno.

● Refeições: 12 refeições (bebidas
não inclusas).

● Assistência em espanhol durante
toda a viagem.

● Visita com guia:
Em Valetta: Co-Catedral, Palácio
Grande Mestre, Museu Arqueológico,
documentario “Malta Experience”.
Visita as Três Cidades: Muralhas e
Batiões.
Visita de Rabat: “Domus Romana”.
Visita de Mosta e sua Igreja.
Ilha de Gozo: Victoria, Janela Azul
(Azure Window) e Santuário Ta´ Pinu.

● Otros atrações:
Passeio em Gôndola matesa.

● Seguro de viagem.

P. H. Sliena Alexandra Cavalieri G. T. Vivaldi IntercontinentalPeriodos
*** *** *** **** ****

De 1 a 30 Junho 1.085 1.105 1.275 1.290 1.975

De 1 a 22 Julho 1.150 1.185 1.285 1.295 2.120

De 23 Julho a 31 Agosto 1.240 1.325 1.520 1.380 2.255

De 1 a 22 Setembro 1.200 1.185 1.335 1.235 2.120

De 23 Set. a 10 Outubro 1.200 1.105 1.285 1.195 1.910

Spto. quarto Individual 350 355 420 455 490

PREÇOS POR PESSOA $ USA

In ic io Mal ta -  F im Mal ta

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Sábado) CATÂNIA
Chegada em Catânia. Assistência no aeroporto
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Domingo) ÁREA CATÂNIA:
Monte Etna, Taormina
Café da manhã e saída para o monte Etna,
também chamado Mongibello, um vulcão ativo,
o mais alto da Europa, com seus 3.323 metros
de cone terminal. Nosso passeio termina aos
1.800 metros de altitude, onde podemos con-
templar maravilhosas vistas. À tarde, visita a tí-
pica e singular cidade de Taormina. Almoço
(pax em TI). No centro de Taormina, há monu-
mentos de quase todas as épocas: gregos, ro-
manos, bizantinos, medievais e edifícios barro-
cos de influência catalã. Passearemos pela
cidade e visitaremos o famoso teatro greco ro-
mano, que possui belas vistas ao estreito de
Messina e Reggio Calábria. Retorno para a Área
de Catânia. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) ÁREA CATÂNIA-
PIAZZA ARMERINA- AGRIGENTO 
Café da manhã e visita panorâmica de Catâ-
nia, Praça do Duomo, Teatro Greco-Romano,
Praça do Teatro, etc. Continuação a Piazza Ar-
merina, onde iremos visitar a Vila imperial Ro-
mana de Casale. É um complexo de edifícios que
compõem a mais importante descoberta arqueo-
lógica da Sicília Romana. Almoço (pax em TI).
Saída a Agrigento, cidade natal do famoso es-
critor Luigi Pirandelo. Chegada, jantar e acomo-
dação.

DIA 4. (Terça Feira) AGRIGENTO: Vale dos
Templos-MARSALA-ÉRICE-PALERMO
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Visita ao famoso Vale dos Templos Gre-
gos, onde está localizado o Templo Olímpico de
Júpiter, antigamente um dos mais grandiosos da
arquitetura grega. O Templo da concórdia, que
se conserva perfeitamente, é uma das mais per-
feitas e elegantes realizações de arquitetura dó-
rica. Continuação a Marsala, famosa por seus
vinhos. Passearemos por suas ruas cheias de
produtos típicos e observaremos suas reservas
de sal com um bonito color rosado. Saída a
Érice e visita a esta cidade medieval única no-
mundo, sendo um dos lugares mais interessan-
tes da Sicília. A seguir, iremos a Palermo. Che-
gada e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) PALERMO-
MONREALE
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Pela manhã, visita da cidade: a capital

siciliana tem uma aspecto nobre e monumen-
tal, graças a seus inúmeros palácios, igrejas e
jardins e é o centro mais importante da 
ilha e um dos principais doMediterrâneo. Visi-
taremos a Catedral, e o Palácio dos Norman-
dos. Atual sede do Parlamento Regional Sici-
liano, no interior do edifício se encontra a
Capela Palatina, construída em 1132, uma das
mais belas obras da época. A continuação, se-
guiremos para Monreale, a 8 km de Palermo,
uma cidade que domina o Vale do Oreto e a
"Conca d'Oro", onde se destaca sua Catedral
árabe normanda, conhecida como "o templo
mais bonito do mundo", que visitaremos. O
claustro, que também visitaremos, é outra atra-
ção de singular beleza. Pela tarde, visitaremos
opcionalmente as catacumbas dos Capuchin-
hos, localizadas abaixo do monastério da or-
dem, possui 8.000 múmias divididas em dife-
rentes seções. A seguir, iremos a Monte
Pelegrino e Mondello, praia frequentada 
pelos habitantes de Palermo, cujo povoado foi
residência da antiga burguesia. Retorno a Pa-
lermo. Acomodação.

Além das visitas a Palermo e Valetta incluímos:

       • Visita de Monreale, Erice, Cefalú

       • Vale dos Templos e Piazza Armerina

       • Monte Etna e Taormina

       • Visita de Siracusa

       • Panorâmica de Catânia

       • Visita a Mdina, Rabat e Mosta

       • Visita das Três Cidades

       • Passeio em Gôndola Maltesa

GRAN TOUR DE SICÍLIA E MALTA
2 noites na Área Catânia, 1 em Agrigento, 3 em Palermo e 4 em Malta

MEIA PENSÃO TUDO INCLUIDO

DIA 6. (Quinta Feira) PALERMO-CEFALÙ-
PALERMO
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Saída para Cefalù, antiga praça cartagi-
nesa. Visita da cidade, especialmente à Catedral
Normanda, cujo interior é revestido de mosaicos
bizantinos entre os quais se destaca a figura do
"Cristo Pantocrator". Cefalù é hoje em dia uma
importante cidade turística. Retorno a Palermo.
Pela tarde, visita opcional a uma Ópera dei Pupi,
fantoches de grandes dimensões que contam
histórias de cavalheiros e cuja tradição começa
a princípios do século XIX.

DIA 7. (Sexta Feira) PALERMO-AREA 
CATÂNIA: Siracusa-MALTA
Café da manhã e saída para Catânia. Visita de
Siracusa, cidade localizada no sudeste da ilha.
Entre seus monumentos, destacam se: o Teatro
Grego, o Anfiteatro Romano, o Templo de Apolo,
a Catedral (construída sobre o Templo de Atena)
e a fonte Aretusa. Almoço. Pela tarde, traslado
para embarcar em um ferry com destino a Malta.
Chegada, assintência e traslado ao hotel.

dias, 9 ou 17 refeições e 18 visitas   ... a partir de 2.375 $11

DIA 8. (Sábado) MALTA: MOSTA-MDINA-
RABAT
Café da manhã buffet. Estadia com meia pen-
são ou pensão completa. Saída para Mosta,
o centro geográfico da ilha. Visita à Igreja Paro-
quial do século XIX, inspirada no Panteão de
Roma. Seguiremos para Mdina, antiga capital
de Malta e uma das principais atrações do ar-
quipélago, belo exemplo de cidade medieval
amuralhada. Saída para Rabat, onde entrare-
mos em uma luxuosa casa romana ricamente
decorada commosaicos “Domus Romana”. Vi-
sita a Gruta de São Paulo, onde, segundo a tra-
dição, o santo se refugiou durante a sua estadia
em Malta e, por essa razão, tornou-se destino
de muitas peregrinações. Concluiremos a visita
de Rabat em suas famosas catacumbas, labi-
rintos de corredores e galerias, onde há uma va-
riedade notável de túmulos. Tarde livre. Acomo-
dação.

DIA 9. (Domingo) MALTA: AS TRÊS CIDA-
DES:SENGLEA, VITTORIOSA, COSPICUA
Café da manhã buffet. Hoje iremos conhecer

M51
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      INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: do aeroporto ao hotel e vice-
versa.

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre interno.

● Guia acompanhante em espanhol em
Sicília e assistência em espanhol em
Malta.

● Ferry Sicilia-Malta ou avião Sicilia-
Malta.

● Refeições: 9 ou 17 refeições (bebidas
não inclusas).

● Estadia em Hotéis: indicados ou
similares em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

● Visitas com Guia local e entradas:

Panorâmica de Catânia
Piazza Armerina, Vale dos Templos
Palermo e Monreale
Siracusa: Teatro Grego, Teatro
Romano, Latomia do Paraiso e Ortigia
Mosta, Mdina, Rabat
Valetta: Co Catedral 
e Palácio Gran Mestre
Senglea, Victoriosa, Cospicua

● Visitas com Guia acompanhante e
entradas:

Monte Etna
Taormina: Teatro Greco Romano
e sitio arqueológico
Marsala
Erice
Cefalú

• Outras atrações:
Passeio em gôndola maltesa

• Novas taxas de estadia em
Sicília.

● Seguro de viagem.

a região de Cottonera. Observaremos a vista
deslumbrante que nos oferece Senglea do
Grande Porto e Valeta. Admiraremos o pequeno
lugar de vigia, considerado o melhor exemplo
de fortificação de Malta, e visitaremos sua igreja.
Vittoriosa ou Birgu (como é conhecida local-
mente) foi a primeira residência dos Cavaleiros
de São João em sua chegada, em 1530. Cos-
picua ou Bormla, em maltês, tem como atração
principal a Igreja Colegiada da Imaculada Con-
ceição, pela grande riqueza de obras de arte
que possui. Para concluir nossa excursão, fare-
mos um maravilhoso passeio em uma gôndola
maltesa, conhecida localmente como
“Dghajda”, são parecidas as de Veneza mas
com cores mais vivas. Almoço (pax em TI).
Tarde livre. Jantar e acomodação.

A Valletta
Victoriosa
Cospicua

Cefalú

Senglea

Monreale

Palermo

Agrigento

Marsala

Etna

Ilha MALTA

Ilha COMINO

SICÍLIA

Pozallo

Catânia

Taormina

Piazza Armerina

Ilha Gozo

Cirkewwa

Zurrieq

Gruta Azul

Hagar Qim 

Mnajdra

      DATAS DE INICIO CATÂNIA
Julho                    2      16      30

Agosto                 6      13      20

Setembro             3      10      17

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

NOTAS:

• O trajeto Sicilia-Malta poderá ser realizado
em avião, em algumas ocasiões.

• A ordem das visitas pode ser alterada, 
por razão de horários, etc.

• A subida ao Monte Etna pode ser cancelada 
em virtude das condições climáticas ou 
do próprio vulcão.

Erice

DIA 10. (Segunda Feira) MALTA: VALETA
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Apresentamos a capital de Malta, Valeta.
Visitaremos a Co-Catedral de São João, des-
crita como o primeiro exemplo completo do Alto
Barroco do mundo. Possui telas de grande im-
portância, com destaque “A Decapitação de
São João Batista”, de Caravaggio. Seguiremos
para o Palácio do Grande Mestre, um dos edi-
fícios mais importantes da cidade. Admiraremos
a coleção única de tapeçarias Gobelins e visita-
remos o arsenal. Tarde livre. Acomodação.

DIA 11. (Terça Feira) MALTA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto de Malta. Fim da viagem
e de nossos serviços.

HOTÉIS previstos ou similares

Área                 Hotel Orizzonte****
Catânia            www.hotelorizzonte.it
                        Santa Tecla****
                        www.hotelsantatecla.it

Agrigento        Hotel Della Valle****
                        www.hoteldellavalle.ag.it
                        Hotel Colleverde****
                        www.colleverdehotel.it
                        Hotel Kore****
                        www.hotelkore.it

Palermo           Ibis Styles Palermo****
                        www.accorhotels.com
                        Hotel San Paolo Palace****
                        www.sanpaolopalace.it
                        Hotel Astoria Palace****
                        www.astoriapalacehotelpalermo.com

St. Julian´s      Hotel Cavalieri****
                        www.cavalierihotelmalta.com
                        Hotel Golden Tulip Vivaldi****
                        www.goldentulipvivaldihotel.com     

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.375
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 500
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . . . . . . . . . 180
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 85
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         Catânia ...................      70         80        120       60
         St. Julian´s (*)...........      70         80        100       60

         (*) Hotel Golden Tulip

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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PARIS
PAÍSES BAIXOS E RENO

Aproveite nossa programação para desfrutar de cidades 

com uma beleza única, paisagens inesquecíveis e visitas 

de máximo interesse cultural.

Paris, Londres, Bruges, Amsterdã... uma perfeita combinação, 

que fará com que a sua viagem seja a que sempre sonhou.
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Paris

Madri

      HOTÉIS previstos ou similares

       Madri          Rafael Atocha****                     Cidade
                            Rafael Ventas****                     Cidade

        Bordeaux   Alton****                             Semicentro
                            Ibis le Lac****SUP                       Cidade

        Paris           Mercure La Defense ****          Cidade
                            Mercure Gare de L’est ****      Cidade
                            Residhome Millenaire ****        Cidade
                            Forest Hill La Villette***SUP           Cidade

       DATAS DE INICIO PARIS
• 2016

Março                17      24      31

Abril                     7      14      21      28

Maio                     5      12      19      26

Junho                   2        9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22      29

Outubro               6      13      20      27

Novembro            3      10      17      24

Dezembro            1        8      15      22      29

• 2017

Janeiro                 5      12      19      26

Fevereiro              2        9      16      23

Março                  2        9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

DIA 1. (Segunda Feira) MADRI
Chegada em Madri, assistência no aeroporto
etraslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita pa-
norâmica pela cidade. Percorreremos o Passeio
da Castelhana, a fonte de Cibeles, a Praça
Oriente, onde está localizado o Palácio  e o Teatro
Real, a Porta de Sol, etc. Restante do dia livre.
Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) MADRI - BURGOS OU
SAN SEBASTIÁN - BORDEAUX
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, saída
para Burgos ou San Sebastián. Breve parada com
tempo livre para visitar uma destas duas cidades.
Burgos, com sua maravilhosa catedral em estilo
gótico, ou San Sebastián, com sua famosa Praia
da Concha. Continuação para Bordeaux. Che-
gada. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) BORDEAUX-PARIS
Café da manhã buffet. Saída para Paris, uma ci-
dade espetacular, grande pela sua extensão, pela
sua cultura, seus monumentos, sua arte e seu gla-
mour. Chegada. Excursão opcional a Paris ilumi-
nada. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Estadia com café da manhã. Hoje teremos a
oportunidade de realizar várias visitas e atrações
que nos darão uma excelente perspectiva de Pa-
ris. Iniciaremos com a visita panorâmica da ci-
dade, durante a qual veremos: a Catedral de No-
tre Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier
Latin, a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilustres,
onde se encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio
e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo
de Paris e da França, a Praça da Concórdia, a
Praça  l'Étoile com o Arco do Triunfo, a Praça Ven-
dome, a Ópera Garnier, etc. À tarde, podemos
embarcar  opcionalmente nos famosos "bateaux
mouches" para realizar um passeio de barco ao
longo do rio Sena. Sob as românticas pontes de
Paris, o barco vai deslizando ao longo do rio, en-
quanto você desfruta dos célebres monumentos
que estão concentrados em suas margens: a To-
rre Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc. Oferecemos,
também opcionalmente, subir ao 2º andar da fa-
mosa Torre Eiffel, desde onde terá uma vista
única da incrível e grande cidade que é Paris.Ter-
minaremos o dia com um passeio a pé por Mont-
martre e a Praça Tertre, com seus retratistas e a
Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Estadia com café da manhã. Dia livre. Oferece-

mos a possibilidade de realizar uma das seguin-
tes visitas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos
jardins e chafarizes, além da maravilhosa Ga-
leria dos  Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enigmá-
tico da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

DIA 7. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

7 dias MADRI-PARIS DE ÔNIBUS

MADRI E PARIS
OU SOLO PARIS
Além da visita panorâmica em Paris, incluímos:

        • Café da manhã buffet diário.

        • Visita de Madri (opção de 7 dias).

        • Visita de Bordeaux (opção de 7 dias).

        • Passeio por Montmartre.

dias, somente Paris  ...a partir de 465 $4
dias, Madri-Paris, com 1 refeição  ...a partir de 755 $7

4 dias PARIS

       DATAS DE INICIO MADRI
i       • 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

      INCLUSO NA VIAGEM

• Transporte em Ônibus Autopullman de
luxo.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Acomodação em habitações duplas com

chuveiro ou banheira.

• Refeições: Aquelas indicadas como
incluídas (bebidas não incluídas).

• Visita panorâmica em Paris e Madri
(comforme opção escolhida).

• Passeio por Montmartre.

• Guia acompanhante no destino 

• Seguro de viagem.

      NOTAS

     • A ordem das visitas pode ser alterada por conve-
niência de horários, etc

    • Quando o número de passageiros para o trajeto
Madri-Paris for inferior a 10, o traslado será feito
de avião, com uma noite em Madri ao invés de
Bordeaux.

    • Paris, devido a Campeonato de Europa Futbol a
saídas del 6/6 al 11/7 o alojamento pode ser fora
da cidade.

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada em Paris, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Excursão opcional a Paris Ilu-
minada. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Estadia com café da manhã. Hoje teremos a
oportunidade de realizar várias visitas e atrações
que nos darão uma excelente perspectiva de Pa-
ris. Visita panorâmica da cidade, durante a qual
veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-
prima da arte medieval, o Quartier Latin, a Sor-
bonne,  a Torre Eiffel, a Praça da Concórdia, a
Praça  l'Étoile com o Arco do Triunfo, a Praça
Vendome, a Ópera Garnier, etc. À tarde, pode-
mos  embarcar opcionalmente nos famosos "ba-
teaux mouches" para realizar um passeio de
barco ao longo do rio Sena. Oferecemos, tam-
bém opcionalmente, subir ao 2º andar da famosa
Torre Eiffel, desde onde terá uma vista única da
incrível e grande cidade que é Paris.Terminare-
mos o dia com um passeio a pé por Montmartre
e a Praça Tertre.Acomodação.

DIAS 3. (Sábado) PARIS
Estadia com café da manhã. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das visitas opcio-
nais descritas no 6º dia do programa Madri-Paris
de ônibus

DIA 4. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e dos  nos-
sos serviços.

Bordeaux

P01
P00

Saídas
semanais

garantidas
O ANO 

INTEIRO

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em alojamento e café da manhã

• Madri-Paris 7 dias
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 360
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

• Paris 4 dias
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 180
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

   Spto.
                                                             Indiv.

         Madri ...........     60         60         70       60       50

         Paris ............     70         80         90       190       50
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Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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M

Paris

Londres

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada em Londres. Assistência e traslado ao
hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a
visita panorâmica da cidade, onde veremos: o
Palácio Real, o Palácio de Westminster, um im-
pressionante edifício neo-gótico dourado, atual
centro político da Grã Bretanha e da Common-
wealth, a famosa Torre do Relógio, mais conhe-
cido como Big Ben, o Palácio de Buckingham,
residência oficial da monarquia britânica, etc.
Restante do dia livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo, tempo para realizar
compras e visitas de interesse. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus a Dover,
para realizar o cruze do Canal da Mancha em
ferry e continuação em ônibus a Paris. Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Acomodação.
Excursão opcional a Paris Iluminada.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Estadia com café da manhã. Hoje teremos a
oportunidade de realizar várias visitas e atrações
que nos darão uma excelente perspectiva de Pa-
ris. Iniciaremos com a visita panorâmica da ci-
dade, durante a qual veremos: a Catedral de
Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o
Quartier Latin, a Sorbonne, a Torre Eiffel, a Praça
da Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc.
À tarde, podemos embarcar opcionalmente nos
famosos "bateaux mouches" para realizar um
passeio de barco ao longo do rio Sena. Ofere-
cemos, também opcionalmente, subir ao 2º an-
dar da famosa Torre Eiffel, desde onde terá uma
vista única da incrível e grande cidade que é Pa-
ris.Terminaremos o dia com um passeio a pé por
Montmartre e a Praça Tertre, com seus retratistas
e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Oferecemos a possibili-
dade de realizar uma das seguintes visitas op-
cionais:
• Palácio de Versalhes
• Museu do Louvre
• Museu de Arte Moderna.

DIA 7. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

DIA 1. (Segunda Feira) MADRI
Chegada em Madri, assistência no aeroporto 
E traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita
panorâmica pela cidade. Percorreremos o Pas-
seio da Castelhana, a fonte de Cibeles, a Praça
Oriente, onde está localizado o Palácio e o Te-
atro Real, a Porta de Sol, etc. Restante do dia
livre para realizar compras ou visitar algum dos
conhecidos museus, como o Prado ou o
Thyssen Bornemisza. Pela noite, sugerimos
passear pela Praça Maior e desfrutar das “ta-
pas” em algum dos típicos bares da zona. Aco-
modação.

DIA 3. (Quarta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Dia livre para continuar
conhecendo a cidade. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) MADRI-PARIS
Viagem em avião

Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto para embarcar em um voo
com destino a Paris (voo não incluído). Chegada
e traslado ao hotel. Pela noite, visita opcional a
Paris iluminada. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Estadia com café da manhã. Hoje teremos a
oportunidade de realizar várias visitas e atrações
que nos uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da ci-
dade, durante a qual veremos: a Catedral de
Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o
Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão de Ho-
mens Ilustres, onde se encontra o túmulo de
Napoleão, o Palácio e os Jardins de Luxem-
burgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França, A Praça da Concórdia, a Praça l'Étoile
com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome, a
Ópera Garnier, etc. À tarde, podemos embar-
car opcionalmente nos famosos "bateaux mou-
ches" para realizar um passeio de barco ao
longo do rio Sena. Sob as românticas pontes
de Paris, o barco vai deslizando ao longo do rio,
enquanto você desfruta dos célebres  monu-
mentos que estão concentrados em suas mar-
gens: a Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc.
Oferecemos, também opcionalmente, subir ao
2º andar da famosa Torre Eiffel, desde onde terá
uma vista única da incrível e grande cidade que
é Paris.Terminaremos o dia com um passeio a
pé por Montmartre e a Praça Tertre, com seus
retratistas e a Sacré Coeur. Acomodação.

dias, Londres e Paris  ...a partir de 1.130 $7
dias, Madri e Paris  ...a partir de 795 $7

Além da visita panorâmica em Paris, incluímos:

        • Café da manhã buffet.

        • Visita de Londres (conforme opção escolhida).

        • Visita de Madri (conforme opção escolhida).

        • Passeio por Montmartre.

Saídas
semanais

garantidas
O ANO 

INTEIRO

LONDRES E PARIS MADRI E PARIS

      INCLUIDO EN EL TOUR

• Transporte em Ônibus Autopullman 
de luxo.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Acomodação em habitações duplas com

chuveiro ou banheira.
• Refeições: Aquelas indicadas como inclu-

ídas (bebidas não incluídas.
• Visita panorâmica de Madri, Londres 

e Paris (conforme opção escolhida).
• Passeio por Montmartre
• Guia acompanhante no destino
• Seguro de viagem.

         NOTAS

     • A ordem das visitas pode ser alterada por conve-
niência de horários, etc.

     • O trajeto Londres-Paris, em alguns casos, será re-
alizado em trem Eurostar. Consultar.

    • Paris, devido a Campeonato de Europa Futbol a
saídas del 6/6 al 11/7 o alojamento pode ser fora
da cidade.

Madri

Dover

Calais

MP1
LP1

       DATAS DE INICIO
i       • 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

DIA 6. (Segunda Feira) PARIS
Estadia com café da manhã. Dia livre. Oferece-
mos a possibilidade de realizar uma das seguin-
tes visitas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos
jardins e chafarizes, além da maravilhosa Ga-
leria dos  Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enigmá-
tico da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

DIA 7. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em alojamento e café da manhã

• Londres-Paris
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.130
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 300
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 35
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

• Madri-Paris
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 300
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

   Spto.
                                                             Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60

         Madri ...........    60       60       70      60       50

         Paris ............    70       80       90      190       50

DOS CAPITAIS EUROPEAS
LONDRES E PARIS

MADRI E PARIS

A

B

      HOTÉIS previstos ou similares

       Madri            Rafael Hoteles****                 Cidade

        Londres        Royal National ***                  Centro

                              Britannia International ****     Cidade

                              Thistle Barbican ****              Centro

                              Quality Wembley ***             Periferia

        Paris             Mercure La Defense ****       Cidade

                              Mercure Gare de L’est ****    Cidade

                              Residhome Millenaire ****     Cidade

                              Forest Hill La Villette***SUP       Cidade

58 PANAVISIÓN

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Quinta Feira) MADRI
Chegada em Madri, assistência no aeroporto 
e traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita
panorâmica pela cidade. Percorreremos o  Pas-
seio da Castelhana, a fonte de Cibeles, a Praça
Oriente, onde está localizado o Palácio e o Teatro
Real, a Porta de Sol, etc. Restante do dia livre
para realizar compras ou visitar algum dos con-
hecidos museus, como o Prado ou o Thyssen
Bornemisza. Pela noite, sugerimos passear pela
Praça Maior e desfrutar das “tapas” em algum
dos típicos bares da zona. Acomodação.

DIA 3. (Sábado) MADRI - BURGOS OU
SAN SEBASTIÁN - BORDEAUX
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, sa-
ída para Burgos ou San Sebastián. Breve  parada
com tempo livre para visitar uma destas duas ci-
dades. Burgos, com sua maravilhosa catedral
em estilo gótico, ou San Sebastián, com sua fa-
mosa Praia da Concha. Continuação para Bor-
deaux. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Domingo) BORDEAUX-ROUEN
Café da manhã buffet. Saída para Rouen, ci-
dade batizada como “cidade dos cem campaná-
rios”. Chegada e tempo livre. Jantar e acomo-
dação.

DIA 5. (Segunda Feira) ROUEN-CALAIS-
DOVER-LONDRES
Café da manhã buffet. Na primeira hora da
manhã, saída a Calais para realizar o cruze do
Canal da Mancha em ferry e continuação em ôni-
bus a Londres. Tempo livre. Acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a
visita panorâmica da cidade, onde veremos: o
Palácio Real, o Palácio de Westminster, um im-
pressionante edifício neo-gótico dourado, atual
centro político da Grã Bretanha e da Common-
wealth, a famosa Torre do Relógio, mais conhe-
cido como Big Ben, o Palácio de Buckingham,
residência oficial da monarquia britânica, etc.
Passeio pelo Soho. Restante do dia livre. Aco-
modação. 

DIA 7. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo e com mais classe, onde
o clássico se mistura com o moderno. Suas ruas
sempre cheias de gente, seus parques tranquilos
mas ao mesmo tempo disputados e uma diver-

sidade que fazem desta cidade única no mundo.
Poderão aproveitar este tempo para realizar com-
pras e visitas de interesse. Para quem gosta de
comprar, indicamos Oxford Street, Regent Street
e Bond Street. Nestas ruas encontrará grandes
lojas como Selfridges e Mark & Spencer, além das
marcas internacionais de grandes desenhadores.
Quem visita Londres não pode deixar de visitar
Harrrods, conhecida mundialmente pela quali-
dade dos seus produtos e incomparável serviço
de atenção ao cliente. Além disso, sugerimos vi-
sitar opcionalmente o castelo de Windsor, uma
das residências oficiais da Rainha, sendo no ve-
rão lar de soberanos a mais de 900 anos. O cas-
telo está localizado na cidade de Windsor, no
condado de Berkshire, no vale do rio Tâmes, a
oeste da cidade de Londres. No castelo habitado
mais grande do mundo e mais antigo em ocupa-
ção, as impressionantes torres e merlões podem
ser vistas com facilidade desde todas as rotas
que vão em direção ao vilarejo, criando um dos
entornos urbanos mais espetaculares do mundo.
Windsor tem tudo o que pode ser esperado de
um típica cidade de campo inglesa. A parte his-
tórica de Windsor está bem conservada, bastante
agradável para passear e tomar um tradicional
chá inglês. Acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus a Dover,
para realizar o cruze do Canal da Mancha em
ferry e continuação em ônibus a Paris. Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Acomodação. Ex-
cursão opcional a Paris Iluminada. Paris é a ci-
dade da luz, uma vez que pela noite podemos ver
mais de mil cores que dão um encanto especial
a majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco do
Triunfo, a Champs-Elysees, a Ópera de Garnier,
a Praça Concórdia, Trocadero, etc.

DIA 9. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos a oportunidade
de realizar várias visitas e atrações que nos darão
uma excelente perspectiva de Paris. Iniciaremos
com a visita panorâmica da cidade, durante a
qual veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-
prima da arte medieval, o Quartier Latin, a Sor-
bonne, o Panteão de Homens Ilustres, ondese
encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio e os
Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo
de Paris e da França, a Praça da Concórdia, a
Praça l’Étoile com o Arco do Triunfo, a Praça Ven-
dome, a Ópera Garnier, etc. À tarde, podemos
embarcar opcionalmente nos famosos “bateaux
mouches” para realizar um passeio de barco ao
longo do rio Sena. Sob as românticas pontes de
Paris, o barco vai deslizando ao longo do rio, en-
quanto você desfruta dos célebres monumentos
que estão concentrados em suas margens: a To-
rre Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc. Oferecemos,

dias, Madri-Londres e Paris em omnibus... a partir de 1.470 $11

MADRI, LONDRES E PARIS
2 noites em Madri, 1 em Bordeaux, 1 em Rouen, 3 en Londres e 3 em Paris 

Além da visita panorâmica em Paris, incluímos:

        • Café da manhã buffet.

        • Visita a Londres.

        • Visita a Madrid.

        • Visita a Bordeaux.

        • Passeio pelo Soho.

        • Passeio por Montmartre.

Saídas
semanais

garantidas
O ANO 

INTEIRO

      HOTÉIS previstos ou similares

       Madri             Rafael Hoteles****                 Cidade

        Rouen           Ibis Champs de Mars****      Cidade

        Bordeaux      Alton****                          Semicentro

                               Ibis le Lac****SUP                    Cidade

        Londres         Royal National ***                  Centro

                               Thistle Barbican ***               Cidade

                               Britannia International ****    Cidade

                               Quality Wembley ***             Periferia

        Paris              Mercure La Defense ****       Cidade

                               Mercure Gare de L’est ****    Cidade

                               Residhome Millenaire ****     Cidade

                               Forest Hill La Villette***SUP      Cidade

      INCLUSO NA VIAGEM

• Transporte em Ônibus Autopullman
de luxo.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Acomodação em habitações duplas

com chuveiro ou banheira.
• Refeições: Aquelas indicadas como

incluídas (bebidas não incluídas).
• Visita panorâmica de Madri, Londres 

e Paris.
• Passeio por Montmartre
• Guia acompanhante no destino
• Seguro de viagem.

         NOTAS

     • A ordem das visitas pode ser alterada por 
conveniência de horários, etc.

    • Quando o número de passageiros para o trajeto
Madri-Paris for inferior a 10, o traslado será feito
de avião, com uma noite em Madri ao invés de
Bordeaux.

    • O trajeto Londres-Paris, em alguns casos, será 
realizado em trem Eurostar. Consultar.

       DATAS DE INICIO MADRI
i       • 2016

Março                17      24      31

Abril                     7      14      21      28

Maio                     5      12      19      26

Junho                   2        9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22      29

Outubro               6      13      20      27

Novembro            3      10      17      24

Dezembro            1        8      15      22      29

• 2017

Janeiro                 5      12      19      26

Fevereiro              2        9      16      23

Março                  2        9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

também opcionalmente, subir ao 2º andar da fa-
mosa Torre Eiffel, desde onde terá uma vista
única da incrível e grande cidade que é Paris. Ter-
minaremos o dia com um passeio a pé por Mont-
martre e a Praça Tertre, com seus retratistas e a
Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 10. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes visi-
tas opcionais:
• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do

mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei, Luís
XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos jardins
e chafarizes, além da maravilhosa Galeria dos
Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enigmá-
tico da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna, do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção dos
melhores quadros impressionistas.

DIA 11. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

Paris

Londres

Rouen

Bordeaux

Madri

Dover

Calais
EM ÔNIBUS

59 PANAVISIÓN

In ic io Madri  -  F im Paris

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em alojamento e café da manhã
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 500
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

   Spto.
                                                             Indiv.

         Madri ...........     60         60         70       60       50

         Paris ............     70         80         90       190       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Londres

DIA 1. (Sexta Feira) MADRI
Chegada em Madri, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Sábado) MADRID
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita
panorâmica pela cidade. Percorreremos o Pas-
seio da Castelhana, a fonte de Cibeles, a Praça
Oriente, onde está localizado o Palácio e o Tea-
tro Real, a Porta de Sol, etc. Restante do dia li-
vre para realizar compras ou visitar algum dos
conhecidos museus, como o Prado ou o
Thyssen Bornemisza. Pela noite, sugerimos
passear pela Praça Maior e desfrutar das “ta-
pas” em algum dos típicos bares da zona. Aco-
modação.

DIA 3. (Domingo) MADRI
Café da manhã buffet. Dia livre para continuar
conhecendo a cidade. Sugerimos realizar uma
das seguintes excursões (opc): Toledo, conside-
rada a cidade das três culturas (cristiana, judia
e árabe) e declarada Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, Escorial e Vale dos Caídos, etc.
Acomodação.

DIA 4. (Segunda Feira) MADRI-LONDRES
Viagem em avião

Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto para embarcar em um
voo com destino a Londres (voo não incluído).
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 5. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a
visita panorâmica da cidade, onde veremos: o
Palácio Real, o Palácio de Westminster, um im-
pressionante edifício neo-gótico dourado, atual
centro político da Grã Bretanha e da Common-
wealth, a famosa Torre do Relógio, mais conhe-
cido como Big Ben, o Palácio de Buckingham,
residência oficial da monarquia britânica, etc.
Passeio pelo Soho. Restante do dia livre. Aco-
modação.

DIA 6. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo e com mais classe,
onde o clássico se mistura com o moderno.
Suas ruas sempre cheias de gente, seus par-
ques tranquilos mas ao mesmo tempo disputa-
dos e uma diversidade que fazem desta cidade
única no mundo. Poderão aproveitar este tempo
para realizar compras e visitas de interesse.
Para quem gosta de comprar, indicamos Oxford
Street, Regent Street e Bond Street. Nestas
ruas encontrará grandes lojas como Selfridges

e Mark & Spencer, além das marcas internacio-
nais de grandes desenhadores. Quem visita
Londres não pode deixar de visitar Harrrods,
conhecida mundialmente pela qualidade dos
seus produtos e incomparável serviço de aten-
ção ao cliente. Além disso, sugerimos visitar op-
cionalmente o castelo de Windsor, uma das re-
sidências oficiais da Rainha, sendo no verão lar
de soberanos a mais de 900 anos. O castelo
está localizado na cidade de Windsor, no con-
dado de Berkshire, no vale do rio Tâmes, a
oeste da cidade de Londres. No castelo habi-
tado mais grande do mundo e mais antigo em
ocupação, as impressionantes torres e merlões
podem ser vistas com facilidade desde todas as
rotas que vão em direção ao vilarejo, criando um
dos entornos urbanos mais espetaculares do
mundo. Windsor tem tudo o que pode ser es-
perado de um típica cidade de campo inglesa.
A parte histórica de Windsor está bem conser-
vada, bastante agradável para passear e tomar
um tradicional chá inglês. Acomodação.

DIA 7. (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus a Do-
ver, para realizar o cruze do Canal da Mancha
em ferry e continuação em ônibus a Paris. Che-
gada, assistência e traslado ao hotel. Acomo-
dação. Excursão opcional a Paris Iluminada.
Paris é a cidade da luz, uma vez que pela noite
podemos ver mais de mil cores que dão um en-
canto especial a majestuosa Torre Eiffel, ao bo-
nito Arco do Triunfo, a Champs-Elysees, a Ópe-
rade Garnier, a Praça Concórdia, Trocadero, etc.

DIA 8. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportu-
nidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da ci-
dade, durante a qual veremos: a Catedral de
Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o
Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão de Ho-
mens Ilustres, onde se encontra o túmulo de
Napoleão, o Palácio e os Jardins de Luxem-
burgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França, a Praça da Concórdia, a Praça  l'Étoile
com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome, a
Ópera Garnier, etc. À tarde, podemos embar-
car opcionalmente nos famosos "bateaux  mou-
ches" para realizar um passeio de barco ao
longo do rio Sena. Sob as românticas pontes de
Paris, o barco vai deslizando ao 
longo do rio, enquanto você desfruta dos céle-
bres monumentos que estão concentrados em
suas margens: a Torre Eiffel, a Cité, Notre
Dame, etc. Oferecemos, também opcional-
mente, subir ao 2º andar da famosa Torre Eiffel,
desde onde terá uma vista única da incrível e
grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia

dias, Madri-Londres e Paris... a partir de 1.350 $10

MADRI, LONDRES E PARIS
3 noites em Madri, 3 em Londres e 3 em Paris

Além da visita panorâmica em Paris, incluímos:

        • Café da manhã buffet.

        • Visita de Londres.

        • Visita de Madri.

        • Passeio pelo Soho.

        • Passeio por Montmartre.

Saídas
semanais

garantidas
O ANO 

INTEIRO

      INCLUSO NA VIAGEM

• Transporte em Ônibus Autopullman
de luxo.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Acomodação em habitações duplas com

chuveiro ou banheira.
• Refeições: Aquelas indicadas como

incluídas (bebidas não incluídas).
• Visita panorâmica de Madri, Londres 

e Paris.
• Passeio pelo Soho
• Passeio por Montmartre
• Guia acompanhante no destino
• Seguro de viagem.

         NOTAS

     • A ordem das visitas pode ser alterada por conve-
niência de horários, etc.

     • O trajeto Londres-Paris, em alguns casos, será 
realizado em trem Eurostar. Consultar.

Madri

Dover

Calais

MP2

       DATAS DE INICIO MADRI
i       • 2016

Março                11      18      25

Abril                     1        8      15      22      29

Maio                     6      13      20      27

Junho                   3      10      17      24

Julho                    1        8      15      22      29

Agosto                 5      12      19      26

Setembro             2        9      16      23      30

Outubro               7      14      21      28

Novembro            4      11      18      25

Dezembro            2        9      16      23      30

• 2017

Janeiro                 6      13      20      27

Fevereiro              3      10      17      24

Marçõ                  3      10

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

com um passeio a pé por  Montmartre e a Praça
Tertre, com seus retratistas e a Sacré Coeur.
Acomodação.

DIA 9. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes vi-
sitas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos
jardins e chafarizes, além da maravilhosa Ga-
leria dos  Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

DIA 10. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

EM AVIÃO

Inic io Madri  -  F im Paris

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em alojamento e café da manhã
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 450
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

   Spto.
                                                             Indiv.

         Madri ...........     60         60         70       60       50

         Paris ............     70         80         90       190       50

      HOTÉIS previstos ou similares

       Madri            Rafael Hoteles****                 Cidade

        Londres        Royal National ***                  Centro

                              Britannia International ****     Cidade

                              Thistle Barbican ****              Centro

                              Quality Wembley ***             Periferia

        Paris             Mercure La Defense ****       Cidade

                              Mercure Gare de L’est ****    Cidade

                              Residhome Millenaire ****     Cidade

                              Forest Hill La Villette***SUP       Cidade

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

056-73 BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:12  Página 60



Paris

Caen

Dinan

Brest

Quimper

Nantes
Angers

Tours

Orleans

61 PANAVISIÓN

      INCLUSO NA VIAGEM
● Assistência aeroporto-hotel-aeroporto.
● Ônibus autopullman de luxo para o

circuito.
● Acomodação nos hotéis indicados ou

similares, em quartos duplos com banheira
ou chuveiro. 

● Refeições:
Meia pensão 7 refeições; 
Pensão completa 13 refeições; 
(não inclui bebidas).

● Visitas com guia local:
Panorâmicas em Nantes e Tours.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Visita a Rouen, Caen e Honfleur.
Visita a St Malo e Dinan.
Visita a Brest, Quimper e Vannes.
Visita a Nantes e Angers.
Visita a Orleans e Tours.

● Otras atrações inclusas:
Visita ao Mont St Michel.
Excursão às praias do Desembarque.

● Seguro de Viagem.

520

DIA 1. (Domingo) PARIS
Comparecimento no aeroporto, no horário e lo-
cal indicados para embarcar no voo com des-
tino a Paris. Chegada, traslado ao hotel. Jantar
e acomodação

DIA 2. (Segunda) PARIS-ROUEN-
HONFLEUR-CAEN
Café da manhã. Continuação da viagem para
Rouen, visita ao centro antigo, onde descobri-
remos a Catedral, o Grande Relógio, o Palácio
da Justiça, o "Aître" e a igreja Saint-Maclou, a
abadia Saint-Ouene a praça do Velho Mercado,
que fue testemunha do suplício de Joana d’Arc.
Saída para Honfleur, onde se destaca seu cen-
tro antigo e a igreja de Sta. Catherine, em pleno
bairro marinheiro. Almoço (opc. TI). Saída para
Caen. Visita panorâmica com guia local. Quase
totalmente destruída pelos bombardeios, hoje é
uma cidade moderna na qual se destacam o
castelo Ducal, um imenso edifício construído por
Guilherme, o Conquistador, em 1060; e a Aba-
dia dos Homens, sede da Prefeitura. Jantar e
acomodação

DIA 3. (Terça) CAEN-PRAIAS DO 
DESEMBARQUE-MONT ST MICHEL-
ST MALO-DINAN
Café da manhã. Excursão à região das Praias
do Desembarque. Nossa primeira parada será
Arromanches, onde existem vestígios do
grande porto artificial instalado pelos britânicos
para facilitar o desembarque. Saída para o Mont
St Michel, que surge no mar, de frente para a
costa da Normandia, um dos locais mais notá-
veis que a França tem a oferecer. Situada sobre
uma ilhota rochosa e cercada por muralhas e
baluartes, esta antiga Abadia mais parece um
castelo fortificado. Almoço (opc. TI). Saída para
St Malo, uma antiga ilha, atualmente unida ao
continente, na foz do rio Rance. Ainda cercada
por suas muralhas, a cidade conserva o am-
biente de uma cidade costeira fortificada da
Idade Média. Continuação para Dinan. Jantar
e acomodação.

DIA 4. (Quarta) DINAN-BREST-
QUIMPER
Café da manhã e visita à cidade, com seus
quase três quilômetros de muralhas e suas
construções em enxaimel que lhe conferem o
caráter medieval. Dinan e seu castelo do século
XIV elevam-se orgulhosamente sobre o rio
Rance. Continuação para Brest, cidade que se
encontra numa das baías mais belas da França.
Os pontos fortes da visita são a ponte do Iroise
e o passeio pelo cais que chega até o castelo-

museu. Almoço (opc. TI). Continuação para vi-
sitar o Finisterre, o extremo mais ocidental da
França, um lugar com história e memória, no
qual destacamos o farol de Pointe Saint-Mat-
hieu, monumento simbólico para todos os ma-
rinheiros da Bretanha. Finalmente chegaremos
a Quimper; uma típica cidade bretã, onde cer-
tamente se destaca sua Catedral gótica e sua
típica cidade antiga. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta) QUIMPER-VANNES-
GOLFO DE MORBIHAN-NANTES
Café da manhã e viagem até Vannes, situada
no golfo de Morbihan. Visita à cidade na qual se
destacam: a Catedral (St.Pierre) e as casas que
a rodeiam. Ainda existem vestígios das muralhas
da cidade. Almoço (opc. TI) e continuação para
Nantes, capital histórica dos Duques da Breta-
nha. Visita. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta) NANTES-ANGERS-TOURS
Café da manhã. Saída para Angers, capital do
departamento de Maine-et-Loire, na província
de Anjou, na França. Possui diversos edifícios
medievais, incluindo um grande castelo do sé-
culo XIII, construído por Luis IX, que atualmente
abriga um importante museu de tapetes. Al-
moço (opc. TI). Continuação da viagem para
Tours, localizada em um lugar estratégico, no
coração do vale do Loire, notável por seu vigor
econômico e cultural, e também por seu pas-
sado, do qual ainda restam algumas amostras
artísticas. Intimamente ligada ao cristianismo por
fazer parte de uma das rotas do caminho de
Santiago. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) TOURS-BLOIS-CHAMBORD-
ORLEANS-CHARTRES-PARIS
Café da manhã. Saída para um dos lugares
mais emblemáticos do Vale do Loire, o Castelo
Real de Blois constitui um autêntico panorama
da arquitetura e da história dos castelos do
Loire. Residência de 7 reis e 10 rainhas da
França, o Castelo Real de Blois evoca o poder
e a vida cotidiana da Corte durante o Renasci-
mento, por meio de seus aposentos reais mo-
biliados e decorados com magníficos detalhes
policromos. Seguiremos para o Castelo de
Chambord, construído em 1519, em pleno cen-
tro das terras pantanosas de Sologne, por Fran-
cisco I. Trata-se de uma autêntica obra de arte
arquitetônica, um dos poucos edifícios que che-
garam aos dias de hoje sem modificações pro-
fundas de seu projeto original. Saída para Or-
leans, capital do departamento de Loiret,
Chegada, almoço (opc. TI) e visita à cidade na
qual destacamos: a catedral da Santa Cruz,
destruída em 1567 e reconstruída por Henrique
IV e seus sucessores. Durante o século VI e iní-
cio do séc. VII, foi a capital de um reino franco,

e mais tarde, local de residência preferido por
dos reis da França. Foi sitiada pelos ingleses em
1428-1429, mas a heroína francesa Joana
d’Arc, conhecida a partir de então como a 'don-
zela de Orleans', conseguiu a retirada dos ingle-
ses. No caminho para nosso destino vamos pa-
rar em Chartres para admirar sua magnífica
catedral, dedicada a Nossa Senhora, declarada
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Uma
característica única desta catedral são s duas
torres de sua fachada principal, diferentes em
altura e estilo. Uma delas tem 106 metros e é de
estilo românico; a outra tem 115 metros e é de
estilo gótico. Continuação para Paris. Chegada,
jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do tras-
lado ao aeroporto. Fim de nossos serviços.

dias, 7 ou 13 refeições e 18 visitas ... a partir de 1.145 $8

       DATAS DE INICIO PARIS

         Junho                   19

Julho                      3       17

Agosto                   7       14       21

Setembro               4       18

        ■ T. Baixa ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

BRETANHA, NORMANDIA
E... PARIS
3 noites em Paris, 1 em Caen, 1 em Dinan, 1 em Quimper,

1 em Tours e 1 em Frankfurt

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA

Além das visitas panorâmicas em Nantes e Tours, incluímos:

        • Visita dao Rouen, Caen e Honfleur.

        • Excursão a Praias dao desembarco.

     • Visita a Mont St Michel.

       • Visita a St Malo e Dina.

        • Visita de Brest, Quimper e Vannes.

        • Visita de Angers e Orleans.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Com meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.145
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 350
Spto. Pensão completa (opc) . . . . . . . . . 195
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      HOTÉIS previstos ou similares

París Campanille Nanterre *** Ciudad
Forest Hill Meudon ***SUP Periferia

Caen Campanille Mondeville ***Mondeville
Adagio Centro *** Ciudad

Dinan Campanille Dinan *** Semicentro

Quimper Campanille Quimper *** Semicentro
Mercure Quimper **** Centro
Kyriad Quimper *** Centro

Nantes: Residhome **** Centro
Mercure **** Centro

         NOTAS

     • A saída de 19/06 e 03/07, em Dinan debido acon-
tação en la cidade sao pernoctara fora da mesma.

     • A saída de 17/07, em Quimper debido acontação
en la cidade sao pernoctara fora da mesma.

     • A ordem das visitas pode ser alterada por conve-
niência de horários, etc.

     • Paris, devido a Campeonato de Europa Futbol a
saídas del 6/6 al 11/7 o alojamento pode ser fora
da cidade.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

      • NOITES EXTRAS preço por pessoa em AD

            Cidade                          Baixa T.  Alta T.
 
T. Extra

    Supl.
                                                                                            Indiv.

         Paris.....................        70       90      190       50

In ic io Paris  -  F im Paris
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      INCLUSO NA VIAGEM A e B
● Assistência no aeroporto de destino e

traslado ao hotel e vice-versa.
● Ônibus Autopullman durante o circui-

to.
● Estadia em hotéis previstos ou simila-

res, em habitações duplas com chuvei-
ro ou banheira.

● Refeições:
Opc. A: café da manhã 
Opc. B: 1 refeição
(bebidas não incluídas).

● Visitas com guia local:
Panorâmica em Paris
Panorâmica em Bruxelas
Panorâmica em Amsterdã

● Visitas explicadas por nosso guia:
Passeio por Montmartre
Visitas a Bruges e Gante
Visitas a Antuérpia e A Haia
Visitas a Colônia e Frankfurt (opc B)

● Outras atrações incluídas
Visita a uma casa de diamantes, com
possibilidade de compra
Passeio pelos típicos canais de
Amsterdã
Cruzeiro ao longo do Reno (opc B)
Passeio em Frankfurt com degustação
de cerveja (opc B)

● Seguro de Viagem.

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Acomodação. Excursão opcional a Paris
Iluminada.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a opor-
tunidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da ci-
dade, durante a qual veremos: a Catedral de
Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o
Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão de Ho-
mens Ilustres, onde se encontra o túmulo de
Napoleão, o Palácio e os Jardins de Luxem-
burgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França, a Praça da Concórdia, a Praça  l’Étoile
com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome, a
Ópera Garnier, etc. À tarde, podemos embar-
car opcionalmente nos famosos “bateaux mou-
ches” para realizar um passeio de barco ao
longo do rio Sena. Oferecemos, também opcio-
nalmente, subir ao 2º andar da famosa Torre Eif-
fel, desde onde terá uma vista única da incrível
e grande cidade que é Paris.Terminaremos o
dia com um passeio a pé por Montmartre e a
Praça Tertre, com seus retratistas e a Sacré Co-
eur. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Café da manhã buffet . Dia livre. Oferecemos
a  possibilidade de realizar uma das seguintes
visitas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos
jardins e chafarizes, além da maravilhosa Ga-
leria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna, do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Eu-
ropa, um museu romântico a céu aberto, com
suas igrejas, célebres canais e as “Casas das
Guildas“ (sedes de associações antigas), que
lembram o seu glorioso passado como porto.
Considerada Patrimônio da Humanidade e uma
das mais bem preservadas da época medieval
na Europa. Destacamos a Praça Maior, onde
se encontram os grandes mercados centrais do
século XIII, antigo centro comercial da cidade:
praça de Burg com a Prefeitura, o Palácio da
Justiça e a Basílica do Sangue Sagrado, etc.
Tempo livre, durante o qual poderá comprar
suas famosas rendas, cerâmicas, ou simples-
mente caminhar pelas ruas e canais. Continua-
ção a Gante, a cidade flamenga mais populosa
nos tempos medievais e local de nascimento de
Carlos I, em 1500. Destacamos a catedral de
São Bavão, de estilo românico, gótico e ba-
rroco, com o políptico dos irmãos Van Eyck, “A
Adoração do Cordeiro Místico“, e a “Vocação
de São Bavão“, de Rubens. Veremos também
a Prefeitura, uma mistura curiosa dos estilos
gótico e renascentista. Continuação da viagem
a Bruxelas. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de orga-
nizações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes

com respeito ao Velho Continente. Destaca sua
Grand Place, dominada pela majestosa Torre
da Prefeitura, a catedral, com seus museus que
abrigam grandes obras dos mestres flamengos,
seu Palácio da Justiça, etc. Saída para Antuér-
pia. Visita da cidade, com destaque a catedral
de Nossa Senhora, monumental obra do gótico
flamengo, a Praça Maior, dominada pela torre
da Catedral e a Prefeitura. Continuação da via-
gem para Haia, típica cidade holandesa, centro
político e administrativo dos Países Baixos e
sede do Tribunal Internacional da Justiça. Entre
seus monumentos, destaca-se o Palácio da
Justiça. Lá se encontra Madurodam, a cidade
em miniatura (visita opcional). Belo parque que
reúne uma representação perfeita em escala
1:25 de todos os edificios e canais mais repre-
sentativos da Holanda. Possui mais de 5.000
bonsais ou árvores em miniatura, etc. Seguire-
mos nossa viagem a Amsterdã. Acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-
MARKEN E VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet . Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade. O mais maravil-
hoso sobre Amsterdã é o encanto pessoal que
combina todas as vantagens de uma cidade
grande com os atrativos da aldeia histórica que
a caracterizam. A cidade também goza de uma
intensa vida cultural e uma atmosfera das mais
cosmopolitas da Europa. Com quase mil anos
de história, Amsterdã, primitivamente, era uma
simples  vila de pescadores conhecida como
“Amstellerdame”, que logo se tornaria uma
próspera cidade de grande atividade comercial.
Sem dúvida o destaque é dos canais e do
centro antigo, um dos maiores e mais bem
preservados da Europa, com uma linha baixa
de edifícios com elegantes fachadas e delica-
das cúpulas. A Praça Dam, bem no centro de
Amsterdã, rodeada por edifícios dos séculos
XVI e XVII, com destaque a Antiga Prefeitura e
a Nieuwe Kerk (Igreja Nova), que abriga em seu
interior um órgão do século XVI e algumas es-
culturas barrocas. O bairro judeu, que conta
com alguns lugares interessantes como o Cas-
telo das Sete Torres Waag, antiga porta de en-
trada da cidade, que alberga o Joods Historisch
Museum (Museu da História Judia), uma sina-
goga restaurada dos séculos XVII e XVIII, com
pinturas, objetos de uso cerimonial e documen-
tos relacionados com a história da comunidade
judia holandesa; a casa de Rembrandt, con-
vertido em museu, que exibe uma extensa co-
leção de gravuras do pintor (incluindo quatro
placas), e diversos quadros do mestre, dos
seus alunos e de alguns pintores contemporá-
neos, a Sinagoga Portuguesa e o Mercado das
Flores de Singel. Depois, realizaremos um belo
passeio incluído por seus típicos canais. Tarde

A

O MELHOR DE 
PARIS E PAÍSES BAIXOS I
COM CRUZEIRO AO LONGO DO RENO
3 noites em Paris, 1 em Bruxelas, 2 em Amsterdã e 1 em Frankfurt (opc. B)

ACOMODAÇÃO E CAFÉ DA MANHA

O
P

Ç
Ã

O

NOTAS

A ordem das visitas pode ser alterada 

P15
P06

dias, acomodação e café da manhã e 8 visitas   ... a partir de 875 $7

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas e Amsterdã, incluímos:

        • Passeio pelos famosos canais de Amsterdã

        • Visita a Gante e Bruges 

     • Visita a Antuérpia, A Haia

       • Visita a Colônia e Frankfurt (opc. B)

        • Cruzeiro ao longo do Reno e Vale do Reno (opc. B)

        • Degustação de cerveja em Frankfurt (opc. B)

livre. Se desejar, participe de uma excursão op-
cional a Marken e Volendam, duas vilas de
pescadores próximos a Amsterdã, com casas
perfeitamente preservadas, trajes típicos, lojas
e maravilhosos cenários. Ambas localidades
possuem um belo e admirável porto. Durante
esta excursão, também visitaremos uma quinta
de queijos, onde se produz o famoso Gouda,
assim como as instalações dos moinhos de
ZaanseSchans, onde poderá admirar uma das
paisagens mais fotografadas da Holanda, com
os diferentes modelos de moinhos ainda em
funcionamento. Acomodação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

In ic io Paris  -  F im Amsterdão
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DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo li-
vre. Acomodação. Excursão opcional a Paris Ilu-
minada. Paris é a cidade da luz, de noite está
iluminada em mais de mil cores, o que dá um en-
canto especial a majestosa Torre Eiffel, ao belo
Arco do Triunfo, a Champs-Elysees, a Ópera
Garnier, a Praça Concórdia, Trocadero, etc.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportu-
nidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da cidade,
durante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier
Latin, a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilus-
tres, onde se encontra o túmulo de Napoleão, o
Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eif-
fel, símbolo de Paris e da França, a Praça da
Concórdia, a Praça  l’Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc.
A continuação, podemos embarcar opcional-
mente nos famosos “bateaux mouches” para re-
alizar um passeio de barco ao longo do rio
Sena, desfrutando dos famosos monumentos
que se concentram nas suas margens: a Torre
Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc. Oferecemos,
também opcionalmente, subir ao 2º andar da fa-
mosa Torre Eiffel, desde onde terá uma vista
única da incrível e grande cidade que é Paris.
Terminaremos o dia com um passeio a pé por
Montmartre e a Praça Tertre, com seus retratis-
tas e a Sacré Coeur. Oferecemos participar op-
cionalmente de um espetáculo inesquecível no
famoso Moulin Rouge. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes  visi-
tas opcionais:
• Palácio de Versalhes
• Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Europa,
um museu romântico a céu aberto, com suas
igrejas, célebres canais e as “Casas das Guildas“
(sedes de associações antigas), que lembram o
seu glorioso passado como porto. Considerada
Patrimônio da Humanidade e uma das mais bem
preservadas da época medieval na Europa. Des-
tacamos a Praça Maior, onde se encontram os
grandes mercados centrais do século XIII, antigo
centro comercial da cidade: praça de Burg com

a Prefeitura, o Palácio da Justiça e a Basílica do
Sangue Sagrado, etc. Tempo livre, durante o qual
poderá comprar suas famosas rendas, cerâmi-
cas, ou simplesmente caminhar pelas ruas e ca-
nais. Continuação a Gante, a cidade flamenga
mais populosa nos tempos medievais e local de
nascimento de Carlos I, em 1500. Destacamos a
catedral de São Bavão, de estilo românico, gótico
e barroco, com o políptico dos irmãos Van Eyck,
“A Adoração do Cordeiro Místico“, e a “Vocação
de São Bavão“, de Rubens. Veremos também a
Prefeitura, uma mistura curiosa dos estilos gótico
e renascentista. Continuação da viagem a Bru-
xelas. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de organi-
zações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Destaca sua
Grand Place, dominada pela majestosa Torre da
Prefeitura, a catedral, com seus museus que
abrigam grandes obras dos mestres flamengos,
seu Palácio da Justiça, etc. Saída para Antuér-
pia. Visita da cidade, com destaque a catedral
de Nossa Senhora, monumental obra do gótico
flamengo, a Praça Maior, dominada pela torre da
Catedral e a Prefeitura. Continuação da viagem
para Haia, típica cidade holandesa, centro polí-
tico e administrativo dos Países Baixos e sede
do Tribunal Internacional da Justiça. Entre seus
monumentos, destaca-se o Palácio da Justiça.
Lá se encontra Madurodam, a cidade em minia-
tura (visita opcional). Belo parque que reúne uma
representação perfeita em escala 1:25 de todos
os edificios e canais mais representativos da Ho-
landa. Possui mais de 5.000 bonsais ou árvores
em miniatura, etc. Seguiremos nossa viagem a
Amsterdã. Acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM- AMSTERDÃ
Idêntico ao dia 6 do itinerário A.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia.
Chegada e visita panorâmica da cidade, a qual
se destaca a magnífica Catedral de São Pedro
e Santa Maria, cujas obras se iniciaram no sé-
culo XIII, as Igrejas de São Pantaleão e São
Jorge e duas ruas encantadoras e animadas:
Hole e Schildergasse. Continuação a Bopart.
Para embarcar em um cruzeiro que nos levará a
parte mais bonita do Reno, podendo admirar o
Rochedo Loreley: uma enorme rocha maciça
que surge na margem direita do rio, num estreito
que passa entre montanhas e onde o curso do
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NOTAS

• Nas saídas de 9 e 16 de setembro, devido a IBC
em Amsterdã a acomodação será fora da cidade:
A Haia, Utrech, Roterdã, etc.

• Ver datas de Feiras e Congressos na última página.

• Paris, devido a Campeonato de Europa Futbol a
saídas del 6/6 al 11/7 o alojamento pode ser fora
da cidade.

• Bruxelas, devido a la Feria Seafood del 11/4 al
27/4 y a la Flower Carpert del 11/8 al 15/8 o aloja-
mento pode ser fora da cidade.

• Frankfurt, devido a la Automechanika del 11 al
18/9 o alojamento pode ser fora da cidade.

dias, 1 refeição e 11 visitas  ...a partir de 985 $8

      HOTÉIS previsto ou similares
       Paris             Mercure La Defense ****     Cidade
                              Mercure Gare de L’est **** Cidade
                             Residhome Millenaire ****   Cidade
                              Forest Hill La Villette***SUP    Cidade

        Bruxelas       NH Brussels City C.****       Centro
                             Ramada Woluwe ****         Cidade
                              Husa President ****             Centro

        Amsterdã     Novotel ****                         Cidade
                             Mercure Ams. City ****       Cidade
                              H. Inn Express Arena ***     Cidade
                              Hilton****                              Leiden

        Frankfurt      Novotel City ****                  Cidade
                              Mercure Eschborn****        Periferia

       DATAS DE INICIO PARIS
i       • 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

Paris

Ámsterdã

Bruges
Gante

Bruxelas

Colônia

Frankfurt

rio forma uma “S”, revelando os antigos Caste-
los-Fortalezas do Reno. Almoço a bordo opc.
PC. Desembarque e continuação da viagem a
Frankfurt, Visita panorâmica com destaque a
colegiada de Frankfurt, também conhecida
como a catedral. Próximo à prefeitura encontra-
se a Igreja de São Paulo, a famosa Paulskirche,
onde, em 1848, constituiu-se a primeira Assem-
bleia Nacional da Alemanha e que desde então é
considerada o berço da democracia alemã. Outro
emblema cultural de Frankfurt é o Auditório e
Centro de Congressos, Alte Oper Frankfurt (an-
tiga ópera), reconstruído depois da II Guerra Mun-
dial, com seu original estilo renascentista italiano.
A universidade, fundada em 1914, leva o nome
do filho predileto da cidade: Johann Wolfgang
Goethe, cuja casa natal é um dos monumentos
mais visitados da cidade. Concluiremos a visita
com uma degustação de cerveja. Jantar e
acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

B
In ic io Paris  -  F im Frankfur t

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em alojamento e café da manhã

• 7 dias
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 300
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

• 8 dias
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 350
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

   Spto.
                                                             Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50

         Frankfurt ......     80         80         80       80       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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64 PANAVISIÓN

      INCLUSO NA VIAGEM A e B
● Assistência no aeroporto de destino e

traslado ao hotel e vice-versa.
● Ônibus Autopullman durante o circui-

to.
● Estadia em hotéis previstos ou simila-

res, em habitações duplas com chuvei-
ro ou  banheira

● Refeições:
Meia Pensão
Opc. A: 6 refeições
Opc. B: 7 refeições
Pensão Completa 
Opc. A: 10 refeições
Opc. B: 12 refeições(bebidas não 
incluídas).

● Visitas com guia local:
Panorâmica em Paris
Panorâmica em Bruxelas
Panorâmica em Amsterdã

● Visitas explicadas por nosso guia:
Passeio por Montmartre
Visitas a Bruges e Gante
Visitas a Antuérpia e A Haia
Visitas a Colônia e Frankfurt (opc. B

● Outras atrações incluídas:
Passeio em barco pelo Sena
Subida a Torre Eiffel (2º andar)
Visita a uma casa de diamantes, com
possibilidade de compra
Passeio pelos típicos canais de
Amsterdã
Cruzeiro ao longo do Reno (opc. B)
Degustação de cerveja em Frankfurt
(opc. B)

● Seguro de Viagem.

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Excursão opcional a Paris Iluminada. Pa-
ris é a cidade da luz, uma vez que pela noite po-
demos ver mais de mil cores que dão um en-
canto especial a majestuosa Torre Eiffel, ao
bonito Arco do Triunfo, a Champs-Elysees, a
Ópera de Garnier, a Praça Concórdia, Troca-
dero, etc. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a opor-
tunidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da ci-
dade, durante a qual veremos: a Catedral de
Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o
Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão de Ho-
mens Ilustres, onde se encontra o túmulo de
Napoleão, o Palácio e os Jardins de Luxem-
burgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França, a Praça da Concórdia, a Praça l’Étoile
com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome, a
Ópera Garnier, etc. Almoço. À tarde, embar-
caremos nos famosos “bateaux mouches” para
realizar um passeio de barco ao longo do rio
Sena. A continuação, subida ao 2º andar da fa-
mosa Torre Eiffel, desde onde terá uma vista
única da incrível e grande cidade que é
Paris.Terminaremos o dia com um passeio a pé
por Montmartre e a Praça Tertre, com seus re-
tratistas e a Sacré Coeur. Jantar (opc. TI) e
acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Café da manhã buffet . Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes
visitas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos
jardins e chafarizes, além da maravilhosa Ga-
leria dos  Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna, do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Eu-
ropa, um museu romântico a céu aberto, com
suas igrejas, célebres canais e as “Casas das
Guildas“ (sedes de associações antigas), que
lembram o seu glorioso passado como porto.
Considerada Patrimônio da Humanidade e uma
das mais bem preservadas da época medieval
na Europa. Destacamos a Praça Maior, onde se
encontram os grandes mercados centrais do
século XIII, antigo centro comercial da cidade:
praça de Burg com a Prefeitura, o Palácio da
Justiça e a Basílica do Sangue Sagrado, etc.
Almoço (opc. TI).Tempo livre, durante o qual
poderá comprar suas famosas rendas, cerâmi-
cas,  ou simplesmente  caminhar pelas ruas e
canais. Continuação a Gante, a cidade fla-
menga mais populosa nos tempos medievais e
local de nascimento de Carlos I, em 1500. Des-
tacamos a catedral de São Bavão, de estilo ro-
mânico, gótico e barroco, com o políptico dos
irmãos Van Eyck, “A Adoração do Cordeiro Mís-
tico“, e a “Vocação de São Bavão“, de Rubens.
Veremos também a Prefeitura, uma mistura cu-
riosa dos estilos gótico e renascentista. Conti-
nuação da viagem a Bruxelas. Jantar e aco-
modação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de orga-
nizações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Destaca sua
Grand Place, dominada pela majestosa Torre da
Prefeitura, a catedral, com seus museus que
abrigam grandes obras dos mestres flamengos,
seu Palácio da Justiça, etc. Saída para Antuér-

pia. Visita da cidade, com destaque a catedral
de Nossa Senhora, monumental obra do gótico
flamengo, a Praça Maior, dominada pela torre
da Catedral e a Prefeitura. Almoço (opc. TI).
Continuação da viagem para Haia, típica cidade
holandesa, centro político e administrativo dos
Países Baixos e sede do Tribunal Internacional
da Justiça. Entre seus monumentos, destaca-
se o Palácio da Justiça. Lá se encontra Madu-
rodam, a cidade em miniatura (visita opcional).
Belo parque que reúne uma representação per-
feita em escala 1:25 de todos os edificios e ca-
nais mais representativos da Holanda. Possui
mais de 5.000 bonsais ou árvores em miniatura,
etc. Seguiremos nossa viagem a Amsterdã.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica da cidade. O mais maravil-
hoso sobre Amsterdã é o encanto pessoal que
combina todas as vantagens de uma cidade
grande com os atrativos da aldeia histórica que
a caracterizam. A cidade também goza de uma
intensa vida cultural e uma atmosfera das mais
cosmopolitas da Europa. Com quase mil anos
de história, Amsterdã, primitivamente, era uma
simples vila de pescadores conhecida como
“Amstellerdame”, que logo se tornaria uma
próspera cidade de grande atividade comercial.
Sem dúvida o destaque é dos canais e do
centro antigo, um dos maiores e mais bem
preservados da Europa, com uma linha baixa
de edifícios com elegantes fachadas e delica-
das cúpulas. A Praça Dam, bem no centro de
Amsterdã, rodeada por edifícios dos séculos
XVI e XVII, com destaque a Antiga Prefeitura e
a Nieuwe Kerk (Igreja Nova), que abriga em seu
interior um órgão do século XVI e algumas es-
culturas barrocas. O bairro judeu, que conta
com alguns lugares interessantes como o Cas-
telo das Sete Torres Waag, antiga porta de en-
trada da cidade, que alberga o Joods Historisch
Museum (Museu da História Judia), uma sina-
goga restaurada dos séculos XVII e XVIII, com
pinturas, objetos de uso cerimonial e documen-
tos relacionados com a história da comunidade
judia holandesa; a casa de Rembrandt, con-
vertido em museu, que exibe uma extensa co-
leção de gravuras do pintor (incluindo quatro
placas), e diversos quadros do mestre, dos
seus alunos e de alguns pintores contemporá-
neos, a Sinagoga Portuguesa e o Mercado das
Flores de Singel. Depois, realizaremos um belo
passeio incluído por seus típicos canais. Al-
moço (opc. TI). Tarde livre. Se desejar, participe
de uma excursão opcional a Marken e Volen-
dam, duas vilas de pescadores próximos a
Amsterdã, com casas perfeitamente preserva-

A

O MELHOR DE 
PARIS E PAÍSES BAIXOS II
COM CRUZEIRO AO LONGO DO RENO
3 noites em Paris, 1 em Bruxelas, 2 em Amsterdã e 1 em Frankfurt (opc. B)

MEIA PENSÃO TUDO INCLUÍDO
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NOTAS

A ordem das visitas pode ser alterada 

P03
P02

dias, 6 ou 10 refeições e 15 visitas  ... a partir de 1.055 $7

das, trajes típicos, lojas e maravilhosos cená-
rios. Ambas localidades possuem um belo e ad-
mirável porto. Durante esta excursão, também
visitaremos uma quinta de queijos, onde se pro-
duz o famoso Gouda, assim como as instala-
ções dos moinhos de ZaanseSchans, onde po-
derá admirar uma das paisagens mais
fotografadas da Holanda, com os diferentes
modelos de moinhos ainda em funcionamento.
Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas e Amsterdã, incluímos

        • Passeio em barco pelo Sena e pelos 
famosos canais de Amsterdã   

        • Subida a Torre Eiffel

        • Visita a Gante e Bruges

     • Visita Antuérpia, A Haia, 

        • Visita a Colônia, e Frankfurt (opc B)

        • Cruzeiro ao longo do Reno e Vale do Reno (opc B)

        • Degustação de cerveja em Frankfurt (opc B)

In ic io Paris  -  F im Amsterdã
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DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo li-
vre. Jantar e acomodação. Excursão opcional a
Paris Iluminada. Paris é a cidade da luz, de
noite está iluminada em mais de mil cores, o que
dá um encanto especial a majestosa Torre Eiffel,
ao belo Arco do Triunfo, a Champs-Elysees, a
Ópera Garnier, a Praça Concórdia, Trocadero,
etc

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportu-
nidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da cidade,
durante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier
Latin, a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilus-
tres, onde se encontra o túmulo de Napoleão, o
Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eif-
fel, símbolo de Paris e da França, a Praça da
Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc.
Almoço. A continuação, embarque nos famosos
"bateaux mouches" para realizar um passeio de
barco ao longo do rio Sena, desfrutando dos fa-
mosos monumentos que se concentram nas
suas margens: a Torre Eiffel, La Cité, Notre
Dame, etc. Subida ao 2º andar da famosa Torre
Eiffel, desde onde terá uma vista única da incrível
e grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia
com um passeio a pé por Montmartre e a Praça
Tertre, com seus retratistas e a Sacré Coeur. Ofe-
recemos participar opcionalmente de um espe-
táculo inesquecível no famoso Moulin Rouge.
Jantar (opc. TI) e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes vi-
sitas opcionais:

• Palácio de Versalhes
• Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Europa,
um museu romântico a céu aberto, com suas
igrejas, célebres canais e as "Casas das Guildas"
(sedes de associações antigas), que lembram o
seu glorioso passado como porto. Considerada
Patrimônio da Humanidade e uma das mais bem
preservadas da época medieval na Europa. Des-
tacamos a Praça Maior, onde se encontram os
grandes mercados centrais do século XIII, antigo
centro comercial da cidade: praça de Burg com

a Prefeitura, o Palácio da Justiça e a Basílica do
Sangue Sagrado, etc. Almoço (opc. TI). Tempo
livre, durante o qual poderá comprar suas famo-
sas rendas, cerâmicas, ou simplesmente  camin-
har pelas ruas e canais. Continuação a Gante, a
cidade flamenga mais populosa nos tempos me-
dievais e local de nascimento de Carlos I, em
1500. Destacamos a catedral de São Bavão, de
estilo românico, gótico e barroco, com o políp-
tico dos irmãos Van Eyck, "A Adoração do Cor-
deiro Místico", e a "Vocação de São Bavão", de
Rubens. Veremos também a Prefeitura, uma
mistura curiosa dos estilos gótico e renascen-
tista. Continuação da viagem a Bruxelas. Jantar
e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de orga-
nizações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Destaca sua
Grand Place, dominada pela majestosa Torre da
Prefeitura, a catedral, com seus museus que
abrigam grandes obras dos mestres flamengos,
seu Palácio da Justiça, etc. Saída para Antuér-
pia. Visita da cidade, com destaque a catedral
de Nossa Senhora, monumental obra do gótico
flamengo, a Praça Maior, dominada pela torre da
Catedral e a Prefeitura. Almoço (opc. TI). Conti-
nuação da viagem para Haia, típica cidade ho-
landesa, centro político e administrativo dos Pa-
íses Baixos e sede do Tribunal Internacional da
Justiça. Entre seus monumentos, destaca-se o
Palácio da Justiça. Lá se encontra Madurodam,
a cidade em miniatura (visita opcional). Belo par-
que que reúne uma representação perfeita em
escala 1:25 de todos os edificios e canais mais
representativos da Holanda. Possui mais de
5.000 bonsais ou árvores em miniatura, etc. Se-
guiremos nossa viagem a Amsterdã. Jantar e
acomodação.

DIA. 6. (Sábado)
Idêntico ao dia 6 do itinerário A.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia.
Chegada e visita panorâmica da cidade, a qual
se destaca a magnífica Catedral de São Pedro
e Santa Maria, cujas obras se iniciaram no sé-
culo XIII, as Igrejas de São Pantaleão e São
Jorge e duas ruas encantadoras e animadas:
Hole e Schildergasse. Contionuação a Bopart.
Embarcar em um cruzeiro que nos levará a
parte mais bonita do Reno, podendo admirar o
Rochedo Loreley: uma enorme rocha maciça
que surge na margem direita do rio, num estreito

dias, 7 ou 12 refeições e 17 visitas  ...a partir de 1.195 $8

      HOTÉIS previstos ou similares
       Paris             Mercure La Defense ****     Cidade
                              Mercure Gare de L’est **** Cidade
                             Residhome Millenaire ****   Cidade

        Bruxelas       NH Brussels City C.****       Centro
                              Ramada Woluwe ****          Cidade
                              Husa President ****             Centro

        Amsterdã     Novotel ****                         Cidade
                              Mercure Ams. City ****        Cidade
                              H. Inn Express Arena ***     Cidade

        Frankfurt      Novotel City ****                  Cidade
                              Mercure Eschborn****        Periferia

       DATAS DE INICIO PARIS
i       • 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

Paris

Ámsterdã

Bruges
Gante

Bruxelas

Colônia

Frankfurt

que passa entre montanhas e onde o curso do
rio forma uma "S", revelando os antigos Caste-
los-Fortalezas do Reno. Almoço a bordo (opc.
TI). Desembarque e continuação da viagem a
Frankfurt, Visita panorâmica com destaque a
colegiada de Frankfurt, também conhecida
como a catedral. Próximo à prefeitura encontra-
se a Igreja de São Paulo, a famosa Paulskirche,
onde, em 1848, constituiu-se a primeira Assem-
bleia Nacional da Alemanha e que desde então
é considerada o berço da democracia alemã.
Outro emblema cultural de Frankfurt é o Auditó-
rio e Centro de Congressos, Alte Oper Frank-
furt (antiga ópera), reconstruído depois da II Gue-
rra Mundial, com seu original estilo renascentista
italiano. A universidade, fundada em 1914, leva
o nome do filho predileto da cidade: Johann
Wolfgang Goethe, cuja casa natal é um dos mo-
numentos mais visitados da cidade.Passeio com
degustação de cerveja inclusa. Jantar e acomo-
dação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.
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In ic io Paris  -  F im Frankfur t

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão

• 7 dias
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.055
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 300
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . . . . . . . . . 140
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

• 8 dias
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.195
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 350
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . . . . . . . . . 160
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

   Spto.
                                                             Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50

         Frankfurt ......     80         80         80       80       50

NOTAS

• Nas saídas de 9 e 16 de setembro, devido a IBC em
Amsterdã a acomodação será fora da cidade: A
Haia, Utrech, Roterdã, etc.

• Ver datas de Feiras e Congressos na última página.

• Paris, devido a Campeonato de Europa Futbol a sa-
ídas del 6/6 al 11/7 o alojamento pode ser fora da ci-
dade.

• Bruxelas, devido a la Feria Seafood del 11/4 al 27/4
y a la Flower Carpert del 11/8 al 15/8 o alojamento
pode ser fora da cidade.

• Frankfurt, devido a la Automechanika del 11 al 18/9
o alojamento pode ser fora da cidade.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Domingo) AMSTERDÃ
Chegada em Amsterdã, bela cidade de aparên-
cia inconfundível, localizada no estuário do rio
Issel, com uma disposição concêntrica ao redor
da Praça Dam, em meio a 100 canais e 1500
pontes. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e
acomodação. Passeio noturno incluído pelo
centro histórico, Bairro da Luz Vermelha, etc.

DIA 2. (Segunda Feira) AMSTERDÃ
Excursão incluída a Marken e Volendam
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade. O mais maravil-
hoso sobre Amsterdã é o encanto pessoal que
combina todas as vantagens de uma cidade
grande com os atrativos da aldeia histórica que
a caracterizam. A cidade também goza de uma
intensa vida cultural e uma atmosfera das mais
cosmopolitas da Europa. Com quase mil anos
de história, Amsterdã, primitivamente, era uma
simples vila de pescadores conhecida como
“Amstellerdame”, que logo se tornaria uma
próspera cidade de grande atividade comercial.
Sem dúvida o destaque é dos canais e do cen-
tro antigo, um dos maiores e mais bem preser-
vados da Europa, com uma linha baixa de edifí-
cios com elegantes fachadas e delicadas
cúpulas. A Praça Dam, bem no centro de Ams-
terdã, rodeada por edifícios dos séculos XVI e
XVII, com destaque a Antiga Prefeitura e a
Nieuwe Kerk (Igreja Nova), que abriga em seu
interior um órgão do século XVI e algumas es-
culturas barrocas. O bairro judeu, que conta
com alguns lugares interessantes como o Cas-
telo das Sete Torres Waag, antiga porta de en-
trada da cidade, que alberga o Joods Historisch
Museum (Museu da História Judia), uma sina-
goga restaurada dos séculos XVII e XVIII, com
pinturas, objetos de uso cerimonial e documen-
tos relacionados com a história da comunidade
judia holandesa; a casa de Rembrandt, con-
vertido em museu, que exibe uma extensa co-
leção de gravuras do pintor (incluindo quatro
placas), e diversos quadros do mestre, dos seus
alunos e de alguns pintores contemporáneos, a
Sinagoga Portuguesa e o Mercado das Flores
de Singel. Depois, realizaremos um belo pas-
seio incluído por seus típicos canais de Ams-
terdã e visitaremos uma Casa de Diamantes.
Pela tarde, excursão incluída a Marken e Volen-
dam, duas vilas de pescadores próximos a
Amsterdã, com casas perfeitamente preserva-
das, trajes típicos, lojas e maravilhosos cenários.
Ambas localidades possuem um belo e admirá-
vel porto. Se o horário permitir, visitaremos uma
quinta de queijos, onde se produz o famoso
Gouda. Possibilidade de realizar uma excursão

opcional a vizinha cidade de Edam, antes de re-
tornar a Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) AMSTERDÃ
Estadia com meia pensão. Dia livre para pas-
sear e desfrutar desta maravilhosa cidade. Ofe-
recemos uma série de excursões para aproveitar
ao máximo: inicialmente, faremos uma visita ao
famoso Leilão de Flores em Aalsmeer. Durante a
primavera é possível desfrutar do lugar conhe-
cido como o Jardim da Europa: Keukenhof (de
24 de Março a 24 de Maio); outra excursão inte-
ressante é a do Grande Dique, conhecido como
Afsluitdijk, localizado ao norte da Holanda e que
separa o Mar do Norte do lago Issel (antigo Mar
do Sul). Este dique foi construído em 1932, uma
obra prima da engenheria, e devido a ele novas
terras foram construídas sobre o mar, foi possível
evitar inundações e criar uma reserva de agua
doce. A continuação, seguiremos pela região do
Zaan, mundialmente conhecida pelos seus ta-
mancos artesanais e pela sua atração principal,
os moinhos de vento, que há 250 anos chega-
ram a ser mais de 800. Em Zaanse Schas, ma-
ravilhoso povoado de casas de madeira com be-
las fachadas, há uns dez moinhos que podem
ser visitados, entre outros se destacam: De Gek-
noonde, Poelensburg (moinho de serragem), De
Kat (moinho de pigmentos minerais de pintura),
De Zoeker e De Borte Hem (moinhos de azeite)
e De Huismar (o pequeno moinho de mostarda).
Tempo livre para visitar e fotografar os moinhos.
Retorno a Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) AMSTERDÃ-A HAIA-
DELFT-ROTERDÃ-ANTUÉRPIA
Café da manhã buffet e saída para A Haia e
Delft. Chegada em A Haia e visita panorâmica
da cidade, centro político e administrativo dos
Países Baixos e sede do Tribunal Internacional de
Justiça. Destaque ao Palácio da Justiça. Tempo
livre para visitar opcionalmente Madurodam,
“Holanda em miniatura”, belo parque que reúne
uma representação perfeita, na escala 1:25, de
todos os edifícios e canais mais representativos

da Holanda. A seguir, saída para Delft, típica ci-
dade holandesa e lar do famoso pintor Johannes
Vermeer, que preserva um belo centro histórico
do século XVII e onde poderá comprar a típica
cerâmica local. Continuação para Roterdã, pri-
meiro porto marítimo europeu. Acompanhados
pelo nosso guia, faremos um passeio panorâ-
mico pela cidade, onde poderemos admirar os
edifícios e monumentos mais importantes Opcio-
nalmente, possibilidade de subir à Euromast (To-
rre de 185 m), de onde se observa uma vista pa-
norâmica de tirar o fôlego. Continuação para
Antuérpia. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) ANTUÉRPIA-BRUGES 
Café da manhã buffet. Visita da cidade, com
destaque a catedral de Nossa Senhora, monu-
mental obra do gótico flamengo, a Praça Maior,
etc. Destaque a Grand Place, dominada pela to-
rre da Catedral e a Prefeitura, com uma mistura
de estilos arquitetônicos. Continuação da viagem
a Bruges, uma das cidades mais encantadoras
da Europa, um museu romântico a céu aberto,
com suas igrejas, célebres canais e as "Casas
das Guildas" (sedes de associações antigas),
que lembram o seu glorioso passado como
porto. Visita desta maravilhosa cidade, sua ima-
gem está formada por casas do século XV ao
XVIII; muitos edificios são testemunhas do poder
de Buges na Idade Média. Destacamos a Praça
Maior, onde se encontram os grandes mercados
centrais do século XIII, antigo centro comercial
da cidade: praça de Burg com a Prefeitura, o Pa-
lácio da Justiça e a Basílica do Sangue Sagrado.
Tempo livre para passear pelo Lago do Amor e
outros românticos lugares que esta belíssima ci-
dade oferece. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) BRUGES-GANTE-
BRUXELAS 
Café da manhã buffet  e saída para Gante, a
cidade flamenga mais populosa nos tempos me-
dievais e local de nascimento de Carlos I, em
1500. Visita da cidade, eterna rival da “cidade
irmã” de Bruges. Destacamos a catedral de São
Bavão, de estilo românico, gótico e barroco, com
o políptico dos irmãos Van Eyck, "A Adoração
do Cordeiro Místico", e a "Vocação de São Ba-
vão", de Rubens. Veremos também a Prefeitura,
uma mistura curiosa dos estilos gótico e renas-
centista. Continuação da viagem a Bruxelas.
Chegada ao meio dia e visita da cidade, sede
de grande número de organizações internacio-
nais e, por essa razão, lugar onde se tomam as
decisões mais importantes com respeito ao
Velho Continente. Destaca sua Grand Place,
uma das praças mais bonitas do mundo, domi-
nada pela majestosa Torre da Prefeitura, autên-
tica pérola do gótico flamengo, a catedral, com
seus museus, e o Palácio da Justiça. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sábado) BRUXELAS 
Excursão opcional Lovaina (Leuven) 
e parque natural de Tervuren
Café da manhã buffet. Dia livre. Aqueles que
desejarem, podem fazer uma visita opcional a
Lovaina, bela cidade belga, sede da famosa uni-
versidade. Sairemos de Bruxelas pela elegante-
avenida traçada por Leopoldo II, até chegar a
Tervuren, onde poderemos desfrutar de uma
magnífica vista do Palácio e do parque de Tervu-
ren, com seus jardins de estilo francês. Conti-
nuaremos a viagem admirando as belas paisa-
gens de Brabante, para chegar a Lovaina, onde
veremos o espetacular prédio da Prefeitura,
obra-prima do gótico civil flamengo, acatedral de
São Pedro e um dos beatérios mais grandes e
mais bem preservados da Bélgica. Jantar e
acomodação.

DIA 8. (Domingo) BRUXELAS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

A

RODADA DOS
PAÍSES BAIXOS 
3 noites em Amsterdã, 1 em Antuérpia, 1 em Bruges e 2 em Bruxelas

MEIA PENSÃO TUDO INCLUÍDO(*)
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Além das visitas panorâmicas em Amsterdã e Bruxelas, incluímos:

     • A Haia, Delft, Roterdã, Antuérpia, Bruges e Gante.

        • Passeio noturno por Amsterdã.

        • Passeio em barco pelos típicos canais de Amsterdã.

        • Marken e Volendam.

dias, 7 refeições e 11 visitas  ... a partir de  1.155 $8

510

●  Assistência: no aeroporto de chegada
e traslado ao hotel e vice-versa.

●  Ônibus Autopullman durante o circui-
to.

●  Refeições: 7 ou 12 refeições, confor-
me opção escolhida (bebidas não inclu-
ídas).

●  Guia acompanhante: em espanhol
durante toda a viagem.

●  Estadia em hotéis: previstos ou simila-
res, em habitações duplas com chuvei-
ro ou banheira.

●  Visitas com guia local:
   Panorâmica em Bruxelas
   Panorâmica em Amsterdã
●  Visitas explicadas por nosso guia:
   Visita a Roterdã
   Visita a Antuérpia
   Visita a Bruges e Gante
   Visita a Haia e Delft
●  Outras atrações incluídas:
   Passeio noturno pelo centro histórico

de Amsterdã e pelo Bairro da Luz
Vermelha
Visita a uma casa de diamantes, com
possibilidade de compra
Excursão a Marken e Volendam
Passeio de barco pelos canais de
Amsterdã

●  Seguro de Viagem.

Inicio Amsterdã - Fim Bruxeles
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DIA 1. (Domingo) AMSTERDÃ
Chegada em Amsterdã e traslado ao hotel. Jan-
tar e acomodação. Passeio noturno incluído
pelo centro histórico, Bairro da Luz Vermelha, etc.

DIA 2. (Segunda Feira) AMSTERDÃ: “Excursão
incluída a Marken e Volendam”
Estadia com pensão completa. Na parte da
manhã, visita panorâmica da cidade. O mais
maravilhoso sobre Amsterdã é o encanto pessoal
que combina todas as vantagens de uma cidade
grande com os atrativos da aldeia histórica que a
caracterizam. A cidade também goza de uma in-
tensa vida cultural e uma atmosfera das mais cos-
mopolitas da Europa. Sem dúvida o destaque é
dos canais e do centro antigo, um dos maiores
e mais bem preservados da Europa, com uma
linha baixa de edifícios com elegantes fachadas e
delicadas cúpulas. A Praça Dam, bem no centro
de Amsterdã, rodeada por edifícios dos séculos
XVI e XVII, com destaque a Antiga Prefeitura e a
Nieuwe Kerk (Igreja Nova), que abriga em seu in-
terior um órgão do século XVI e algumas escultu-
ras barrocas. O bairro judeu, que conta com al-
guns lugares interessantes como o Castelo das
Sete Torres Waag, antiga porta de entrada da ci-
dade, que alberga o Joods Historisch Museum
(Museu da História Judia), uma sinagoga restau-
rada dos séculos XVII e XVIII, com pinturas, obje-
tos de uso cerimonial e documentos relacionados
com a história da comunidade judia holandesa; a
casa de Rembrandt, convertido em museu, que
exibe uma extensa coleção de gravuras do pintor
(incluindo quatro placas), e diversos quadros do
mestre, dos seus alunos e de alguns pintores con-
temporáneos, a Sinagoga Portuguesa e o Mer-
cado das Flores de Singel. Depois, realizaremos
um belo passeio incluído por seus típicos canais
de Amsterdã e visitaremos uma Casa de Diaman-
tes. Pela tarde, excursão incluída a Marken e Vo-
lendam, duas vilas de pescadores próximos a
Amsterdã, com casas perfeitamente preservadas,
trajes típicos, lojas e maravilhosos cenários. Am-
bas localidades possuem um belo e admirável
porto. Se o horário permitir, visitaremos uma
quinta de queijos, onde se produz o famoso
Gouda. Possibilidade de realizar uma excursão
opcional a vizinha cidade de Edam, antes de re-
tornar a Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) AMSTERDÃ
Estadia com meia pensão(1). Dia livre para pas-
sear e desfrutar desta maravilhosa cidade. Ofere-
cemos uma série de excursões para aproveitar ao
máximo: inicialmente, faremos uma visita ao fa-
moso Leilão de Flores em Aalsmeer (durante a pri-
mavera), Keukenhof (de 24 de Março a 24 de

Maio); outra excursão interessante é a do Grande
Dique, conhecido como Afsluitdijk, localizado ao
norte da Holanda e que separa o Mar do Norte
do lago Issel (antigo Mar do Sul). Continuaremos
a região de moinhos de Zaanse Schas, onde es-
tão localizados os cinco moinhos que podem ser
visitados hoje em dia. Tempo livre para visitar e fo-
tografar os moinhos. Retorno a Amsterdã. Jantar
e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) AMSTERDÃ-A HAIA-
DELFT-ROTERDÃ-ANTUÉRPIA
Café da manhã buffet e saída para A Haia. Che-
gada e visita panorâmica da cidade, centro po-
lítico e administrativo dos Países Baixos e sede do
Tribunal Internacional de Justiça. Destaque ao Pa-
lácio da Justiça. Tempo livre para visitar opcional-
mente Madurodam, “Holanda em miniatura”, belo
parque que reúne uma representação perfeita, na
escala 1:25, de todos os edifícios e canais mais
representativos da Holanda. A seguir, saída para
Delft, típica cidade holandesa que preserva um
belo centro histórico do século XVII e onde poderá
comprar a típica cerâmica local. Almoço. Conti-
nuação para Roterdã, primeiro porto marítimo eu-
ropeu. Acompanhados pelo nosso guia, faremos
um passeio panorâmico pela cidade, onde po-
deremos admirar os edifícios e monumentos mais
importantes. Opcionalmente, possibilidade de su-
bir à Euromast (Torre de 185 m), de onde se ob-
serva uma vista panorâmica de tirar o fôlego. Con-
tinuação para Antuérpia. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) ANTUÉRPIA-BRUGES 
Café da manhã buffet. Visita da cidade, com
destaque a catedral de Nossa Senhora, monu-
mental obra do gótico flamengo, a Praça Maior,
etc. Destaque a Grand Place, dominada pela torre
da Catedral e a Prefeitura, com uma mistura de
estilos arquitetônicos. Continuação da viagem a
Bruges, uma das cidades mais encantadoras da
Europa, um museu romântico a céu aberto, com
suas igrejas, célebres canais e as "Casas das Guil-
das" (sedes de associações antigas), que lem-
bram o seu glorioso passado como porto. Al-
moço. Visita desta maravilhosa cidade, sua
imagem está formada por casas do século XV ao
XVIII; muitos edificios são testemunhas do poder
de Buges na Idade Média. Destacamos a Praça
Maior, onde se encontram os grandes mercados
centrais do século XIII, antigo centro comercial da
cidade: praça de Burg com a Prefeitura, o Palácio
da Justiça e a Basílica do Sangue Sagrado. Jan-
tar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) BRUGES-GANTE-
BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Gante. Che-
gada e visita da cidade. Destacamos a catedral

dias, 12 refeições e 11 visitas  ... a partir de 1.290 $8

Ámsterdã

Bruges

Gantes

A Haia

Delf

Bruxelas

Antuérpia

Roterdã

      DATAS DE INICIO AMSTERDÃ

i       Março                13      20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23      30

        ■ T. Baixa ■ T. Meia ■ T. Alta

de São Bavão, de estilo românico, gótico e ba-
rroco, e a Prefeitura, uma mistura curiosa dos es-
tilos gótico e renascentista. Continuação da via-
gem a Bruxelas. Chegada ao meio dia. Almoço
e visita da cidade. Destaca sua Grand Place,
uma das praças mais bonitas do mundo, domi-
nada pela majestosa Torre da Prefeitura, autêntica
pérola do gótico flamengo, a catedral, com seus
museus, e o Palácio da Justiça. Jantar e acomo-
dação.

DIA 7. (Sábado) BRUXELAS:
Excursão opcional Lovaina (Leuven)
e parque natural de Tervuren
Café da manhã buffet. Dia livre. Aqueles que
desejarem, podem fazer uma visita opcional a
Lovaina, bela cidade belga, sede da famosa uni-
versidade. Sairemos de Bruxelas pela elegante-
avenida traçada por Leopoldo II, até chegar a
Tervuren, onde poderemos desfrutar de uma
magnífica vista do Palácio e do parque de Tervu-
ren, com seus jardins de estilo francês. Almoço.
Continuaremos a viagem admirando as belas
paisagens de Brabante, para chegar a Lovaina,
onde veremos o espetacular prédio da Prefei-
tura, obra-prima do gótico civil flamengo, a ca-
tedral de São Pedro e um dos beatérios mais
grandes e mais bem preservados da Bélgica.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) BRUXELAS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

      HOTÉIS previstos ou similares
        Amsterdã       Mercure Ams. City****     Cidade
                                     Novotel ****                     Cidade
                                     H. Inn Express Arena ****  Cidade
                                     H Inn Express Air. ****    Periferia
                                     Hampton by Hilton A.***Periferia
                                     Hilton Garden****             Leiden

        Antuérpia       Tryp Antwerpen****          Centro
                                Ibis Styles City Center****Centro
                                Novotel Antwerp****        Cidade

        Bruges            Academie****                   Centro
                                Karos Fortis ***                Centro
                                Velotel****                        Cidade

        Bruxelas         Silken****                   Semicentro
                                Husa President****          Centro
                                NH City Center****           Centro
                                HC Brussels***                Cidade

      NOTAS

• Habitação tripla disponível somente se a terceira
pessoa for uma criança menor de 12 anos.

• Congressos e feiras: Consultar última página.
• A ordem das visitas pode ser alterada.
• Ver datas de Feiras e Congressos que podem

alterar o alojamento na última página.
• Ámsterdã, devido a la IBC de 9 al 16/9 o aloja-

mento pode ser fora da ciudad.
• Bruxelas, devido a la Feria Seafood del 11/4 al

27/4 y a la Flower Carpert del 11/8 al 15/8 o aloja-
mento pode ser fora da cidade.

• Antuérpia, devido a la Feria Seafood de 24 al
30/4 o alojamento pode ser fora da cidade.

(*) No 3.º dia não incluimos o almoço para uma
maior liberdade.
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Inicio Amsterdã - Fim Bruxeles

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 350
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . . . . . . . . . 135
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         Amterdão................      70         80        100       50
         Bruxeles..................      55         60        70       50
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Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
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DIA 1. (Domingo) BRUXELAS 
Chegada a Bruxelas, assistência no aeroporto
e transporte ao hotel. Resto do tempo livre à
sua disposição na capital da União Europeia.
Acomodação. 

DIA 2. (Segunda Feira) BRUXELAS 
(Excursão inclusa a Gante-Antuérpia) 
Café da manhã buffet e saída para Gante, in-
teressante cidade onde nasceu Carlos I, em
1500. Chegada e visita panorâmica, destaca-
mos: a Prefeitura, mistura curiosa dos estilos
gótico e renascentista, a catedral de São Ba-
von, nos estilos românico, gótico e barroco,
onde se encontram obras de Rubens e o fa-
moso políptico dos irmãos Van Eyck, "A Adora-
ção do Cordeiro Místico", com destaque para
sua torre-pórtico, de 90 m de altura; a igreja de
São Nicolau, do século XIII, de estilo gótico pri-
mitivo, que possui uma torre importante e a To-
rre Beffroi ou Atalaia, construída no século XIV;
são as três torres gigantescas que identificam a
cidade e que se visualizam numa bela vista pa-
norâmica a partir da ponte de São Miguel. A
partir de lá você pode admirar o rio Lys (Leie,
em flamengo), onde há edifícios que foram se-
des de diferentes guildas, etc. Continuação para
Antuérpia. Chegada, almoço (opc TI) e visita
à cidade, cujo nome provém da lenda de Silvius

Brabo, um centurião romano, que liberou a ci-
dade dos abusos de um gigante, que cobrava
portagem aos navios que queriam passar pelo
porto de Antuérpia. Se não o faziam, o gigante
cortava a mão do capitão e a deitava ao rio. Isso
ocorreu até o dia em que o centurião decidiu
cortar a mão do gigante. Daí, o nome de An-
tuérpia (Ant significa mão e Werpen, lançar).
Nesta cidade de lendas, destacam-se a Cate-
dral de Nossa Senhora, monumental obra do
gótico barbizon e a Praça Principal, emoldurada
pelas Casas das Guildas, sua Prefeitura e a Ca-
tedral. Retorno a Bruxelas. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 3. (Terça Feira) BRUXELAS-LOVAINA-
LUXEMBURGO 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica à cidade, sede de grande nú-
mero de organizações internacionais e, por essa
razão, lugar onde se tomam as decisões mais
importantes com respeito ao Velho Continente.
Destaca sua Grand Place, com suas sedes de
guildas e dominada pela majestosa torre da Câ-
mara Municipal, majestoso, a lendária estátua
do Manneken Pis, a mítica Rue des Bouchers,
cheia de restaurantes e esplanadas, as Galeries
St Hubert, as primeiras galerias comerciais co-
bertas da Europa, a Catedral de São Miguel e
Santa Gúdula, famosa por seus vitrais, seu Pa-
lácio de Justiça, etc. Almoço (opc. TI). À tarde,
saída para Lovaina, cidade universitária de

Flandres por excelência, destaca-se a praça
principal, Grote Markt, localizada no coração
da cidade e onde há edifícios tão importantes
quanto a imponente Igreja de São Pedro e a fa-
mosa Câmara Municipal, obra-prima do gótico
brabante. Continuação para o Grão-Ducado de
Luxemburgo, um país pequeno, mas muito
charmoso, nascido na Idade Média, com a
construção de sua Fortaleza e da população
que se instalou ao seu redor, centro de uma na-
ção pequena, mas importante, que ao longo de
sua história foi invadida várias vezes, sendo fi-
nalmente declarada nação neutra e indepen-
dente. Entre as principais atrações que este
país oferece a seus visitantes: As Ardenas, re-
gião de vales e colinas com castelos antigos, e
o vale do Mosela, região vitivinícola de belas pai-
sagens. Chegada à cidade de Luxemburgo.
Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) LUXEMBURGO 
Café da manhã buffet e visita panorâmica à
cidade, declarada Património da Humanidade
em 1994. A cidade velha, que data do século X,
preserva as ruínas de antigos fortes fundados
por romanos e francos e tem fortificações, ruas
de paralelepípedos, parques, etc. Destacamos:
o Grande Palácio Ducal, o edifício mais belo da
cidade; a Prefeitura, na Praça Guillaume II , e a
catedral de Notre Dame, de estilo gótico tardio,
da qual se destacam seus três pináculos. O via-
duto La Passerelle, monumento à solidariedade

O MELHOR DA BÉLGICA,
HOLANDA E LUXEMBURGO
2 noites em Bruxelas, 2 em Luxemburgo, 2 em Amsterdã e 1 em Bruges

Além das visitas panorâmicas em Bruxelas e Amsterdã, incluímos:

     • Excursão a Gante, Antuérpia.

        • Visita a Lovaina.

        • Cruzeiro ao longo do Reno.

        • Visitas a Luxemburgo.

        • Visitas a Coblenza.

        • Visitas a Bruges e A Haia.

● Assistência no aeroporto de destino e
traslado ao hotel e vice-versa.

● Ônibus Autopullman durante o circui-
to.

● Refeições: 6 almoços (opc. TI) e 7 jan-
tares (bebidas não incluídas).

● Guia acompanhante: em espanhol
durante toda a viagem.

● Estadia em hotéis previstos ou simila-
res, em habitações duplas com chuvei-
ro ou banheira.

● Visitas com guia local:
Panorâmica em Bruxelas.
Panorâmica em Amsterdã.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Visita a Lovaina e Luxemburgo.
Visita a Haia e Colônia.
Visita a Gante, Antuérpia e Bruges.

● Outras atrações incluídas:
Visita a uma casa de diamantes, com
possibilidade de compra.
Cruzeiro pelo Reno.

● Seguro de Viagem.

nacional. A praça da Constituição, dominada
pela marcante estátua Gëlle Fra (Mulher Dou-
rada), as famosas casamatas, passagens esca-
vadas nas fortificações rochosas de Pétrusse,
dentro das quais existem quartéis, matadouros,
padarias, etc. E a nova cidade, fundada no sé-
culo XIX que abriga diversas instituições da Co-
munidade Económica Europeia e a estação de
rádio comercial mais antiga da Europa, a Rádio
Luxemburgo. Esta cidade soube preservar os
vestígios de suas magníficas fortificações e seus
bairros antigos, em meio a um ambiente natural
excecional. Almoço (opc. TI) e tarde livre para
continuar passeando pela cidade, entrar numa
casamata; passear pelos belos jardins do Pé-
trusse, visitar o bairro de Grund, onde se des-
cortina uma bela vista panorâmica da cidade e
de suas muralhas, ou ainda, visitar o Cemitério
Americano, na periferia da cidade, onde se en-
contram os soldados americanos mortos na Se-
gunda Guerra Mundial, assim como o mítico Ge-
neral Patton. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) LUXEMBURGO-
Cruzeiro Reno-COBLENÇA-COLÔNIA-
AMSTERDÃ. 
Cruzeiro ao longo do Reno incluso.
Estadia com pensão completa ou meia pen-
são (conforme opção escolhida). Saída para Co-

dias, 7 ou 13 refeições e 11 visitas  ... a partir de 1.255 $8
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Amsterdã

Bruges

Gante Bruselas

Luxemburgo

A Haia

blença, cidade notável sobre as margens do Rio
Reno, na confluência com o Mosela, antiga capi-
tal do principado dos arcebispos de Tréveris, foi
reconstruída após a Segunda Guerra Mundial,
hoje é um importante centro comercial e vinícola,
além de ser também uma cidade rica em arte e
eventos culturais. A seguir, embarque num ma-
ravilhoso cruzeiro, que nos conduzirá pela parte
mais bonita do Reno, para admirar o Rochedo
Loreley, uma enorme rocha maciça que surge na
margem direita do rio, num estreito que passa en-
tre montanhas de 130 metros de altura e onde o
curso do rio forma um "S", revelando os antigos
Castelos-Fortalezas do Reno. Almoço a bordo
(opc. TI). Desembarque e continuação da viagem
até Colônia, antiga cidade romana que se espe-
cializou, ao longo do tempo, no comércio e feiras
de associações comerciais, e é hoje em dia uma
das principais cidades da Europa no que se re-
fere a feiras e exposições. Chegada e visita pa-
norâmica nesta cidade, onde se destaca: a Ca-
tedral de São Pedro e Santa Maria, cuja
construção começou no século XIII. Finalizare-
mos nossa viagem em Amsterdã, cidade pito-
resca de aparência inconfundível, situada no es-
tuário do rio Issel, com uma disposição
concêntrica ao redor da Praça Dam, em meio a
150 canais e 1.200 pontes. Chegada. Jantar e
acomodação. Passeio opcional de barco pelos
típicos canais iluminados, com degustação de
vinho e queijo holandês. 

DIA 6. (Sexta Feira) AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Possibilidade de fazer,
nas primeiras horas da manhã, uma visita ao fa-
moso leilão de flores de Aalsmeer (opcional).
Hoje faremos a visita panorâmica à cidade. A
coisa mais maravilhosa sobre Amsterdã é seu
encanto pessoal, que combina todas as vanta-
gens de uma cidade grande com os atrativos
da aldeia histórica que a caracterizam. A cidade
também goza de uma intensa vida cultural e
uma atmosfera das mais cosmopolitas da Eu-
ropa. Sem dúvida, destacam-se os canais e o
centro antigo, um dos maiores e mais bem pre-
servados da Europa, com uma linha baixa de
edifícios com elegantes fachadas e delicadas
cúpulas, que definem suavemente a linha do
horizonte, a Praça Dam, bem no centro de
Amsterdã, rodeada por edifícios dos séculos XVI
e XVII, mais notavelmente a Antiga Prefeitura e
a Nieuwe Kerk (Igreja Nova), o bairro judeu, o
Castelo de Sete Torres Waag, o Joods Histo-
risch Museum (Museu da História Judaica); a
casa de Rembrandt; a Sinagoga Portuguesa e
o Mercado de Flores de Singel. Almoço (opc.
TI). À tarde, os que quiserem poderão participar
de uma fabulosa excursão opcional a Marken
e Volendam, duas vilas de pescadores cerca
de Amsterdã, com casas perfeitamente preser-
vadas, trajes típicos, lojas e cenários pitorescos.
Ambas possuem um precioso porto. Na volta
para Amsterdã, faremos uma pausa numa típica

quinta holandesa, onde se produzem os famo-
sos queijos. Se o tempo permitir, poderemos fa-
zer também uma visita opcional à região dos fa-
mosos moinhos ou à cidade vizinha de Edam.
Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) AMSTERDÃ-A HAIA-
BRUGES 
Café da manhã buffet e saída para A Haia, ca-
pital da província de Holanda do Sul. Sede do
governo holandês desde 1580, incluindo o cen-
tro de veraneio de Scheveningen. Seu nome é
derivado de Hage (cercado), antigo terreno de
caça dos condes de Holanda. Visita a cidade
onde se destacam: o palácio de Binnenhof e o
Hofvijver, um lago artificial no centro de Haia,
com prédios governamentais e embaixadas ao
seu redor. A Grote Kerk (Grande Igreja), datada
de 1399; a Sala Municipal (1565); o Palácio da
Paz (que abriga os Tribunais Internacionais de
Justiça desde 1922); o Real Gabinete de Pintu-
ras, Mauritshuis, localizado em um palácio do
século XVII; a residência real, conhecida como
"a casa do bosque" (1647), com seus jardins de
recreio, atual residência da rainha Beatriz. A
Oude Stadhuis (Prefeitura Antiga), o Distrito Dui-
noord, com uma arquitetura típica holandesa; o
Parque Haagse Bos; a igreja do século XVII,
Nieuwe Kerk, e a Biblioteca Real. Tempo livre,
possibilidade de visitar (opc.) Madurodam, “Ho-
landa em miniatura”, belo parque que reúne
uma representação perfeita, na escala 1:25, de
todos os edifícios, canais, etc., mais represen-
tativos da Holanda. Saída para Bruges, uma
das cidades mais encantadoras da Europa, um
museu romântico a céu aberto, com suas igre-
jas, célebres canais e as "Casas das Guildas"
(sedes de associações antigas), que recordam
seu passado. Chegada, almoço (opc. TI) e vi-
sita a esta bela cidade, cuja imagem é com-
posta por casas que datam dos séculos XV a
XVIII. Muitos edifícios testemunham o poder de
Bruges na Idade Média. Destacamos a Praça
Principal, onde se encontram os grandes mer-
cados centrais do século XIII, antigo centro co-
mercial da cidade: Praça de Burg, com a Pre-
feitura, Palácio de Justiça, e a basílica do
Sangue Sagrado, etc. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) BRUGES-BRUXELAS
Café da manhã buffet e transporte ao aero-
porto de Bruxelas. Fim da viagem e de nossos
serviços.

NOTAS

(1) Soo para voos com regreso desde Bruxelas a
partir das 12.00 h.

• A ordem das visitas pode ser alterada.
• Ver datas de Feiras e Congressos que podem

alterar o alojamento na última página.
• Bruxelas, devido a la Feria Seafood del 11/4 al

27/4 y a la Flower Carpert del 11/8 al 15/8 o aloja-
mento pode ser fora da cidade.

• Ámsterdã, devido a la IBC de 9 al 16/9 o aloja-
mento pode ser fora da ciudad.

      DATAS DE INICIO BRUXELAS

Junho 5      12      19       26

Julho 3      10      17       24      31

Agosto 7      14      21       28

Setembro 4      11      18       25

        ■ T. Baixa ■ T. Meia ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

       Bruxelas       Silken ****                           Cidade
                                  NH City Center ****              Centro
                                  HC Brussels****                       Cidade

         Luxemburgo     Novotel Kirchberg****       Cidade
                                  Mercure Alpha ****               Centro
                                        Ibis Sud****                          Cidade

         Amsterdã        Holiday Inn Express ***   Cidade
                            Hampton By H. Arena *** Cidade
                                  Hilton ****                               Leiden

         Bruges           Academie****                      Centro
                             Velotel***                      Semi Centro
                                  Fortis Karos.***                  Centro

Antuérpia
Colônia

69 PANAVISIÓN

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.225
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 350
Spto. Tudo incluído (opc)  . . . . . . . . . . . . 160
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 30
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         Bruxeles..................      55         60         70        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

056-73 BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:13  Página 69



70 PANAVISIÓN

DIA 1. (Domingo) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) FRANKFURT-
Cruzeiro ao longo do Reno-AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita à cidade, onde destaca-
mos a colegiada de Frankfurt, também referida
como Catedral, embora nunca tenha sido sede
de nenhum bispado. Em 1356 tornou-se o lugar
onde os reis eram eleitos e, 200 anos mais tarde,
local de coroação dos imperadores da Alemanha.
Próximo à prefeitura encontra-se a igreja de São
Paulo, a famosa Paulkirche, onde, em 1848, foi
constituída a primeira Assembleia Nacional da
Alemanha e que desde então é considerada o
berço da democracia alemã. Outro emblema cul-
tural de Frankfurt é o auditório e centro de con-
gressos, Alte Oper Frankfurt. Trata-se da antiga
Ópera, reconstruída depois da Segunda Guerra
Mundial com seu original estilo renascentista ita-
liano. Destaque também para a universidade fun-
dada em 1914, que leva o nome do filho favorito
da cidade: Johann Wolfgang Goethe, cuja casa
natal é um dos monumentos mais visitados da ci-
dade. Frankfurt, é a cidade alemã com mais ar-
ranha-céus. Isso ocorre porque a cidade é sede
de importantes entidades financeiras, bancos na-
cionais e internacionais, etc. Tudo isto faz de
Frankfurt o primero centro financeiro da Alema-
nha e um dos mais importantes da Europa. Saída
para St. Goar, onde embarcaremos no cruzeiro
que nos conduzirá por um magnífico trajeto ao
longo do Reno, durante o qual poderemos admi-
rar o Rochedo Loreley, uma enorme rocha ma-
ciça que surge num estreito que passa entre
montanhas de 130 metros de altura e onde o
curso do rio forma um “S”, revelando os antigos
Castelos-Fortaleza que se encontram nas mar-
gens. Desembarque em Boppard e continuação
da viagem para Colônia. Chegada e visita à ci-
dade, na qual se destaca sua magnífica Catedral
Gótica, a maior do país, visível de todos os pon-
tos da cidade. Almoço (opc. TI) e continuação a
Amsterdã, bela cidade de aparência inconfundí-
vel, situada no estuário do rio Issel.Jantar e aco-
modação.

DIA 3. (Terça Feira) AMSTERDÃ
Café da manhã. Na parte da manhã faremos a
visita panorâmica pela cidade. O que Amsterdã
tem de mais maravilhoso é o encanto pessoal
com o qual combina todas as vantagens de uma
grande cidade com os atrativos da aldeia histó-
rica que a caracterizam. Sem dúvida, o destaque
fica por conta dos canais, local onde se concen-
tram embarcações transformadas em casas flu-

tuantes. Seu centro antigo é um dos maiores e
mais bem preservados da Europa, onde predo-
minam edifícios baixos com elegantes fachadas
e delicadas cúpulas, que definem suavemente a
linha do horizonte; a Praça Dam, em pleno cen-
tro de Amsterdã. Depois da visita daremos um
passeio de barco ao longo dos típicos canais.
Almoço (opc. TI) e tarde livre. Se quiser, participe
de uma excursão opcional a Marken e Volen-
dam, dois portos pesqueiros nos arredores de
Amsterdã que possuem casas perfeitamente pre-
servadas, trajes típicos, lojas e cenários pitores-
cos. Ambas cidades possuem preciosos portos.
De volta a Amsterdã pararemos numa fazenda
holandesa, onde são fabricados os famosos
queijos. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) AMSTERDÃ-HAIA-
ANTUÉRPIA-BRUXELAS
Café da manhã e saída para Haia, terceira ci-
dade da Holanda em número de habitantes, co-
nhecida oficialmente como s’Gravenhage, é a ci-
dade dos palácios e avenidas, das embaixadas
e ministérios. Chegada e visita à cidade, com
destaque para o Palácio da Justiça. Oferecemos
a possibilidade de visitar a cidade em miniatura
de Madurodam, parque temático onde se encon-
tra uma representação perfeita, feita em escala,
de todos os monumentos mais representativos
da Holanda. Continuação para Antuérpia, che-
gada e visita à cidade, onde se destacam a
Catedral de Nossa Senhora, monumental obra
do gótico barbizon e sua praça principal, emol-

durada por suas casas das guildas, sua Prefei-
tura, a Catedral, e coroada pela estátua de
Brabo, o herói que, segundo a lenda, fundou a
cidade ao vencer o tirano Antígono, cortando-lhe
a mão e arremessando-a para o rio. De fato, o
nome em neerlandês, Antwerpen, deriva de hand
(mão) e werpen (arremessar). Almoço (opc. TI).
Prosseguiremos nossa viagem até Bruxelas.
Chegada e visita à cidade, sede de um grande
número de organismos internacionais e, por
esta razão, o lugar onde se tomam as decisões
mais importantes do Velho Continente. Destaque
para sua Grand Place, dominada pela majestosa
Torre da Prefeitura; a Catedral, com seus museus
que abrigam grandes obras dos mestres flamen-
gos; seu Palácio da Justiça etc. Jantar e acomo-
dação. Passeio noturno na Grand Place, uma
das mais belas do mundo, que possui estilos
como o gótico, o barroco ou o renascentista. Por
sua vez, seu edifícios lhe outorgam uma beleza
do conjunto que a tornam única. Destruída em
1695, apenas a Prefeitura (que data de 1402) se
salvou, enquanto que o restante foi reconstruído
como réplicas exatas dos edifícios da época.

DIA 5. (Quinta Feira) BRUXELAS-GENT-
BRUGES-BRUXELAS
Café da manhã e saída para Gent, local de nas-
cimento de Carlos I em 1500, com destaque para
a Catedral de São Bavão de estilo românico, gó-
tico e barroco, na qual se encontra a famosa obra
dos irmãos Van Eyck, “A adoração do Cordeiro
Místico” e a “Vocação de São Bavão”, de Ru-

PAÍSE BAIXOS, CRUZEIRO PELLO
RHENO E ALEMANHA ROMÁNTICA
1 noites em Frnakfurt, 2 em Amsterdão, 1 em Luxemburgo e 1 em Z. Heidelberg

Além das visitas panorâmicas em Bruxelas e Amsterdã, incluímos:

     • Excursão a Bruges e Gante.

        • Visita a Antuérpia e A Haia.

        • Cruzeiro ao longo do Reno.

        • Passeio noturno pela Grand Plaze.

        • Visitas a Colônia.

        • Passeio em barco pelo tipicos canais.

        • Visita a uma casa dao diamantes.

bens; sua Prefeitura é uma curiosa mescla dos
estilos gótico e renascentista e a Torre da Atalaia,
juntamente com o campanário da catedral e a
torre da igreja de São Nicolau forman as três Tor-
res, símbolo símbolo da cidade que pode ser per-
feitamente apreciado a partir da ponte de São Mi-
guel. Continuação de nossa viagem para
Bruges, chegada, almoço (opc. TI) e visita à ci-
dade, uma das mais típicas da Europa, um mu-
seu romântico a céu aberto, com suas igrejas,
canais famosos, casas das guildas que evocam
seu glorioso passado como porto, considerada
Patrimônio da Humanidade e uma das mais bem
preservadas da época medieval europeia. Desta-
camos a Praça Principal, onde se encontram os
grandes mercados centrais do século XIII, antigo
centro comercial da cidade; a praça de Burg,
com sua prefeitura, o Palácio da Justiça e a ba-
sílica do Sangue Sagrado, etc. Retorno a Bruxe-
las. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) BRUXELAS-LUXEMBURGO
Café da manhã. Saída para Luxemburgo, che-
gada e visita panorâmica pela cidade. Destaca-
mos: o Grande Palácio Ducal, o edifício mais
belo da cidade; a prefeitura na Praça Guillaume II
e a catedral de Notre Dame de estilo gótico tar-
dio, onde se destacam seus três pináculos. O
viaduto La Passerelle, monumento à solidarie-
dade nacional. A praça da Constituição, domi-
nada pela marcante estátua Gëlle Fra (Mulher
Dourada), as famosas casamatas, passagens es-
cavadas nas fortificações rochosas de Pétrusse,

dias, 7 ou 12 refeições e 12 visitas  ... a partir de 1.125 $8

MEIA PENSÃO TUDO INCLUÍDO

530

Inicio Frankfurt - Fim Frankfurt
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dentro das quais existem quartéis, matadouros,
padarias, etc. E a nova cidade, fundada no século
XIX que abriga diversas instituições da Comuni-
dade Econômica Europeia e a estação de rádio
comercial mais antiga da Europa, a Rádio Luxem-
burgo. Almoço (opc. TI) e tarde livre. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sábado) LUXEMBURGO-
TRÉVERIS-ÁREA HEIDELBERG
Café da manhã e saída para Tréveris, cidade da
Renânia-Palatinado, localizada na margem direita
do rio Mosela. Conhecida como a “segunda
Roma”, foi fundada no século XVI a.C. pelos ro-
manos com o nome de “Augusta Treverorum”,
que significa “a cidade de Augusto no país dos
tréveros”. É a cidade mais antiga da Alemanha e
sua longa história se vê representada nos diver-
sos monumentos romanos, medievais e renas-
centistas, oito dos quais fazem parte da
UNESCO. A Porta Nigra é o portal do norte,
construído aproximadamente em 180 d.C., fazia
parte da muralha da cidade. O Aula Palatina (mais
conhecida atualmente como Basílica Imperial), as
termas imperiais, as termas do fórum, as termas
de Santa Bárbara, o anfiteatro e a ponte romana
são seus monumentos romanos mais conheci-
dos. Continuação para Heidelberg. No caminho
veremos Kaiserslautern, uma das maiores cida-
des da Alemanha, centro moderno de comunica-
ção e ciência. A grande herança histórica e a be-
leza excepcional de Kaiserslautern fazem dela um
dos lugares favoritos de milhares de turistas. O

melhor lugar para dar um passeio é a praça São
Martinho, com muitas lojas e restaurantes que
tornam a caminhada mais variada e interessante.
Muitos edifícios ofram construídos na segunda
metade do século XX. As obras anteriores foram
destruídas durante a guerra, mas alguns monu-
mentos permaneceram intactos. A fortaleza de
Barba-Ruiva e o castelo da época do Renasci-
mento são lugares bem interessantes. Chegare-
mos a Heidelberg, almoço (opc. TI) e visita à ci-
dade, que encantou  poetas, músicos e artistas
do romantismo. Cidade turística por excelência,
possui um magnífico Castelo de estilo gótico-re-
nascentista que foi residência dos príncipes elei-
tores do Palatinado. Também podemos destacar
sua universidade e seu bem preservado centro
antigo. Continuação para Baden-Baden, fa-
mosa cidade balneário localizada no vale do Oos.
Seu belo entorno e o clima ameno fizeram dele
um lugar amado pelos poderosos desde os tem-
pos de Roma. Acredita-se que o imperador Ca-
racalla frequentava o local. A partir do século XIX,
também começou a ser frequentado pela bur-
guesia de toda a Europa, razão pela qual se en-
contram templos de diversas religiões, importan-
tes balneários e um dos cassinos mais luxuosos
do mundo. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) ÁREA HEIDELBERG-
FRANKFURT(1)

Café da manhã. No horário indicado, traslado
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos servi-
ços.

NOTAS

(1) Apenas para voos que saem Frankfurt  a partir
das 19 horas.

• A ordem das visitas pode ser alterada.

• Ver datas de Feiras e Congressos na última 
página.

• Frankfurt, em virtude da Automechanika, de 11
a 18/9, a acomodação poderá ser feita fora da
cidade.

• Bruxelas, em virtude da Feira Seafood, de 11/4
a 27/4, a acomodação poderá ser feita fora da
cidade.

Em virtude da Flower Carpert, de 11/8 a 15/8, a
acomodação poderá ser feita fora da cidade.

• Amsterdã, em virtude da IBC, 9 a 16/9, a
acomodação poderá ser feita fora da cidade.

      DATAS DE INICIO FRANKFURT

Maio 22       29

Junho 5       12      19       26

Julho 3       10      17       24      31

Agosto 7       14      21       28

Setembro 4       11      18       25

Outubro 2         9      16       23

        ■ T. Baixa ■ T. Meia ■ T. Alta

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.125
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 350
Spto. Pensão completa (opc) . . . . . . . . . 160
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         Frankfurt .................      80         80         80        50

      INCLUSO NA VIAGEM A e B
● Assistência no aeroporto de destino e

traslado ao hotel e vice-versa.

● Ônibus autopullman durante o trajeto
terrestre interno.

● Acomodação nos hotéis indicados ou
similares, em quartos duplos com
banheira ou chuveiro. 

● Refeições:
Meia pensão 7 refeições;
Pensão completa 13 refeições; 
(não inclui bebidas).

● Visitas com guia local:
Panorâmica em Frankfurt
Panorâmica em Bruxelas
Panorâmica em Amsterdã

● Visitas explicadas por nosso guia:
Visita a Bruges e Gent
Visitas a Antuérpia e Haia
Visitas a Colônia

● Otras atrações inclusas:
Visita a uma Casa de Diamantes com 
possibilidade de compra
Passeio ao longo dos típicos canais de
Amsterdã.
Cruzeiro ao longo do Reno

● Seguro de Viagem
      HOTÉIS previstos ou similares
        Frankfurt          Novotel City ****                    Cidade

                                   Mercure Eschborn****          Periferia

         Amsterdão      Holiday Inn Express***        Cidade
                                 Hampton By Hilton Arena***Cidade
                                 Hilton ****                           Leiden
         Bruxelas          Silken****                               Cidade

                                   NH City Center****                Centro

                                   Cascade***                           Cidade

                                 HC Brussels ***                   Cidade

        Luxemburgo   Novotel Kirchberg****           Cidade

                                   Mercure Alpha****                 Centro

                                   Ibis Sud ****                           Cidade

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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LONDRES, PARIS, PRAGA   (PL1)

• Inicio em Londres
DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistencia no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodaçao.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manha fa-
remos a visita panorâmica inclusa a cidade:
admiraremos o Palacio Real, o Palacio de Wes-
tminster, um imponente edificio neogotico dou-
rado, atual centro politico da Gra-Bretanha e da
Commonwealth. A famosa Torre do Relogio,
um dos monumentos mais fotografados de
Londres, mais conhecida como o “Big Ben”, em
homenagem ao primeiro encarregado da cons-
trucao, Benjamin Hall. O Palacio de Bucking-
ham, residencia oficial da monarquia britanica.
No exterior do Palacio ocorre, diariamente, a
tradicional troca da guarda, observada e foto-
grafada por milhares de turistas. Passeio pelo
Soho. Resto do dia livre. Acomodaçao.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo. Tempo para fazer com-
pras e visitas de interesse. A primeira parada no
caminho, para os amantes das compras, passa
pela Oxford Street, Regent Street e Bond Street.
Quem visita Londres nao pode deixar de ver a
Harrod´s, conhecida mundialmente pela quali-
dade de seus produtos e seu incomparavel ser-
vico de atendimento ao cliente. Alem disso, su-
gerimos visitar opcionalmente o castelo de
Windsor. Acomodaçao.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES–PARIS
Café da manhã buffet. Saida para Dover, tra-
vessia do Canal da Mancha em ferry e continua-
cao, de onibus, ate Paris. Chegada, assistencia
e traslado ao hotel. Acomodaçao.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atracoes inclusas, que nos proporcio-
narao uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica a cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-
prima da arte medieval; o Quartier Latin (bairro
latino); a Sorbonne; o Panteao de homens ilus-
tres, os Invalidos, onde se encontra o mausoleu
de Napoleao; o Palacio e os Jardins de Luxem-
burgo; a Torre Eiffel, simbolo de Paris e da
Franca; a Place de la Concorde (Praca da Con-
cordia); a Place de l’Etoile com o Arco do
Triunfo; a Praca Vendome; a Opera Garnier, etc.
A seguir, embarque no porto de Lena para dar
um passeio de barco ao longo do Sena. A se-
guir, subiremos ao 2o andar da famosa Torre

A
Eiffel, de onde poderemos admirar uma vista
panoramica unica e belissima desta grande ci-
dade que e Paris. Terminaremos o dia com um
passeio a pé pelo bairro de Montmartre: a
Praca de Tertre com seus retratistas e o Sa-
grado Coracao (Sacre Coeur). Acomodaçao.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcionais:
• Palácio de Versalhes. Destacam-se seus be-
los jardins e chafarizes, alem da maravilhosa
Galeria dos Espelhos.
• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardiao do sorriso enigma-
tico da Mona Lisa.

DIA 7. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saida para Boppard.
La embarcaremos no cruzeiro incluso que nos
conduzira pela parte mais bela do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley, uma
enorme rocha macica na margem direita do rio,
num estreito que passa entre montanhas de
130 metrosde altura e onde o curso do rio
forma um “S”, revelando os antigos castelos-
fortalezas do Reno. Desembarque e continua-
cao da viagem ate Frankfurt, centro financeiro
e comercial da Alemanha. Visita panorâmica
inclusa: a colegiada de Frankfurt, tambem re-
ferida como catedral, embora nunca tenha sido
sede de nenhum bispado, lugar onde passaram
a ser eleitos os reis, em 1356 e que, 200 anos
mais tarde, tornou se local de coroacao dos im-
peradores. Proximo a Prefeitura encontrase a
Igreja de Sao Paulo, a famosa Paulskirche,
onde, em 1848, constituiu-se a primeira assem-
bleia nacional da Alemanha e que, desde entao,
e considerada o berco da democracia alema.
Outros emblemas culturais de Frankfurt: o Au-
ditorio e o Centro de Congressos, Alte Oper
Frankfurt, a Universidade, etc. Concluiremos o
passeio com uma degustação de cerveja in-
clusa. Jantar e acomodaçao.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
NUREMBERGUE–PRAGA
Café da manhã buffet. Saida para Nurember-
gue, antiga capital imperial e uma das cidades
mais historicas. Tempo livre. Daremos segui-
mento a nossa viagem em direcao a Praga, ca-
pital da Republica checa. Chegada. Jantar e
acomodaçao.

DIA 9. (Terça Feira) PRAGA
Estadia em meia pensão. Na parte da manha
realizaremos uma visita panorâmica inclusa a
cidade. Veremos: a Praca da Republica, onde
se encontra uma das mais antigas torres de

Praga: a Torre de Polvora e a Casa Municipal; a
Praca Venceslau, a maior das tres gigantescas
pracas construidas por Carlos IV para sua Ci-
dade Nova (Nove Mesto). Seguiremos ate a
Ponte Charles, um dos simbolos da cidade do
seculo XIV. Continuaremos passeando pelos lu-
gares mais importantes da Stare Mesto (Cidade
Velha): Igreja de Nossa Senhora de Tyn, o im-
ponente monumento a Jan Hus e a Prefeitura
da Cidade Velha, com o relogio astronomico do
sec. XV. Na parte da tarde, opcionalmente, po-
deremos realizar a visita artística: O castelo de
Praga, com a catedral de Sao Vito de estilo go-
tico, onde se conservam as joias da coroa e na
qual se destaca a cripta e a sala Venceslau,
alem da Viela de Ouro, um dos lugares mais en-
cantadores da cidade, que nao poderia faltar
nesta visita. Este fantastico local deve seu nome
aos ourives que lá viviam no século XVIII;hoje há
lojinhas de artesanato e muitas casi has, entre
as quais se destaca a que foi o antigo domicílio
de Franz Kafka, autor de Metamorfose. Final-
mente nos despediremos de Praga em sua cer-
vejaria mais famosa, jantar tipico incluso a U
Fleku, onde jantaremos e degustaremos sua fa-
mosa cerveja.

DIA 10. (Quarta Feira) PRAGA
Estadia em meia pensão. Excursão opcional
de dia completo à vizinha e famosa cidade de
Karlovy Vary, a maior e mais importante estação
balneária da República Checa. Diz a lenda que
foi fundada pelo próprio imperador Carlos IV,
que, em um dia da caça, descobriu as proprie-
dades da água da região e, mais tarde, cons-
truiu um pavilhão de caça e fundou uma cidade
à qual deu o seu nome: Karlovy Vary, que signi-
fica "águas quentes de Carlos". Sua indústria de
maior prestígio mundial é a do cristal Moser,
conhecido como "Cristal dos Reis", de exce-
lente qualidade e que abastece, desde o século
XIX, as Casas Reais Europeias, chefes de Es-
tado, etc. Retorno a Praga. Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
translado ao aeroporto. Fim da viagem e denos-
sos serviços.

● Assistência: no aeroporto de destino e
traslado ao hotel e vice-versa.

● Guia acompanhante e assistência
desde o momento da chegada.

● Acomodação: nos hotéis previstos ou
similares, em quartos duplos com
banheira o chuveiro.

● Ônibus Autopullman para o percurso
dentro da Itália.

● Refeições: las indicadas como inclusas
em cada opção (bebidas não inclusas)

● Visitas inclussas:
Panorâmicas em Londres, Paris,
Frankfurt, Praga, Budapeste e Viena.
Visita da Bratislava.

● Outras atrações incluídas:
Paseio por Montamtre, Cruzeiro pelo
Reno, Jantar tipico taberna Ufleku e cena
despedida Grinzing.

● Seguro de viagem. 

NOTAS
1 ) Em Londres e Paris em café da manhã.
• Para o trajeto Frankfurt–Praga, quando o nú-

mero de pax for inferior a 10, o traslado será
feito de avião, sem visitar Nuremberg.

• O trajeto Londres-Paris em alguns casos poderá
ser realizado em trem Eurostar. Consultar.

• Em Paris, devido ao Campeonato da Europa
Futbol as saidas del 6/6 al 11/7 pernotara fuera
da cidade.

GRANDES CAPITAIS DA EUROPA

LONDRES E PARIS COM PRAGA 11 dias  ... desde 1.620 $

PARÍS COM PRAGA 8 dias  ... desde 1.095 $

LONDRES E PARIS COM PRAGA, BUDAPESTE E VIENA 14 días  ... desde 1.985 $

PARIS COM PRAGA, BUDAPESTE E VIENA 11 días  ... desde 1.460 $

A

B

D

C

PARIS E PRAGA   (PP1)

• Inicio em Paris

Dia 1. (Quinta Feira) PARIS

Dia 2. (Sexta Feira) PARIS.
Idêntico ao dia 5º dao itinerário A

Dia 3. (Sábado) PARIS
Idêntico ao dia 6º dao itinerário A

Dia 4. (Domingo) PARIS-CRUZEIRO
PELO RENO-FRANKFURT

Idêntico ao dia 7º dao itinerário A

Dia 5. (Segunda Feira) FRANKFURT-
PRAGA

Idêntico ao dia 8º dao itinerário A

Dia 6. (Terça Feira) PRAGA
Idêntico ao dia 9º dao itinerário A

Dia 7. (Quarta Feira) PRAGA
Idêntico ao dia 10º dao itinerário A

Dia 8. (Quinta Feira) PRAGA
Idêntico ao dia 11º dao itinerário A

B
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      PREÇOS por pessoa $ USA   Inicio Paris

                 

      Em quarto duplo  . . . . . . . . . . 1.095  1.460
      Spto. quarto individual  . . . . . . .    350     500
      ■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . .      30       80
      ■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . .    105     180
      ■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . .    350     410
      Bônus cancel sem despesas  . .      30       30

      PREÇOS por pessoa $  USA Inicio Londres

                     

      Em quarto duplo  . . . . . . . . . . 1.620 1.985
      Spto. quarto individual  . . . . . . .    500    650
      ■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . .      20      85
      ■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . .    105    185
      ■ Temporada Extra  . . . . . . . . . . .    350    415
      Bônus cancel sem despesas  . .      30      30

B D

A C

73 PANAVISIÓN

       DATAS DE INICIO LONDRES

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol 

       DATAS DE INICIO PARIS

       Tudos quintas feiras do anho

      HOTEIS previstos ou similares

         Londres         Royal National ***                   Cidade
                               Novotel Brentford 4*            Periferia
                               Britannia International 4*       Cidade

        Paris              Mercure La Defense ****        Cidade
                               Mercure Gare de L’est ****       Cidade
                               Residhome Millenaire ****        Cidade

        Frankfurt       N. City West****                      Cidade

        Praga            Hotel Duo/Olympik I****         Cidade
                               Holiday Inn Congress****       Cidade
                               Clarion Congres****                 Cidade

        Budapeste    Arena / Budapest****               Cidade
                               Hungaria****                              Cidade

        Viena             Vienna South****                       Cidade

                               Eurostars Exe****                      Cidade

DIA 11. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manha re-
alizaremos uma visita panorâmica inclusa a
cidade de Budapeste. Na margem direita do
Danubio fica o centro historico, o Buda, onde
veremos: o Bastiao dos Pescadores, a Igreja
de Matias, etc. A seguir atravessaremos o Da-
nubio para visitar Peste, a parte comercial da
cidade. Almoço. Tarde livre na qual recomen-
damos realizar opcionalmente um passeio de
barco ao longo do Danubio. Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) BUDAPESTE–VIENA
Café da manhã buffet. Saida para a fronteira
austriaca. Chegada a Viena, almoço, assis-
tencia e traslado ao hotel. Viena, a capital da
Austria, e tambem a capital das valsas. O Pra-
ter, com sua famosa roda gigante, as pracas
que recordam a epoca imperial... seremos tes-
temunhas de tudo isso, ao fazer a visita pa-
norâmica. Em nosso trajeto, veremos o Pala-
cio Imperial, residencia dos imperadores, e o
conjunto artistico formado pelo palacio Belve-
dere, que funciona como museu e e composto
por dois edificios separados por formosos jar-
dins; e por um outro palacio chamado Schwar-
zenberg, transformado em hotel. A Igreja Vo-
tiva, a Opera, o museu de Belas Artes, os
monumentos a Goethe, Schiller e Mozart, a
Universidade, etc. Acomodação.

DIA 13. (Sábado) VIENA
Estadia em meia pensão. Na parte da manha
sera possivel realizar opcionalmente a visita
artística da cidade, na qual conheceremos as
dependencias do magnifico edificio que abriga
a Opera mais importante de Viena. Passare-
mos pela Biblioteca Nacional, pela Escola Es-
panhola de Equitacao e pela Capela dos Me-
ninos Cantores, que admiraremos por fora.
Continuaremos ate o Palacio Imperial, onde
realizaremos a visita aos aposentos imperiais,
sem esquecer seus maravilhosos jardins de
desenho frances. Neste palacio viveram per-
sonagens tao famosos como Francisco Jose
e Sissi, cujos gabinetes e dormitorios variam
tanto em decoracao como em numero, alem
dos luxuosos motivos que decoram suas pa-
redes. Tambem conheceremos a catedral go-
tica de Santo Estevao, ponto nevralgico da ci-
dade, dedicada ao padroeiro de Viena. A
seguir, iremos para Grinzing, bela cidadezinha
de viticultores, onde desfrutaremos do jantar
incluso numa de suas tipicas tabernas. Re-
torno a Viena e acomodação.

DIA 14. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Na hora indicada,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos servicos.

LONDRES, PARIS, PRAGA,
BUDAPESTE, VIENA   (PLV)

• Inicio en Londres
DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistencia no aeroporto
e traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manha fa-
remos a visita panorâmica inclusa a cidade:
admiraremos o Palacio Real, o Palacio de
Westminster, um imponente edificio neogotico
dourado, atual centro politico da Gra-Bretanha
e da Commonwealth. A famosa Torre do Re-
logio, um dos monumentos mais fotografados
de Londres, mais conhecida como o “Big
Ben”, em homenagem ao primeiro encarre-
gado da construcao, Benjamin Hall. O Palacio
de Buckingham, residencia oficial da monar-
quia britanica, elevase entre o pesado trafego
do centro de Londres e o complexo de par-
ques composto pelo St. James e o Green
Park. No exterior do Palacio ocorre, diaria-
mente, a tradicional troca da guarda, obser-
vada e fotografada por milhares de turistas.
Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade
mais cosmopolita do mundo. Tempo para fazer
compras e visitas de interesse. A primeira pa-
rada no caminho, para os amantes das com-
pras, passa pela Oxford Street, Regent Street
e Bond Street. Quem visita Londres nao pode
deixar de ver a Harrod´s, conhecida mundial-
mente pela qualidade de seus produtos e seu
incomparavel servico de atendimento ao
cliente. Alem disso, sugerimos visitar opcional-
mente o Castelo de Windsor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES–PARIS
Café da manhã buffet. Saida para Dover, tra-
vessia do Canal da Mancha em ferry e conti-
nuacao, de onibus, ate Paris. Chegada, assis-
tencia e traslado ao hotel. Acomodação.

DIAS 5 a 9 (Sexta-Terça Feira)
Idêntico aos dias 5 a 9 do itinerário C.

DIA 10. (Quarta Feira) PRAGA–BRNO–
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã
saída para Brno. A cidade de Brno é um cen-
tro natural das zonas vinícolas da Moravia do
Sul. A seguir, visita inclusa da cidade: Praça da
Liberdade, a Fonte Barroca e a velha Prefei-
tura. Continuação da viagem a Budapeste, via
Bratislava, visita panorâmica à cidade. Che-
gada, jantar e acomodação.

C

Praga

Paris

Frankfurt

Viena

Budapeste

Bratislava

Londres

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa   T. Meia  T. Alta
 
T. Extra

    Spto.
                                                             Indiv.
         Londres........   100       105       120      105       60

         Paris ............   70       80       90      190       50

         Praga ...........   45       50       60      50       40

         Viena............   45       65       80      65       40

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

PARIS, PRAGA, BUDAPESTE, VIENA  (PPV)

• Inicio em Paris

Día 1. (Quinta Feira) PARIS

Día 2. (Sexta Feira) PARIS
Idêntico ao dia 5º dao itinerário C

Día 3. (Sábado) PARIS
Idêntico ao dia 6º dao itinerário C

Día 4. (Domingo) PARIS-CRUZEIRO
PELO RENO-FRANKFURT

Idêntico ao dia 7º dao itinerário C

Día 5. (Segunda Feira) FRANKFURT-
PRAGA

Idêntico ao dia 8º dao itinerário C

Día 6. (Terça Feira) PRAGA
Idêntico ao dia 9º dao itinerário C

Día 7. (Quarta Feira) PRAGA-
BUDAPESTE

Idêntico ao dia 10º dao itinerário C

Día 8. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Idêntico ao dia 11º dao itinerário C

Día 9. (Sexta Feira) BUDAPESTE-
VIENA

Idêntico ao dia 12º dao itinerário C

Día 10. (Sábado) VIENA
Idêntico ao dia 13º dao itinerário C

Día 11. (Domingo) VIENA-
Idêntico ao dia 14º dao itinerário C

D
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ALEMANHA
SUIÇA e ÁUSTRIA

No “coração” da Europa, entre o Reno e o Danúbio,

 os Alpes e a Floresta Negra...

... as cidades imperiais, a arquitetura medieval, o encanto 

de uma valsa, o sabor espumoso da melhor cerveja...

Tudo isso que desperta os nossos sentidos e muito mais...

Você encontrará nesta seleção de circuitos oferecida 

pela Panavisión Tours. 
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Munique

Wuzburg
Rothemburgo

Estrasburgo

Friburgo

Heidelberg

DIA 1. (Sábado) MUNIQUE (Baviera)
Chegada a Munique, assistência e transporte ao
hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Domingo) MUNIQUE (Baviera)
Café da manhã buffet. Visita à cidade de
Munique, onde destacamos o Castelo e o
parque Nymphenburg, o famoso carrilhão de
Glockenspiel, a cidade Olímpica, o imponente
edifício renascentista da Igreja de São Miguel,
com a maior abóbada de canhão da região
situada ao norte dos Alpes; a Catedral gótica
onde ainda se conservam os vitrais dos
séculos XIV a XVI, etc. Resto do tempo livre
para seguir fazendo visitas de interesse e
passear por esta cidade que possui 100.000
metros quadrados dedicados exclusivamente
à área de pedestres. Esta bela cidade fundada
em 1158 é a capital da Baviera desde 1503;
Munique é, juntamente com Berlim, a cidade
mais popular da Alemanha e a que mais
visitantes recebe, atraídos pela cordialidade de
seus habitantes. O centro da cidade é a
Marienplatz, repleta de turistas, músicos de
rua, etc. Almoço e degustação da típica
cerveja da Baviera. Tarde livre. Jantar (opc.TI)
e acomodação. 

DIA 3. (Segunda Feira) MUNIQUE (Baviera):
Excursão opcional ao castelo de Neus-
chwanstein
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje
sugerimos uma fantástica excursão opcional
ao Castelo de Neuschwanstein, o mais
visitado da Alemanha e o favorito dos que
Ludwig II da Baviera, o "Rei Louco", mandou
construir, porque nele projetou toda a fantasia
de sua mente criadora. Construído sobre um
impressionante promontório rochoso, a
imagem oferecida pelo castelo medieval, a
mais conhecida de todos os castelos do
mundo, serviu de inspiração a Walt Disney
para criar o Castelo da Bela Adormecida.
Tempo livre. Jantar e acomodação. 

DIA 4. (Terça Feira) MUNIQUE-NUREMBER-
GUE-ROTA ROMÂNTICA-HEIDELBERG
(ÁREA)
Café da manhã buffet e saída para
Nurembergue, cidade me dieval da Baviera. Foi
cenário dos famosos juizos de Nurembergue
que condenaram aos líderes nazistas no final
da Segunda Guerra Mundial. Continuação a
Rotemburgo, ca pi tal da Rota Romântica,
Almoço (opc. TI). Bela cidade medieval, que
parece transportada de um conto de fadas,
rodeada de muralhas com Castelos e igrejas. A

visita desta cidade será realizada a pé, uma vez
que seu centro histórico é peatonal. Seus
recantos, ruelas e casas foram símbolo do
romanticismo. Continuação até Heidelberg.
Chegada, jantar e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) HEIDELBERG (Área)-
BADEN-BADEN-ESTRASBURGO- FRIBURGO
(Floresta Negra)
Café da manhã buffet e visita à cidade, que
encantou a poetas, músicos e artistas do
Romantismo. Cidade turística por excelência,
possui um magnífico castelo de estilo gótico-
renascentista, que foi residência dos príncipes
eleitores do Palatinado. Destacam-se também
sua universidade e seu bem preservado centro
antigo. Continuação para Baden-Baden,
famosa cidade localizada no vale do rio Oos,
que graças a sua bela paisagem e seu clima
ameno fizeram deste, um lugar amado pelos
poderosos, desde os tempos de Roma.
Almoço (opc. TI). Continuaremos nossa
viagem até Estrasburgo, sede do Parlamento
Europeu e capital da Alsácia, onde ressaltamos
o velho núcleo urbano, a Petit France, uma
antiga vila de pescadores e moendeiros, onde
a água se funde à arquitetura tradicional; sem
esquecer a magnífica catedral gótica e outras
atrações como a Place Kleber. Concluímos
nosso percurso na Floresta Negra. Chegada,
jantar e acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) FRIBURGO 
(Floresta Negra)
Café da manhã buffet e visita a Friburgo,
cidade assentada numa das regiões mais
bonitas da Europa, "A Floresta Negra".
Circuito panorâmico nessa bela cidade.
Destacamos sua Catedral, relativamente
pequena mas de notável beleza gótica. Em
seus arredores há uma praça com um mercado
de produtos tradicionais, onde se destaca o
belo edifício do Palácio Episcopal. Também são
interessantes a nova e a antiga Prefeitura, com
seu carrilhão do século XVI; a antiga
Universidade; a Porta de São Martinho, etc.
Almoço (opc. TI) e tarde livre, oferecemos um
passeio opcional de barco para admirar a
deslumbrante paisagem às margens do lago
Titisee, localizado no centro da Floresta Negra.
Retorno ao nosso hotel. Jantar e
acomodação. 

DIA 7. (Sexta Feira) FRIBURGO-CATARATAS
DO RENO STEIN AM RHEIN-ZURIQUE 
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos uma
das mais bonitas excursões que podem ser
feitas na Floresta Negra. Sairemos para
Schaffhausen, onde a natureza conseguiu
uma perfeita síntese entre árvores, montanhas

e arroios selvagens. Em Schaffhausen, tempo
livre para contemplar as cataratas do Reno.
Almoço (opc. TI). Continuação para a cidade
vizinha de Stein am Rhein, cujo encanto reside,
principalmente, em seu bem preservado centro
antigo, composto de construções medievais,
fachadas pintadas e estruturas de madeira,
balcões adornados com flores e ruas para
pedestres. Terminaremos nossa jornada em
Zurique, chegada e visita à cidade, com
destaque para a Bahnhofstrasse, artéria
principal e mais animada de Zurique; o velho
bairro de pescadores "Schipfe" e a ponte mais
antiga da cidade, a Rathaus Brucke, etc.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Sábado) ZURIQUE
Café da manhã buffet. Na hora indicada,
transporte ao aeroporto de Zurique. Fim da
viagem e de nossos serviços. 

(1) Exceto no 3º dia, só jantar, para maior comodidade.

dias, 7 ou 12 refeições e 11 visitas  ... a partir de 1.190 $8

      DATAS DE INICIO MUNIQUE
         Junho                   4      11      18      25

Julho                    2        9      16      23      30

Agosto                 6      13      20      27

Setembro             3      10      17      24

Outubro                1        8      15      22

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1.190

Spto. quarto individual . . . . . . . . . . . . . .         350

Spto. tudo incluido (opc)  . . . . . . . . . . . .         140

■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . .           30

Bônus cancel sem despesas . . . . . . . . .           30

BAVIERA, ROTA ROMÂNTICA
E FLORESTA NEGRA
3 noites em Munique, 1 em Heidelberg, 2 em Friburgo e 1 em Zurique

Além das visitas panorâmicas em Munique, Heidelberg,
Estrasburgo, Friburgo e Zurique, incluímos:

        • Visita as Cataratas do Reno e Stein am Rhein.

        • Visita a Nurembergue e Rotemburgo.

        • Excursão a Baden Baden

        • Passeio pela Rota Romântica.

        • Degustação de cerveja em Munique.

● Assistência: no aeroporto de destino e
traslado ao hotel e vice-versa.

● Ônibus Autopullman: para o percurso
terrestre.

● Refeições: Meia pensão: Café da
manhã, 1 almoço e 6 jantares. Pensão
completa(1): Café da manhã, jantar diario
e 5 almoços (bebidas não inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

● Acomodação: nos hotéis previstos ou
similares, em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

● Visita com guia local:                            
Munique, Heidelberg.

● Visita com guia acompanhante:           
Nurembergue, Rotemburgo, Baden-
Baden, Estrasburgo, Friburgo, Stein am
Rheim e Zurique.

● Outras atrações inclusas: 
  Degustação de cerveja em Munique.
  Passeio pela Rota Romântica.
  Visita as Cataratas do Reno 

    e Stein Rhein.
● Seguro de viagem.

Rota Romântica

Zurique

MEIA PENSÃO TUDO INCLUIDO(1)

      HOTÉIS previstos ou similares
        Munique          Feringa Park****                         Cidade
                                   Best Hotel***Sup               Vilsbiburg
                                 NH Ingolstadt***Sup              Ingolstadt

.        Heidelberg       NH Weinheim****             Weinheim
        (Área)                NH Hirschberg****         Hirschberg
                                 Arcadia***Sup                   Heidelberg
                                 Ramada***Sup                Lademburg

        Floresta           Mercure Am F.****              Villingen
          Negra                 Mercure Offenburg****    Offenburg
                                       Central****                         Friburgo
                                       Parkhotel Stadt***             Friburgo

        Zurique            Movenpick Airport****       Periferia
                                 Novotel City West****         Cidade
                                       Senator****                          Cidade

NOTAS

• Munique: de 15 set. a 4 outubro “Oktoberfest”:
a acomodação em Munique pode ser fora da
cidade.

• Ver datas de Feiras e Congressos na última
página.

In ic io Munique -  F im Zurique

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Munique .............................      70      70       50

         Zurique ...............................      110      110       60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto
e transporte ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-Cruzeiro
ao Longo do Reno- COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para
navegar pela parte mais bonita do Reno e
admirar o Rochedo Loreley e os antigos
castelos-fortaleza do Reno. Almoço a bordo
(opc. TI). Desembarque em Boppard e
continuação da viagem até Colônia, que já foi
a terceira maior cidade do mundo. Chegada,
visita à cidade, onde se destaca sua
magnífica catedral gótica, a maior do país,
visível de todas as partes da cidade e uma das
poucas construções que sobreviveu aos
bombardeios da Segunda Guerra Mundial.
Destacamos seus belos vitrais e as duas torres
de 157 metros que são, há séculos, o
emblema da cidade e o monumento
arquitetónico mais famoso da Alemanha; sua
construção ocorreu ao longo de 632 anos.
Esta catedral é uma das igrejas de
peregrinação mais importantes da Europa e é
ponto de atração para turistas de todo o
mundo. Também recomendamos que você
desfrute de um passeio pela cidade velha,
emoldurada por duas pontes, Deutzer e
Hohenzollern, com suas casas coloridas
amontoados umas às outras e coroadas pela
catedral e a igreja românica de São Martinho,
nas margens do Reno. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-
HANNOVER-HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas
margens do rio Leine. Visita panorâmica pela
cidade, onde se destacam a Antiga Prefeitura,
e a Igreja de mercado, além da Nova Prefeitura.
Almoço (opc. TI). Continuação da viagem até
Hamburgo, conhecida como a porta da
Alemanha para o mundo. Cidade aquática por
excelência, uma vez que tanto o rio Elba, o
lago Alster (bem no centro da cidade) e o porto
(o mais importante da Alemanha), são os
pilares da cidade. Chegada e transporte ao
hotel. Tempo livre nesta elegante e cosmopolita
cidade. Passeio de barco opcional pelo porto.
Jantar e acomodação. 

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja

de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa,
a cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre que poderá aproveitar para fazer
uma visita de barco no porto ou no lago Alster,
passear pelas extensas áreas verdes que
fazem de Hamburgo a cidade mais verde da
Alemanha. Também podemos ir à
Jungfernstieg para fazer compras. Almoço
(opc. TI). Na parte da tarde temos uma bela
excursão incluída à cidade de Lübeck.
Faremos a visita ao centro antigo, de forma
oval, cercado por água, que continua a
oferecer, até hoje, uma imagem magnífica do
gótico medieval. Resto do tempo livre para
continuar a desfrutar desta maravilhosa cidade
declarada Património da Humanidade pela
UNESCO. Na hora indicada, retorno a
Hamburgo. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada, almoço (opc. TI) e visita
panorâmica pela cidade. O conjunto formado
pelas suas belas avenidas, monumentos,
palácios, parques, teatros e museus, mesmo
depois dos efeitos devastadores dos ataques
aéreos da Segunda Guerra Mundial, faz jus à
sua posição de cidade de primeira categoria. O
culto que se rende à razão e às ideias nesta
capital lhe valeu as alcunhas de "a cidade da
inteligência" e "Atenas do Spree". Destaca-se a
Torre Comemorativa da Igreja, a Prefeitura
Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão de
Brandeburgo (símbolo da cidade desde 1989,

ano da reunificação do país); o Reichstag, nova
sede do parlamento alemão e os restos do
célebre muro. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) BERLIM
Estadia com pensão completa (opc. TI). Na
parte da manhã faremos a visita opcional a Ber-
lim Artística. O Museu Pergamon abriga uma
das obras-primas da arte helénica, o Altar de
Pérgamo, além de uma grande quantidade de
vestígios arqueológicos que nos transportam a
diversas civilizações antigas. No Museu Egípcio
poderemos admirar o internacionalmente conhe-
cido busto de Nefertiti e outros tesouros do an-
tigo Egito. Em ambos museus, nosso guia irá
mostrar as obras mais valiosas que lá estão.
Resto do tempo livre; recomendamos aproximar-
se para conhecer a praça de Alexander (Alexan-
derplatz), de onde é possível dirigir-se até a
Catedral e a Prefeitura Vermelha, as torres gé-
meas da Igreja de São Nicolau e o Gendarmen-
markt, um dos locais mais bonitos de Berlim. O
Bairro Hansaviertel constitui uma verdadeira an-
tologia da arquitetura moderna. A partir do Sie-
gessaule (Obelisco da Vitória) aprecia-se um belo
panorama do Tiergarten e da antiga Berlim
Oriental. Aproveite para degustar a famosa Ber-
liner Weisse, cerveja ligeiramente fermentada,

dias, 7 ou 12 refeições e 8 visitas  ... a partir de 1.105 $8

O MELHOR DA ALEMANHA
1 noite em Frankfurt, 1 Colônia, 2 Hamburgo, 3 Berlim e 2 Munique

Além das visitas panorâmicas em Frankfurt, Colônia, 
Hamburgo, Berlim e Munique (opc B) incluímos:

        • Visita a Frankfurt y Colônia.

        • Degustação de cerveja em Munique e visita a Dresden (Itinerario B).

        • Cruzeiro ao longo do Reno.

        • Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck.

MEIA PENSÃO TUDO INCLUIDO(1)

servida em grandes copos, com um toque de
xarope de groselha. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos
a possibilidade de fazer uma visita interessante
a Potsdam, cidade de residência dos eleitores
de Brandeburgo desde o século XVII e,
atualmente, Património Cultural da
Humanidade. Seus belos palácios e jardins,
que ocupam mais de 300 hectares, são o
melhor exemplo do esplendor do grande
império prussiano. Passearemos pelos belos
jardins do Palácio de Sanssouci, cuja
construção foi ordenada pelo rei Frederico II,
que o utilizava como residência de verão.
Tempo livre para desfrutar desta bela cidade.
Aproveite para visitar o Palácio Ceilienhof,
onde foram assinados os acordos que
puseram fim à Segunda Guerra Mundial.
Retorno a Berlim. Resto do dia livre. Jantar e
acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) BERLIM
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

(1) Exceto almoço no 6ºdia.

● Assistência: no aeroporto de destino e
traslado ao hotel e vice-versa.

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Refeições: café da manhã buffet e jantar
diario (opc. MP). Café da manhã buffet, 5
almoços e 7 jantares diario (opc. TI).
Bebidas não inclusas.

● Visitas panorâmicas com guia local a:
Hamburgo, Berlim, Munique (opc B).

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Colôni, Hannover e Dresden 
(opc B).

● Outras atrações inclusas:
Cruzeiro pelo Reno;
Excursão a Lübeck
Degustação de cerveja em Munique
(opc B)

● Seguro de viagem.

591
S92

AOPÇÃO

In ic io Frankfur t  -  F im Ber l im

074-84 BRASIL  2016.qxp:America  04/02/16  14:18  Página 76



Munique

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Colônia

Frankfurt

Berlim

Dresden

77 PANAVISIÓN

DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto
e transporte ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-
Cruzeiro ao longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos no cruzeiro para navegar
pela parte mais bonita do Reno. Almoço a
bordo (opc. TI). Desembarque em Boppard e
continuação da viagem até Colônia, que já foi a
terceira maior cidade do mundo. Chegada,
visita à cidade, onde se destaca a magnífica
catedral gótica, a maior do país. Destacamos
seus belos vitrais e as duas torres de 157
metros que são, há séculos, o emblema da
cidade e o monu-mento arquitetónico mais
famoso da Alemanha; sua construção ocorreu
ao longo de 632 anos. Também
recomendamos que você desfrute de um
passeio pela cidade velha, emoldurada por
duas pontes, Deutzer e Hohenzollern, com
suas casas coloridas amontoados umas às
outras e coroadas pela catedral e a igreja
românica de São Martinho, nas margens do
Reno. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNO-
VER-HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas
margens do rio Leine. Visita panorâmica pela
cidade, onde se destacam a Antiga Prefeitura, e
a Igreja de mercado, além da Nova Prefeitura.
Almoço (opc. TI). Continuação da viagem até
Hamburgo, conhecida como a porta da
Alemanha para o mundo. Cidade aquática por
excelência, uma vez que tanto o rio Elba, o lago
Alster (bem no centro da cidade) e o porto (o
mais importante da Alemanha), são os pilares
da cidade. Chegada e transporte ao hotel.
Tempo livre. Passeio de barco opcional pelo
porto. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa,
a cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre que poderá aproveitar para fazer
uma visita de barco no porto ou no lago Alster,
passear pelas extensas áreas verdes que fazem
de Hamburgo a cidade mais verde da
Alemanha. Também podemos ir à Jungfernstieg
para fazer compras. Almoço (opc. TI). Na parte
da tarde temos uma bela excursão incluída à

cidade de Lübeck. Faremos a visita ao centro
antigo, de forma oval, cercado por água, que
continua a oferecer, até hoje, uma imagem
magnífica do gótico medieval. Resto do tempo
livre para continuar a desfrutar desta
maravilhosa cidade declarada Património da
Humanidade pela UNESCO. Na hora indicada,
retorno a Hamburgo. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada, almoço (opc. TI) e visita panorâmica
pela cidade. O conjunto formado pelas suas
belas avenidas, monumentos, palácios, parques,
teatros e museus, mesmo depois dos efeitos
devastadores dos ataques aéreos da Segunda
Guerra Mundial, faz jus à sua posição de cidade
de primeira categoria. Destaca-se a Torre
Comemorativa da Igreja, a Prefeitura Vermelha, a
Torre de Rádio, o Portão de Brandeburgo
(símbolo da cidade desde 1989, ano da
reunificação do país); o Reichstag, nova sede do
parlamento alemão e os restos do célebre muro.
Jantar e acomodação.

DÍA 6. (Sábado) BERLIM 
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã
faremos a visita opcional a Berlim Artística. O
Museu Pergamon abriga uma das obras-primas
da arte helénica, o Altar de Pérgamo, além de
uma grande quantidade de vestígios arqueológi-
cos que nos transportam a diversas civilizações
antigas. No Museu Egípcio poderemos admirar
o internacionalmente conhecido busto de Nefer-
titi e outros tesouros do antigo Egito. Resto do
dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos
a possibilidade de fazer uma visita interessante
a Potsdam, cidade de residência dos eleitores
de Brandeburgo desde o século XVII e,
atualmente, Património Cultural da
Humanidade. Passearemos pelos jardins do
belo Palácio de Sanssouci, mandado
construir pelo rei Federico II, que o utilizava
como residência de verão. Tempo livre para
desfrutar desta bela cidade. Retorno a Berlim.
Resto do dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) BERLIM-DRESDEN-
MUNIQUE
Café da manhã buffet. Saída para Dresden,
capital do estado da Saxónia, de alto nível
cultural e artístico. Possui valiosas coleções de
arte, famosas corporações musicais e
importantes edifícios de diversas épocas.
Conhecida como a "cidade do Barroco", a
melhor maneira de conhecê-la é passeando a

pé pelo seu centro histórico. Ao longo de
escassos três quilómetros já é possível observar
a ostentosa arquitetura teatral da Ópera, uma
incrível amostra da tradição da cidade que
remonta à época do renascimento; o Palácio
Zwinger, grandiosa obra de arquitetura barroca;
a Igreja de Nossa Senhora de Dresden, umas
das igrejas protestantes mais importantes da
região da Saxónia. Almoço (opc. TI).
Continuação da viagem para Munique. 

DIA 9. (Terça Feira) MUNIQUE
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a
visita panorâmica pela cidade: o palácio
barroco de Nymphenburg (detrás dele, a torre
de 295 metros de altura que marca o local dos
Jogos Olímpicos de 1972), o famoso carrilhão
de Glockenspiel, a igreja de São Miguel, a
catedral gótica. Almoço e degustação da
típica cerveja Bávara. Para os que desejarem,
sugerimos uma visita ao Castelo de
Neuschwanstein, criado por Ludwig II da
Baviera, mais conhecido como o "Rei Louco".
O castelo se eleva na encosta montanhosa,
compondo um cenário tão magnífico, que não
é de estranhar que tenha servido de inspiração
a Walt Disney para criar o Castelo da Bela
Adormecida. Jantar (opc. TI) e acomodação. 

DIA 10. (Quarta Feira) MUNIQUE
Café da manhã buffet. No horário indicado,
transporte ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços. 

(1) Exceto almoço no 6º dia. 

dias, 9 ou 16 refeições e 11 visitas  ... a partir de 1.435 $10

      DATAS DE INICIO FRANKFURT

Maio                   16      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão

• 8 Dias
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.105
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . .        350
Spto. tudo incluido (opc)  . . . . . . . . . . . .        135
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . .          30
Bônus cancel sem despesas  . . . . . . . . .          30

• 10 Dias
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.435
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . .        450
Spto. tudo incluido . . . . . . . . . . . . . . . . .        195
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . .          30
Bônus cancel sem despesas  . . . . . . . . .          30

HOTÉIS previstos ou similares

Frankfurt       Novotel City****               Semicentro 
                      Mercure Eschborn****         Periferia

Colônia          Cologne R. Platz****             Cidade

                          Ramada Bruhl****                    Bruhl

                          Mercure Dus Neuss****    Dusseldorf

Hamburgo     Novum Style Centrum***.     Cidade

                      Panorama Harburg ****       Periferia

Berlim            Holiday Inn C.W.****             Cidade

                          Wyndhan City East***           Cidade

                      Berlin Excelsior****                 Cidade

Munique        Feringapark****                     Cidade

                          Mercure Ost Messe****       Periferia

                      Ramada Messe****                Cidade

O
P

Ç
Ã

OB

      NOTAS

• Ver datas de Feiras e Congressos na última pá-
gina.

• Frankfurt, devido a la Automechanika del 11 al
18/9 o alojamento pode ser fora da cidade.

• Colônia, devido a la Photokina del 18 al 25/9 o
alojamento pode ser fora da cidade.

• Berlim, devido a la Feria IFA del 1 al 8/9 e Inno-
trans de 19 al 23/9 o alojamento pode ser fora da
cidade.

• Munique, devido al Intersolar del 20 al 25/6 e Ok-
toberfest del 15/9 al 4/10 o alojamento pode ser
fora da cidade.

Inicio Frankfurt - Fim Munique

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Frankfurt .............................       80        80        50

         Berlim .................................       80        80        50

         Munique .............................       70        70        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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GRANDE TOUR DA ALEMANHA
3 noites em Berlim, 1 em Erfurt, 1 em Nurembergue,
1 em Heidelberg, 1 em Friburgo e 2 em Munique

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA(1)

dias, 8 ou 15 refeições e 10 visitas,   ... a partir de 1.445 $10

S63

DIA 1. (Sábado) BERLIM
Chegada a Berlim, assistência e traslado ao
hotel.  Jantar e acomodação.

DIA 2. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à
cidade. Destaque para a Torre Comemorativa
da Igreja, a Prefeitura Vermelha, Torre de Rádio,
Portão de Brandemburgo (símbolo da cidade
desde 1989 com a reunificação do país), o
Reichstag, nova sede do parlamento alemão,
hoje denominado Bundestag e os restos do cé-
lebre muro. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) BERLIM
Café da manhã buffet. Hoje teremos a possi-
bilidade de fazer uma visita interessante a Pots-
dam, cidade de residência dos Eleitores de
Brandemburgo desde o século XVII e atual-
mente Patrimônio Cultural da Humanidade.
Seus belos palácios e jardins, que ocupam
mais de 300 hectares, são o melhor exemplo
do esplendor do grande império prussiano. Al-
moço (opc. TI). Retorno a Berlim. Jantar e
acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) BERLIM-DRESDEN-
ERFURT
Café da manhã buffet. Saída com destino a
Dresden, capital do estado da Saxônia, conhe-
cida como a cidade do Barroco. A melhor ma-
neira de conhecê-la é passeando a pé pelo seu
centro histórico. Ao longo de escassos três qui-
lômetros já é possível observar a ostentosa ar-
quitetura teatral da Ópera; o Palácio Zwinger,
grandiosa obra de arquitetura barroca; a Igreja
de Nossa Senhora de Dresden, umas das igre-
jas protestantes mais importantes da região da
Saxônia. O esforço do povo alemão fica pa-
tente em Dresden, que trabalhou com esforço
e dedicação durante mais de sessenta anos
para reconstruir grande parte dos terríveis des-
troços. O resultado é, hoje, uma cidade monu-
mental, sem dúvida, uma das mais bonitas da
Alemanha. Almoço (opc. TI) e continuação a
Erfurt. A antiga riqueza desta cidade reflete-se,
ainda hoje em dia, nas diversas casas restau-
radas de estrutura renascentista, nas inúmeras
igrejas e mosteiros e na famosa ponte Krämer-
brücke. Todas estas construções formam o
centro urbano medieval mais bem preservado
da Alemanha. Também extraordinárias são a
Catedral de Santa Maria e a igreja São Se-
verino (1280), templo gótico com cinco naves,
onde se encontra o túmulo de São Severino e
que, junto com a Catedral, são o emblema da
cidade. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) ERFURT-
NUREMBERGUE: Opcional Bamberg
Café da manhã buffet saída para Nurember-
gue, importante cidade alemã que, apesar de ter
sido em grande parte destruída durante a Se-
gunda Guerra Mundial, reconstruiu seus edifícios
de acordo com os planos originais. Chegada e vi-
sita à cidade. Destacamos o Castelo Imperial,
símbolo da cidade, que sobressai magicamente
em meio ao centro antigo e figura entre os palá-
cios imperiais remanescentes da Idade Média. Al-
moço (opc. T.I). Tarde livre para a qual sugerimos
uma excursão à cidade de Bamberg, Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO desde 1993. Jan-
tar e acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) NUREMBERGUE-Rota
Romântica-Rotemburgo-HEIDELBERG
Café da manhã buffet. Hoje faremos uma pre-
ciosa visita pela Rota Romântica. Seu nome se
deve ao sentimento que invade os visitantes ao
contemplar as cidades medievais e as paisagens
que percorre, sendo a mais antiga e famosa da
Alemanha. Iniciaremos nossa excursão na cidade
de Rotemburgo. Almoço (opc. TI). Saída com
destino a Heidelberg. Chegada. Visita à cidade
situada no vale do rio Neckar; destaca-se seu
bem preservado centro histórico, uma grande
área de pedestres, onde se encontram várias
igrejas, como a Heiliggeistkirche («igreja do Espí-
rito Santo»), e numerosos edifícios de estilo bar-
roco. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) HEIDELBERG-
ESTRASBURGO-FRIBURGO
Café da manhã buffet. A seguir faremos uma
preciosa excursão a Estrasburgo, capital da Al-
sácia, no Baixo Reno, leste da França, que se
converteu no símbolo da reconciliação Europeia
ao acolher a sede do Conselho da Europa, a As-
sembleia Parlamentar e o Tribunal Europeu dos
Direitos Humanos. A União Europeia (UE) tam-
bém escolheu Estrasburgo como sede das insti-
tuições do Parlamento Europeu, juntamente com
Bruxelas. Chegada e visita à cidade, onde des-
tacamos sua magnífica Catedral Gótica. Al-
moço (opc. TI). Continuação para Friburgo visita
a esta cidade assentada na região da “Floresta
Negra”. Circuito panorâmico nesta preciosa ci-
dade. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Sábado) FRIBURGO-CASTELO de
Neuschwanstein (opc)-MUNIQUE
Café da manhã buffet e saída para a bela região
da Baviera. No caminho, passaremos para visitar
opcionalmente o Castelo de Neuschwanstein,
uma das joias da Alemanha. Criado por Ludwig II
da Baviera, mais conhecido como o “Rei Louco”.
O castelo eleva-se na encosta montanhosa com-
pondo uma criação cênica, e não estranha que

      INCLUSO NA VIAGEM
● Assistência no aeroporto de destino e

traslado ao hotel e vice-versa.
● Ônibus Autopullman para o trajeto

terrestre.
● Refeições: Café da manhã buffet, e

jantar diário (opc. MP). 
Café da manhã buffet, 7 almoços 
e 8 jantares diários (opc. TI). 
Não inclui bebidas.

● Visitas panorâmicas com guia local:
Berlim e Munique

● Visitas explicadas por nosso guia:
Erfurt, Nurembergue, Heidelberg, 
Dresden. Estrasburgo 
e Friburgo.

● Outras atrações inclusas:
Passeio pela Rota Romântica
Degustação de cerveja.

● Seguro de viagem.

      DATAS DE INICIO BERLIM
Junho                     4      11      18      25

Julho                      2        9      16      23      30

Agosto                   6      13      20      27

Setembro               3      10      17      24

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1.445

Supl. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . .         450

Supl. pensão completa (opc) . . . . . . . . .         225

■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . .          30

Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . .           30

Além das visitas em Berlim, Munique, incluímos:

        • Visita a Nurembergue, Heidelberg, Estrasburgo e Friburgo.

        • Visita a Dresden e Erfurt. 

        • Passeio pela Rota Romântica, Rothenburg ob der Tauber.

     • Degustação de cerveja em Munique.

NOTAS

• Preços fixados para 25 lugares. Se o grupo for
inferior, haverá um pequeno suplemento.

• Berlim, devido a la Feria IFA de 1 al 8/9 e Innotrans
del 19 al 23/9 o alojamento pode ser fora da ci-
dade.

• Munique, devido al Intersolar de 20 al 25/6 e Ok-
toberfest de 15/9 al 4/10 o alojamento pode ser
fora da cidade.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Berlim               Holiday Inn C.W.****          Cidade

                                  Holiday Inn C. East****        Centro

                                  Confort Titanic***                Centro

         Erfurt                Radisson****                Semicentro

        Nurembergue   Further Mercure***            Cidade

                                  NH City****                        Cidade

        Heidelberg       Ramada***Sup               Lademburg

        (Área)                 NH Hirschberg****       Hirschberg

                                  NH Weinheim****           Weinheim

        Munique           Feringapark****                 Cidade

                                  NH Airport ***Sup              Periferia

Munique

Nurembergue
Erfut

Rothemburgo

Estrasburgo
Friburgo

Heidelberg

Berlim

Dresden

tenha servido de modelo para Walt Disney para
criar seu castelo da Bela Adormecida. Almoço
(opc. TI). Continuação para Munique. Chegada.
Jantar e acomodação.

DIA 9. (Domingo) MUNIQUE
Café da manhã buffet e visita à cidade, onde
se destacam: o Castelo e o Parque de Nymphen-
burg, o famoso carrilhão Glockenspiel, a 
Cidade Olímpica, o imponente edifício renascen-
tista da igreja de São Miguel, com a maior abó-
bada de canhão da região, situada ao norte dos
Alpes; a Catedral Gótica, que ainda conserva vi-
trais dos séculos XIV a XVI, etc. Almoço com de-
gustação de cerveja. Tempo livre para seguir
fazendo visitas de seu interesse e passear por
esta cidade na qual uns 100.000 metros quadra-
dos foram destinados exclusivamente aos pedes-
tres. Esta bela cidade, fundada em 1158 é a
capital da Baviera desde 1503, Munique é, junta-
mente com Berlim a cidade mais popular da Ale-
manha e a que mais visitantes recebe atraídos
pela cordialidade de seus habitantes. O centro da
cidade é a Marienplatz, repleta de turistas, mú-
sicos de rua, etc. Jantar (opc. TI) e acomoda-
ção. 

DIA 10. (Segunda Feira) MUNIQUE
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

In ic io Ber l im -  F im Munique

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Berlim .................................       80        80        50

         Munique .............................       70        70        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Munique

Nuremberg

Rothemburgo

Berlim
Hannover

Colônia
Dusseldorf

Frankfurt
Maguncia
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DIA 1. (Domingo) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência e traslado ao
hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) FRANKFURT-
ROTEMBURGO-NUREMBERG-MUNIQUE
Café da manhã buffet e visita à cidade, capital
financeira da Alemanha. Seguimos nossa viagem
pela Rota Romântica e nos dirigimos para Rotem-
burgo. Daremos um passeio nesta pequena ci-
dade que fica ao longo da rota romântica e, como
uma viagem a séculos passados, veremos desfilar
diante de nós: o altivo prédio da Prefeitura, altas
torres, sólidos muros, igrejas e casas patrícias que
evidenciam seu magnífico e rico passado como
cidade imperial. Almoço (opc. TI). Continuação
para Nuremberg. Chegada e visita à cidade. A
parte antiga está rodeada por 5 km de muralhas
de pedra, construídas na época medieval, que lhe
conferem sua característica especial. O destaque
cabe certamente ao Castelo Imperial. Prossegui-
remos até Munique. Chegada, jantar e acomo-
dação.

DIA 3. (Terça Feira) MUNIQUE
Café da manhã buffet e visita à cidade de Muni-
que, onde se destacam: o Castelo e o Parque de
Nymphenburg, o famoso carrilhão Glockenspiel,
a Cidade Olímpica, o imponente edifício renascen-
tista da igreja de São Miguel, com a maior abó-
bada de canhão da região, situada ao norte dos
Alpes; a Catedral Gótica, que ainda conserva vi-
trais dos séculos XIV a XVI, etc. Almoço (opc. TI)
e tarde livre. Possibilidade de realizar a visita ao
Castelo de Neuschwanstein, uma das joias da
Alemanha. Criado por Ludwig II da Baviera, mais
conhecido como o “Rei Louco”. O castelo eleva-
se na encosta montanhosa compondo uma cria-
ção cênica, e não é de estranhar que tenha
servido de modelo para Walt Disney para criar seu
castelo da Bela Adormecida. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 4. (Quarta Feira) MUNIQUE-LEIPZIG-
BERLIM
Café da manhã buffet e saída com destino a
Leipzig. Visita à cidade na qual destacamos sua
Ópera, importante edifício que é o terceiro mais
antigo do velho continente. Sua prefeitura de estilo
renacentista, uma das mais bonitas do país, foi
construída em um tempo recorde de nove meses,
entre 1556 e 1557. É considerada uma das obras
arquitetônicas mais destacadas do renascimento
alemão. Desde 1909 abriga o museu de história
da cidade e, em seu salão, costuma-se celebrar
concertos e festas. A igreja de São Nicolau é a
maior e a mais antiga da cidade e, especialmente,

um ponto intimamente vinculado com a história e
o destino de seus cidadãos. Continuação para
Berlim, capital da Alemanha reunificada. Chegada,
jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica pela cidade. Destaque
para a Torre Comemorativa da Igreja, a Prefeitura
Vermelha, Torre de Rádio, Portão de Brandem-
burgo (símbolo da cidade desde 1989 com a reu-
nificação do país), o Reichstag, nova sede do
parlamento alemão, hoje denominado Bundestag
e os restos do célebre muro. Almoço (opc. TI). À
tarde, visita opcional Berlim Artística, durante a
qual conheceremos os dois museus que se con-
sideram de visita obrigatória na cidade: o Museu
Pergamon e o Museu Egípcio, onde poderemos
admirar o internacionalmente conhecido busto de
Nefertiti entre outros tesouros do antigo Egito.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) BERLIM
Estadia com sistema de pensão completa. (opc.
TI). Hoje poderemos fazer uma interessante visita
opcional a Potsdam, cidade de residência dos
Eleitores de Brandemburgo desde o século XVII e
atualmente Patrimônio Cultural da Humanidade.
Seus belos palácios e jardins, que ocupam mais
de 300 hectares, são o melhor exemplo do es-
plendor do grande império prussiano. Passeare-
mos pelos jardins do belo Palácio de Sanssouci,
cuja construção foi ordenada pelo rei Frederico II,
que o utilizava como residência de verão. Tempo
livre para desfrutar desta bela cidade. Se quiser,
siga para o Palácio de Ceilienhof, onde foram as-
sinados os acordos que puseram fim à Segunda
Guerra Mundial no denominado tratado de Pots-
dam. Outros monumentos que se destacam são:
O Orangerie (o palácio estufa), o pavilhão chinês,
a Casa do Dragão, o Moinho Velho, o Bairro Ho-
landês, etc. Tarde livre para continuar descobrindo
a cidade ou fazer compras na famosa Avenida
dos Príncipes Eleitores (Kurfürstendamm). Reco-
mendamos visitar a famosa cúpula do Parlamento
(Reichstag), projetada pelo arquiteto Sir Norman
Foster. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) BERLIM-HANNOVER-
DUSSELDORF-ÀREA COLÔNIA
Café da manhã-buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxônia, localizada nas margens
do rio Leine. Tour panorâmico à cidade da qual
destacamos sua magnífica Prefeitura, que sobre-
viveu aos terríveis bombardeios da Segunda
Guerra Mundial, a Igreja Memorial de Santa
Águeda e o bairro da Marktkirche ou Igreja do
Mercado Velho. Almoço (opc. TI). Continuação
para Dusseldorf, capital da Renânia do Norte. Vi-
sita ao centro antigo com seus diversos museus,

galerias e monumentos. Finalmente nos dirigire-
mos para a área de Colônia. Chegada ao hotel,
jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) ÁREA COLÔNIA-
Cruzeiro ao longo do Reno-MAINZ
Café da manhã-buffet. Visita à cidade de Co-
lônia, onde se destaca, sem dúvida, a magnífica
catedral gótica, uma das maiores do país, visível
de qualquer ponto de Colônia e uma das poucas
construções que sobreviveram aos bombardeios
da Segunda Guerra Mundial. Continuação para
Boppard para embarcar num cruzeiro pela parte
mais bonita do Reno. Almoço a bordo (opc. TI).
Desembarque em St. Goar e continuação para
Mainz, a encantadora capital do Estado de Re-
nânia-Palatinado, muito bem localizado na con-
fluência dos rios Reno e Meno. Chegada e
passeio em seu magnificamente bem restaurado
centro antigo, com a rua Augustinerstrasse como
artéria principal e a praça Leichhof. Também dig-
nos de nota, a Catedral de São Martinho, a capela
românica Gotthardkapelle, o Palácio dos Príncipes
Eleitores, etc. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) MAINZ-FRANKFURT(1)

Café da manhã buffet. No horário marcado, tras-
lado ao aeroporto de Frankfurt. Fim da viagem e
de nossos serviços.

dias, 8 ou 14 refeições e 9 visitas  ... a partir de 1.430 $9

      DATAS DE INICIO FRANKFURT

         Junho                      5      12      19     26

Julho                      3      10      17      24      31

Agosto                   7      14      21      28

Setembro               4      11      18      25

Outubro                  2        9

■ T. Baixa  ■ T. Alta

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

           Com meia pensão

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . .      1.430

Supl. quarto individual  . . . . . . . . . . . . .         400

Supl. pensão completa (opcional)  . . . .         195

■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . .          20

Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . .           30

595 BELEZAS DA ALEMANHA
1 noite em Frankfurt, 2 em Munique, 3 em Berlim, 1 na Área Colônia 
e 1 em Mainz 

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA(1)

Além das visitas a Berlim e Munique, incluímos:

        • Visita a Nuremberg, Hannover, 

        • Visita a Dusseldorf, Colônia, 

        • Visita a Mainz e Frankfurt

        • Cruzeiro ao longo do Reno 

      INCLUSO NA VIAGEM
● Assistência no aeroporto de destino e

traslado ao hotel e vice-versa.
● Ônibus autopullman para o trajeto

terrestre.
● Refeições: Café da manhã buffet, 

e 8 jantares (opc. MP). 
Café da manhã buffet, 6 almoços 
e 8 jantares diários (opc. TI). 
Não inclui bebidas.

● Visitas panorâmicas com guia local:
Berlim e Munique

● Visitas explicadas por nosso guia:
Nuremberg, Hannover, Dusseldorf,
Colônia, Mainz e Frankfurt.

● Otras atrações inclusas:
Cruzeiro ao longo do Reno.

● Seguro de viagem.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

Inicio Frankfurt - Fim Frankfurt

      • NOITES EXTRAS preço por pessoa em AD

         Cidade                               Baixa T.   Alta T.
    Supl.

                                                                                   Indiv.

         Frankfurt ................................         80         80          50

      HOTÉIS previstos ou similares
        Frankfurt:      Novotel City****                Semicentro

                               Mercure Eschborn****           Periferia

        Área               Cologne Rudolf Platz****         Cidade

        Colônia:        Ramada Bruhl****                     Bruhl

                               Mercure Dus Neuss****      Düsseldorf

        Berlim:          Holiday Inn C.W.****               Cidade

                               Wyndhan City East***            Cidade

                               Berlin Excelsior ****                Cidade

        Munique:       Feringapark****                       Cidade

                               Ramada Messe****                 Cidade

                               Mercure Ost Messe***          Periferia

NOTAS
(1) Apenas para voos que saem de Frankfurt a partir

das 19 horas.
• A ordem das visitas pode ser alterada.
• Ver datas de Feiras e Congressos na última

página.
• Frankfurt: em virtude da realização da

Automechanika, de 11 a 18/9, a hospedagem
pode ser feita fora da cidade.

• Berlim: em virtude da realização da Feira IFA, de
1º a 8/9 e Innotrans, de 19 a 23/9, a hospedagem
pode ser feita fora da cidade.

• Munique: em virtude da realização da Intersolar,
de 20 a 25/6 e Oktoberfest, de 15/9 a 4/10, a
hospedagem pode ser feita fora da cidade.
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DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto
e transporte ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-Cruzeiro
ao longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos no cruzeiro para navegar
pela parte mais bonita do Reno, para admirar o
Rochedo Loreley e os antigos castelos-fortaleza
do Reno. Almoço a bordo (Opc TI). Desembar-
que em Boppard e continuação da viagem até
Colônia, que já foi a terceira maior cidade da Ale-
manha. Chegada, visita à cidade, onde se
destaca sua magnífica catedral gótica, a maior
do país, visível de todas as partes da cidade e
uma das poucas construções que sobreviveu
aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial.
Destaque para seus preciosos vitrais. Jantar e
acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-
HANNOVER-HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas mar-
gens do rio Leine. Circuito panorâmico pela
cidade. Almoço (opc TI). Continuação da vi-
agem até Hamburgo, cidade aquática por ex-
celência, uma vez que tanto o rio Elba, o lago
Alster (bem no centro da cidade) e o porto (o
mais importante da Alemanha), são os pilares da
cidade. É a segunda maior cidade da Alemanha,
depois de Berlim. Chegada. Jantar e aco-
modação.

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO-
Excursão inclusa a Lübeck-HAMBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fare-
mos a visita à cidade, destacando a Igreja de
São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa, a
cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre que poderá aproveitar para fazer
uma visita de barco no porto ou no lago Alster
(barco a vapor), passear pelas extensas áreas
verdes que fazem de Hamburgo a cidade mais
verde da Alemanha. Também podemos ir à
Jungfernstieg para fazer compras. Almoço (opc
T.I). Na parte da tarde, temos uma preciosa ex-
cursão incluída à cidade de Lübeck. Faremos a
visita ao seu centro histórico, de forma oval,
rodeado de água, que continua oferecendo até
hoje a magnífica imagem do gótico medieval.
Resto do tempo livre para continuar a desfrutar
desta maravilhosa cidade declarada Património
da Humanidade pela UNESCO. Na hora indi-
cada, retorno a Hamburgo. Jantar e aco-
modação.

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim, no-
vamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada, almoço (opc. T.I) e visita
panorâmica pela cidade. Destaca-se a Torre
Comemorativa da Igreja, a Prefeitura Vermelha,
a Torre de Rádio, o Portão de Brandeburgo
(símbolo da cidade desde 1989, ano da reunifi-
cação do país); o Reichstag, nova sede do par-
lamento alemão, hoje denominado Bundestag e
os restos do célebre muro Jantar e aco-
modação.

DIA 6. (Sábado) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita opcional a Berlim Artística. O
Museu Pergamon abriga uma das obras-pri-
mas da arte helénica, o Altar de Pérgamo, além
de uma grande quantidade de vestígios arqueo-
lógicos que nos transportam a diversas civiliza-
ções antigas. No Museu Egípcio poderemos
admirar o internacionalmente conhecido busto
de Nefertiti e outros tesouros do antigo Egito.
Em ambos museus, nosso guia irá mostrar as
obras mais valiosas que lá estão. Resto do
tempo livre; recomendamos aproximar-se para
conhecer a praça de Alexander (Alexanderplatz),
de onde é possível dirigir-se até a Catedral e a
Prefeitura Vermelha, as torres gémeas da Igreja
de São Nicolau e o Gendarmenmarkt, um dos
locais mais bonitos de Berlim. O Bairro Hansa-
viertel constitui uma verdadeira antologia da ar-
quitetura moderna. A partir do Siegessaule
(Obelisco da Vitória) aprecia-se um belo pano-
rama do Tiergarten e da antiga Berlim Oriental.
Aproveite para degustar a famosa Berliner
Weisse, cerveja ligeiramente fermentada, servida
em grandes copos, com um toque de xarope de
groselha. Jantar e acomodação.

DIAS 7 e 8. (Domingo e Segunda Feira)
BERLIM
Café da manhã buffet. Nestes dias teremos a
possibilidade de fazer uma interessante visita a
Potsdam, cidade de residência dos eleitores de
Brandeburgo desde o século XVII e, atualmente,
Património Cultural da Humanidade. Seus belos
palácios e jardins, que ocupam mais de 300
hectares, são o melhor exemplo do esplendor
do grande império prussiano. Passearemos
pelos jardins do belo Palácio de Sanssouci,
mandado construir pelo rei Federico II, que o uti-
lizava como residência de verão. Resto do
tempo livre para desfrutar desta bela cidade.
Aproveite para visitar o Palácio de Cecilienhof,
onde foram assinados os acordos que puseram
fim à Segunda Guerra Mundial. Outros monu-
mentos que se destacam são: a Orangerie (a
estufa), o Pavilhão Chinês, a Casa do Dragão, o
Moinho Velho, o Bairro Holandês, etc. Almoço

(opc. TI). Retorno a Berlim e demais dias livres.
Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) BERLIM-DRESDEN-
ERFURT
Café da manhã buffet. Saída para Dresden,
capital do estado da Saxónia, conhecida como
a "cidade do Barroco". A melhor maneira de
conhecê-la é passeando a pé pelo seu centro
histórico. Ao longo de escassos três quilómet-
ros, veremos: a ostentosa arquitetura teatral da
Ópera; o Palácio Zwinger, grandiosa obra de ar-
quitetura barroca; a Igreja de Nossa Senhora de
Dresden, umas das igrejas protestantes mais
importantes da região da Saxónia. O esforço do
povo alemão fica patente em Dresden, que tra-
balhou com esforço e dedicação durante mais
de sessenta anos para reconstruir grande parte
dos terríveis destroços. O resultado é, hoje, uma
cidade monumental, sem dúvida, uma das mais
bonitas da Alemanha. Almoço (opc. TI) e con-
tinuação para Erfurt. A antiga riqueza desta
cidade reflete-se, ainda hoje em dia, nas diver-
sas casas restauradas de estrutura renascen-
tista, nas inúmeras igrejas e mosteiros e na
famosa ponte Krämerbrücke. Todas estas con-
struções formam o centro urbano medieval mais
bem preservado da Alemanha. Também extra-
ordinárias são a Catedral de Santa Maria, com
vitrais coloridos que narram episódios da história

A GRANDE ALEMANHA
1 noite em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo, 4 em Berlim, 1 em Erfurt, 
1 Nurembergue, 1 em Heidelberg, 1 em Friburgo e 2 em Munique

Além das visitas em Frankfurt, Hamburgo, Berlim, Munique, incluímos:

        • Cruzeiro ao longo do Reno.

        • Visita a Nurembergue, Heidelberg Estrasburgo e Friburgo.

        • Visita a Colônia, Hannover, Lübeck, Dresden e Erfurt. 

        • Passeio pela Rota Romântica, Rothenburg ob der Tauber.

     • Degustação de cerveja em Munique.

sagrada (século XIV) e a Igreja de São Severino
(1280), construção gótica com cinco naves onde
se encontram as relíquias do Santo e que, jun-
tamente com a Catedral, são o emblema da
cidade. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) ERFURT-
NUREMBERGUE: OPCIONAL BAMBERG
Café da manhã buffet e partida para Nurem-
bergue, importante cidade alemã que, apesar de
ter sido em grande parte destruída durante a Se-
gunda Guerra Mundial, reconstruiu seus edifícios
de acordo com os planos originais. Chegada e
visita à cidade. A parte antiga é cercada por 5
km de muralhas de pedra construídas na época
medieval, que lhe conferem uma de suas carac-
terísticas especiais. Destacamos o Castelo Im-
perial, símbolo da cidade, que sobressai
magicamente em meio ao centro antigo e figura
entre os palácios imperiais mais importantes da
Idade Média. A casa de Albrecht Dürer, as igrejas
de Nossa Senhora, São Lourenço e São Se-
baldo, e a antiga Prefeitura constituem os mon-
umentos mais importantes da cidade. Almoço
(opc. T.I) Tarde livre, para a qual sugerimos uma
excursão à cidade de Bamberg, declarada
Património da Humanidade pela UNESCO em
1993. Felizmente, não foi muito danificada du-
rante as guerras mundiais do século XX, por essa
razão, em seu centro histórico, preservado de

dias, 14 ou 26 refeições e 16 visitas  ... a partir de 2.140 $15

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA(1)

592

Inicio Frankfurt - Fim Munique
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Munique

Nurembergue
Erfut

Rothemburgo

Estrasburgo
Friburgo

Heidelberg

Berlim

Dresden

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Colônia

Frankfurt

maneira quase intacta, se concentram diversos
edifícios que vão da época do românico ao bar-
roco. Entre estes monumentos, destacam-se a
magnífica catedral, de torres altivas e a Nova e a
Antiga Residências, em torno da Domplatz. Em
Regnitz, veremos o extraordinário prédio da
antiga Prefeitura, construído sobre uma pequena
ilha no meio do rio e as charmosas ruas das
proximidades, muito animadas e repletas de
história e arte. Retorno a Nurembergue. Jantar
e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) NUREMBERGUE-
ROTA ROMÂNTICA-ROTEMBURGO-
HEIDELBERG
Café da manhã buffet. Hoje faremos uma mar-
avilhosa visita pela Rota Romântica. Seu
nome se deve ao sentimento que invade os visi-
tantes ao contemplar as cidades medievais e as
paisagens que percorre. Iniciaremos nossa ex-
cursão pela cidade de Rotemburgo. Quase nen-
huma outra cidade oferece uma atmosfera tão
sugestiva ao visitante: seu semblante único e os
enormes tesouros artísticos das igrejas e museus
são a garantia de uma experiência incomparável.
O passeio por esta pequena cidade, ao lado da
Rota Romântica, é como uma viagem a séculos
passados. Veremos em nosso itinerário: a orgul-
hosa Prefeitura, elegantes torres, fortes muros,
igrejas e casas nobres recordam seu magnífico e
rico passado como cidade imperial. Lá, a
perceção da história não se dá somente através
de números cronológicos, mas também de forma
gráfica e omnipresente. A imagem da cidade,
com suas belas casas em estilo enxaimel e as al-
tivas fortificações, permanece inalterada desde a
Idade Média. Almoço (opc. TI). Saída para Hei-
delberg. Chegada. Visita à cidade situada no
vale do rio Neckar, com a grande zona de
pedestres de seu bem preservado centro
histórico, onde se encontram várias igrejas, como
a Heiliggeistkirche (igreja do Espírito Santo), e nu-
merosos edifícios de estilo barroco. Lá também
se encontra a Universidade de Heidelberg, a mais
antiga da Alemanha, com a sua biblioteca e o
Karzer ("prisão de estudantes"). Também digna
de nota é a ponte Carl Theodor, mais conhecida
como "a antiga ponte de Heidelberg". No alto da
cidade, visível a partir de qualquer lugar, encon-
tramos o Castelo de Heidelberg, que não so-
mente é o destaque da cidade, mas também a
ruína mais famosa da Alemanha. É composto de
vários edifícios, incluindo a Dicker Turm ("Torre
Grossa"). Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) HEIDELBERG-
ESTRASBURGO-FRIBURGO 
Café da manhã buffet. A seguir, faremos uma
bela excursão a Estrasburgo, capital da
Alsácia, no baixo-Reno, leste da França, que se

tornou um símbolo da reconciliação Europeia
ao acolher a sede do Conselho da Europa, a
Assembleia Parlamentar e do Tribunal Europeu
dos Direitos Humanos. A União Europeia (UE)
também escolheu Estrasburgo como sede das
instituições do Parlamento Europeu,
compartilhada com Bruxelas. Chegada e visita
à cidade, onde se destaca sua magnífica
catedral gótica, cuja altíssima torre em pedra
rosa é visível mesmo fora da cidade, embora
sua atração mais popular seja a Petite France,
uma das áreas mais tradicionais da cidade,
com um magnífico edifício alsaciano, onde o
charme das casas tradicionais, o colorido das
varandas e agitação dos canais convivem lado
a lado. Almoço (opc. TI). Continuação até
Friburgo e visita a esta cidade assentada numa
das regiões mais bonitas da Europa, a "Floresta
Negra. Circuito panorâmico nessa bela cidade.
Destacamos sua Catedral, relativamente
pequena mas de notável beleza gótica. Em
seus arredores há uma praça com um mercado
de produtos tradicionais, onde se destaca o
belo edifício do Palácio Episcopal. Também são
interessantes a nova e a antiga Prefeitura, com
seu carrilhão do século XVI; a antiga
Universidade; a Porta de São Martinho, etc.
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) FRIBURGO-CASTELO DE
NEUSCHWANSTEIN (OPC) -MUNIQUE
Café da manhã buffet e saída para a bela região
da Baviera. No caminho, teremos oportunidade
de visitar, opcionalmente, o Castelo de Neus-
chwanstein, uma das joias da Alemanha. Criado
por Ludwig II da Baviera, mais conhecido como
o "Rei Louco". O castelo se eleva na encosta
montanhosa, compondo um cenário tão magní-
fico, que não é de estranhar que tenha servido
de inspiração a Walt Disney para criar o Castelo
da Bela Adormecida. Almoço (opc. TI). Conti-
nuação até Munique. Chegada. Jantar e aco-
modação.

DIA 14. (Domingo) MUNIQUE
Café da manhã buffet e visita à cidade, onde
destacamos o Castelo e o parque Nymphen-
burg, o famoso carrilhão de Glockenspiel, a ci-
dade Olímpica, o imponente edifício
renascentista da Igreja de São Miguel, com a
maior abóbada de canhão da região situada ao
norte dos Alpes; a Catedral gótica onde ainda se
conservam os vitrais dos séculos XIV a XVI, etc.
Almoço com degustação de cerveja. Tempo
livre para seguir fazendo visitas de interesse e
passear por esta cidade que possui 100.000
metros quadrados dedicados exclusivamente à
área de pedestres. Esta bela cidade fundada em
1158 é a capital da Baviera desde 1503; Muni-
que é, juntamente com Berlim, a cidade mais

popular da Alemanha e a que mais visitantes re-
cebe, atraídos pela cordialidade de seus habi-
tantes. O centro da cidade é a Marienplatz,
repleta de turistas, músicos de rua, etc. Jantar
(opc. TI) e acomodação. 

DIA 15. (Segunda Feira) MUNIQUE
Café da manhã buffet. No horário indicado,
transporte ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços. 

(1) Exceto almoço no 6º dia.

● Assistência: no aeroporto de destino e
traslado ao hotel e vice-versa.

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Refeições: Café da manhã buffet, e
jantar diario (opc. MP). 
Café da manhã buffet, 12 almoços 
e 14 jantares diarios (opc. TI). 
Bebidas não inclusas.

● Visitas panorâmicas com guia local:
Hamburgo, Berlim e Munique

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Colônia, 
Hannover e Erfurt
Nurembergue, Heidelberg, 
Dresden. Estrasburgo e Friburgo.

● Outras atrações inclusas:
Cruzeiro pelo Reno
Passeio pela Rota Romântica
Excursão a Lubeck
Degustação de Cerveja.

● Seguro de viagem.

      DATAS DE INICIO FRANKFURT
Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

       Frankfurt         Novotel City****            Semicentro  
                                 Mercure Eschborn****       Periferia

        Colônia            Cologne R. Platz****          Cidade

                                       Ramada Bruhl****                 Bruhl

        Hamburgo       Novum Style Centrum***.   Cidade

                                 Panorama Harburg ****     Periferia

        Berlim              Holiday Inn C.W.****           Cidade

                                 Wyndhan City East***          Cidade

                                 Berlin Excelsior****              Cidade

         Erfurt                Radisson****                 Semicentro

        Nurembergue  Further Mercure***             Cidade

                                 NH City****                         Cidade

        Heidelberg       Ramada***Sup               Lademburg

        (Área)                NH Hirschberg****        Hirschberg

                                 NH Weinheim****            Weinheim

        Munique          Feringapark****                  Cidade

                                 Ramada Messe****            Cidade

                                 Mercure Ost Messe ***     Periferia

NOTAS
• Preços base 25 lugares. Caso o grupo seja

inerior, terá um pequeno suplemento.

• Ver datas de Feiras e Congressos na última pá-
gina.

• Frankfurt, devido a la Automechanika del 11 al
18/9 o alojamento pode ser fora da cidade.

• Colônia, devido a la Photokina del 18 al 25/9 o
alojamento pode ser fora da cidade.

• Berlim, devido a la Feria IFA del 1 al 8/9 e Inno-
trans de 19 al 23/9 o alojamento pode ser fora da
cidade.

• Munique, devido al Intersolar del 20 al 25/6 e Ok-
toberfest del 15/9 al 4/10 o alojamento pode ser
fora da cidade.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2.140

Supl. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . .         700

Supl. pensão completa (opc) . . . . . . . . .         330

■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . .          40

Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . .           30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Frankfurt .............................       80        80        50

         Munique .............................       70        70        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Interlaken

Zurique

Gstaad
Genebra

Lucerna

Berna

DIA 1. (Domingo) ZURIQUE
Chegada a Zurique, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) ZURIQUE- Excursão
inclusa às Cataratas do Reno e Stein am
Rhein
Café da manhã buffet. Visita à cidade, onde
destacamos a Bahnhofstrasse, a artéria principal
de Zurique; a colina Lindenhof, um dos muros pri-
mitivos da Zurique atual; o velho bairro de mari-
nheiros e pescadores "Schipfe", e a ponte mais
antiga de Zurique, Rathaus-Brücke, onde se en-
contra a Prefeitura. Destaque também para a
igreja de São Pedro, a mais antiga da cidade, que
junto ao Fraumunster (Convento de freiras) e o
Grossmunster, majestosa edificação dos séculos
XI e XII, são o que há de mais importante em seu
centro histórico. Depois realizaremos uma das ex-
cursões mais bonitas que podem ser feitas dentro
da Suíça. Saída rumo a Schaffhaussen, onde a
natureza conseguiu uma perfeita síntese entre ár-
vores, montanhas e arroios selvagens. Em Schaff-
hausen, tempo livre para contemplar as
cataratas do Reno, cuja cascata é tão bela
quanto espetacular. Almoço. Seguiremos para a
cidade vizinha de Stein am Rhein, cujo encanto
reside principalmente em seu bem preservado
centro antigo, composto de muitas construções
medievais, fachadas pintadas e estruturas de ma-
deira, balcões adornados com flores e ruas para
pedestres. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ZURIQUE: 
Excursão inclusa a Lucerna
ÁREA INTERLAKEN
Café da manhã buffet. Viajaremos até a vizinha
Lucerna (40 Km), situada às margens do lago
dos Quatro Cantões, uma das cidades mais bo-
nitas da Suíça, onde suas construções, praças
e ruelas continuam da mesma forma que eram
na época medieval. Almoço (opc TI). No cami-
nho, oferecemos a possibilidade de visitar o
maior centro religioso mariano da Suíça, Einsie-
deln e seu magnífico Mosteiro de estilo barroco.
Chegada a Lucerna e visita panorâmica à ci-
dade com destaque para: a Ponte da Capela,
construída em 1333, adornada com numerosas
pinturas evocadoras de proezas guerreiras e do
martírio dos santos padroeiros da cidade, Leo-
degas e Maurícius e a impressionante Torre de
Água, de forma octogonal; o "Leão Moribundo"
de Lucerna, um dos monumentos mais famosos
do mundo, esculpidos diretamente em rocha
viva, em memória dos heróis suíços. Atraves-
sando vales e pequenos vilarejos típicos chega-
remos a Interlaken, cidade situada aos pés dos

Alpes Berneses, cujo imponente bloco da Jung-
frau se reflete nas águas do lago que banha a ci-
dade. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) INTERLAKEN-
BRIENZ-GSTAAD
Café da manhã buffet. Na parte da manhã vi-
sita a Interlaken: A cidade de Interlaken alcan-
çou a fama, por sua impressionante paisagem
montanhosa, no inicio do século XIX. Entre as
personalidades famosas que a visitaram naquela
época, estão: Johann Wolfgang von Goethe e
Felix Mendelssohn. O sucesso da região como
destino turístico aumentou ainda mais com a
ampliação das estradas de ferro de Berna Ober-
land em 1890 e a estrada de ferro de montanha
Jungfraubahn em 1912. Almoço (opc TI). A se-
guir, parada em Brienz, bela localidade rodeada
por uma linda paisagem alpina no extremo
oriente das águas turquesas do lago de mesmo
nome. A seguir, saída para Gstaad um dos lu-
gares mais exclusivos e belos da Suíça e refúgio
de férias de diversas personalidades. Acomo-
dação.

DIA 5. (Quinta Feira) GSTAAD
Café da manhã buffet. Dia livre. Recomenda-
mos visitar opcionalmente Berna, capital da
Confederação Helvética, considerada uma das
cidades mais bem preservadas da Europa. Rea-
lizaremos uma visita panorâmica pelo centro
histórico, no qual poderemos contemplar seus
mais de 8 km de arcadas. No caminho, sugeri-
mos realizar uma visita opcional à famosa cidade
de Gruyère, uma das mais populares da Suíça
e que dá nome a um de seus famosos queijos.
Jantar (opc TI) e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) GSTAAD: (Excursão in-
clusa a Montreux e Chamonix)-GENEBRA
Café da manhã buffet. Saída para uma das re-
giões mais belas da Europa, “Les Diablerets”,
em cujas encostas encontram-se chalés coloca-
dos de forma tão espontânea que parecem de
brinquedo. Continuação para Montreux, deno-
minada a Riviera suíça, a cidade encontra-se às
margens do lago Lèman. Além de suas belas
casas do século XIX, um dos maiores atrativos
de Montreux é seu maravilhoso beira-lago, re-
pleto de flores, que chega até o castelo de Chil-
lón, uma combinação de castelo e fortaleza
construído sobre uma rocha, junto às margens
do lago, cuja prisão foi retratada no romance de
Lord Byron. Continuação da viagem até a pre-
ciosa cidade de Chamonix, vale do pico mais
alto e espetacular da Europa, o Mont Blanc. Em
Chamonix, por todos os lados, respira-se um
ambiente cosmopolita, por causa do número de
pessoas que lá chegam todos os invernos, de
todas as partes do mundo. Além de sua excep-

cional localização no coração dos Alpes, é uma
cidade tradicional de montanha, que carrega
consigo inúmeras lendas sobre a conquista de
seu mítico cimo. Foi em 1786 que um cristaleiro
e um médico, Balmat e Paccard, depois de mui-
tas tentativas, se converteram nos primeiros a
atingir o cume. Almoço (opc TI). Continuação
para Genebra. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) GENEBRA
Café da manhã buffet. Visita a esta cidade si-
tuada às margens do lago Lèman e que possui
um interessante centro antigo, onde se desta-
cam a Catedral Gótica de São Pedro, o monu-
mento à Reforma, a Praça de Bourg de Four, a
Prefeitura, sua rampa calçada de pedras e os
antigos quartéis. Seu eixo é constituído pela ave-
nida Mont Blanc que atravessa o lago, de onde
é possível admirar uma bela vista panorâmica da
ilha de Rousseau ao fundo. Almoço (opc TI).
Tarde livre com possibilidade de realizar um pas-
seio de barco no Lago Lèman, incluindo a mar-
gem francesa. Acomodação.

DIA 8. (Domingo) GENEBRA
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

dias, 4 ou 8 refeições e 10 visitas  ... a partir de 1.540 $8
      DATAS DE INICIO ZURIQUE

         Junho                       5      19

        Julho                        3      17      31

Agosto                     7      21

Setembro                 4

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

Chamonix

570 ENCANTOS DA SUIÇA
2 noites em Zurique, 1 na Área Interlaken(1), 2 em Gstaad

e 2 em Genebra

4 REFEIÇÕES 8 REFEIÇÕES

Além das visitas panorâmicas a Zurique, Lucerna 
e Genebra, incluímos:

     • Excursão a Lucerna.

        • Excursão a Cataratas do Reno e Stein am Rhein.

        • Excursão inclusa a Montreux e Chamonix.

        • Excursão inclusa a Gstaad.

        • Excursão inclusa a Les Diablerets e Interlaken.

HOTÉIS previstos ou similares

Zurique       Movenpick Hoteles****          Periferia

Área            Dorint****                       Área Interlaken
Interlaken   Central****                      Área Interlake
                       Parkhotel du Savage****      Área Interlaken
                      Kursal****                                  Berna

Gstaad       Steigenberger A.****                Gstaad

Genebra     Ibis Geneve Centre***              Centro

      INCLUSO NA VIAGEM

● Assistência: no aeroporto de destino e
traslado ao hotel e vice-versa.

● Ônibus Autopullman: para o trajeto ter-
restre.

● Refeições:
Opc 4 almoços: Café da manhã buffet
diário 2 almoços e 2 jantares.
Opc 8 almoços: Café da manhã buffet
diário 5 almoços e 3 jantares (não inclui
bebidas).
● Guia acompanhante: de idioma espa-

nhol, durante toda a viagem.

● Acomodação: em hotéis indicados ou
similares em quartos duplos com ba-
nheira ou chuveiro.

● Visitas com guia local:
Panorâmica em Genebra.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Zurique, Lucerna, Montreux, Chamonix,
Gstaad, Les Diablerets e Interlaken.

● Outras atrações: Excursão inclusa às
Cataratas do Reno e Stein am Rhein

● Seguro de viagem.
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      PREÇOS POR PESSOA $ USA
           4 refeições   8 refeições

Em quarto duplo . . . . . . . . . . .   1.540       1.605

Supl. quarto individual . . . . . . .      350          350

■  Temporada Alta  . . . . . . . . .      170          170

Bônus cancel. sem despesas  .        30            30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Zurique ...............................      110      110       60

         Genebra .............................      105      105       60

Inicio Zurique - Fim Genebra

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Interlaken

Zurique

Baden Baden
Estrasburgo
Friburgo
Basileia

Chamonix

Genebra
Lausanne Lucerna

Berna

DIA 1. (Domingo) ZURIQUE
Chegada a Zurique assistência e transporte ao
hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) ZURIQUE: 
Excursão a Lucerna e Interlaken
Café da manhã buffet. Viajaremos até a vizinha
Lucerna (40 km), uma das cidades mais bonitas
da Suíça. No caminho, oferecemos a possibili-
dade de visitar o maior centro religioso mariano
da Suíça, Einsiedeln e seu magnífico Mosteiro
de estilo barroco. Chegada a Lucerna e visita à
cidade com destaque para: a Ponte da Capela,
construída em 1333, adornada com numerosas
pinturas evocadoras de proezas guerreiras e do
martírio dos santos padroeiros da cidade, Leo-
degas e Maurícius e a impressionante Torre de
Água, de forma octogonal; o "Leão Moribundo"
de Lucerna, um dos monumentos mais famosos
do mundo, esculpidos diretamente em rocha
viva, em memória dos heróis suíços. Tempo livre,
durante o qual será possível fazer uma excursão
opcional ao famoso Monte Pilatus. Atraves-
sando vales e pequenos vilarejos típicos chega-
remos a Interlaken, cidade situada aos pés dos
Alpes Berneses, cujo imponente bloco da Jung-
frau se reflete nas águas do lago que banha a 
cidade.. Almoço (opc TI). Tempo livre. Possibili-
dade de fazer uma excursão opcional às cata-
ratas subterrâneas de Trummelbach, únicas em
seu género. Retorno a Zurique. Jantar e aco-
modação.

DIA 3. (Terça Feira) ZURIQUE: Excursão
inclusa às Cataratas do Reno e Stein am
Rhein
Café da manhã buffet. Realizaremos uma das
excursões mais bonitas que podem ser feitas
dentro da Suíça. Saída rumo a Schaffhausen,
onde a natureza conseguiu uma perfeita síntese
entre árvores, montanhas e arroios selvagens.
Em Schaffhausen, tempo livre para contemplar
as cataratas do Reno, cuja cascata é tão bela
quanto espetacular. Almoço. Seguiremos para
a cidade vizinha de Stein am Rhein, cujo en-
canto reside principalmente em seu bem preser-
vado centro antigo, composto de muitas
construções medievais, fachadas pintadas e es-
truturas de madeira, balcões adornados com
flores e ruas para pedestres. Retorno para Zuri-
que para realizar a visita à cidade, onde desta-
camos a Bahnhofstrasse, a artéria principal e
mais animada de Zurique; o velho bairro de ma-
rinheiros e pescadores "Schipfe", e a ponte mais
antiga de Zurique, Rathaus-Brücke. Jantar e
acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) ZURIQUE-AREA DE
FRIBURGO
Café da manhã buffet e saída para Friburgo,
cidade assentada numa das regiões mais boni-
tas da Europa, "A Floresta Negra". Circuito pa-
norâmico nessa bela cidade. Destacamos sua
Catedral, relativamente pequena mas de notável
beleza gótica. Em seus arredores há uma praça
com um mercado de produtos tradicionais,
onde se destaca o belo edifício do Palácio Epis-
copal. Também são interessantes a nova e a an-
tiga Prefeitura, com seu carrilhão do século XVI;
a antiga Universidade; a Porta de São Martinho;
a residência de Erasmo de Roterdão; Almoço
(opc TI), etc. e tempo livre. Oferecemos um pas-
seio opcional de barco para admirar a deslum-
brante paisagem às margens do lago Titisee,
localizado no centro da Floresta Negra. Jantar
e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) AREA DE FRIBURGO 
Café da manhã buffet.Día livre. Visita opcional
a Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu e
capital da Alsácia, onde destacamos o antigo
núcleo urbano, a Petite France, uma velha re-
gião de peixeiros e moleiros, onde a água se
funde à arquitetura tradicional. Não podemos
esquecer a magnífica Catedral Gótica, com
destaque para sua torre de 142 metros de al-
tura e outros locais interessantes, como a po-
pular Place Kleber.  Jantar (opc TI) e
acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) AREA DE FRIBURGO-
BERNA-GENEBRA
Café da manhã buffet e saída para Berna, ca-
pital da Confederação Helvética, considerada
uma das cidades mais bem preservadas da Eu-
ropa. Faremos uma visita panorâmica ao cen-
tro histórico, declarado Património Cultural da
Humanidade, onde poderemos contemplar
seus mais de 8 quilómetros de arcadas, a Ca-
tedral, a Prefeitura, a Torre do Relógio, o Fosso
dos Ursos, etc… No caminho, sugerimos reali-
zar uma visita opcional à famosa cidade de Gru-
yère, uma das mais populares da Suíça e que
dá nome a um de seus famosos queijos. Che-
gada a Genebra, visita panorâmica. Acomo-
dação.

DIA 7. (Sábado) GENEBRA: Excursão
inclusa a Chamonix
Café da manhã buffet. Genebra, a cidade
mais cosmopolita da Suíça. Possui um interes-
sante centro antigo, onde se destacam a Cate-
dral Gótica de São Pedro, o monumento à
Reforma, a Praça de Bourg de Four, a Prefei-
tura, sua rampa calçada de pedras e os antigos
quartéis. Seu eixo é constituído pela avenida
Mont Blanc que atravessa o lago, de onde é

possível admirar uma bela vista panorâmica da
ilha de Rousseau. Saída para a preciosa cidade
de Chamonix, vale do pico mais alto e espeta-
cular da Europa, o Mont Blanc. Em Chamonix,
por todos os lados, respira-se um ambiente
cosmopolita. Além de sua excepcional localiza-
ção no coração dos Alpes, é uma cidade tradi-
cional de montanha, que carrega consigo
inúmeras lendas de seu mítico cimo. Subida op-
cional ao Mont Blanc de teleférico e de locomo-
tiva de cremalheira. Almoço (opc TI).
Continuação da viagem até Genebra. Tempo
livre, possibilidade de realizar um passeio op-
cional de barco no lago Lemano. Acomoda-
ção. 

DIA 8. (Domingo) GENEBRA
Café da manhã buffet. Tempo livre, depen-
dendo da hora do voo e transporte ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.

dias, 4 ou 9 refeições e 11 visitas  ... a partir de 1.365 $8

DATAS DE INICIO ZURIQUE
Junho                   5      19

Julho                    3      17      31

Agosto                 7      14      21

Setembro           11      25

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

Além das visitas em Zurique, Berna e Genebra
incluímos:

     • Panorâmica da Fiburgo.

     • Excursão a Lucerna e Interlaken.

        • Excursão as Cataratas do Reno e Stein am Rhein.

        • Excursão incluida a Chamonix.

573

      HOTÉIS previstos ou similares

        Zurique        Movenpick Hoteles****          Periferia

        Área             Mercure Freiburg ****            Friburgo
          Friburgo        Mercure Offenburg ****       Offenburg
                                  Stadt Freiburg ****                 Friburgo

        Genebra      Ibis Nations Center***             Centro

O MELHOR DA SUIÇA
E FLORESTA NEGRA
3 noites em Zurique, 2 na Área Friburgo e 2 em Genebra

4 REFEIÇÕES 9 REFEIÇÕES

      INCLUSO NA VIAGEM
● Assistência no aeroporto de destino e

traslado ao hotel e vice-versa.
● Refeições:

Opc 4 almoços: Café da manhã buffet
diário 1 almoço e 3 jantares.
Opc 9 almoços: Café da manhã buffet
diário 4 almoços e 5 jantares
(não inclui bebidas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

● Acomodação nos hotéis previstos ou
similares.

● Visitas com nosso guia: Zurique,
Lucerna, Interlaken, Friburgo, Basileia,
Berna, Chamonix.

● Visita com guia local: Genebra. 
● Outras atrações inclusas: Excursão as

cataratas do Reno e Stein am Rhein.
● Seguro de Viagem.

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Zurique ...............................      110      110       60

         Genebra .............................      105      105       60

Inicio Zurique - Fim Genebra

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
           4 refeições   9 refeições

Em quarto duplo . . . . . . . . . . .   1.365       1.495

Supl. quarto individual . . . . . . .      350          350

■  Temporada Alta  . . . . . . . . .      170          170

Bônus cancel. sem despesas  .        30            30
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Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415
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SalzburgoInnsbruck
Cidades típicas 

do Tirol

Viena
Munique

      DATAS DE INICIO VIENA
Junho                     5      19

Julho                      3      17      31

Agosto                   7      14      21

Setembro               4      11

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

DIA 1. (Domingo) VIENA
Chegada a Viena, assistência e traslado ao hotel.
Passeio noturno pelo centro histórico de Viena
donde percorreremosas suas principais ruas.
Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica a esta cidade, antiga
capital do império austro-húngaro. No centro de
Viena podemos localizar a antiga cidade imperial,
com o Palácio de Verão, o Palácio de Belvedere,
a Igreja Votiva, a Catedral de Santo Estevão, a
Ópera, o Museu de Belas Artes, os os monu-
mentos a Goethe, Schiller e Mozart, a Praça dos
Heróis e a Universidade. Almoço (opc TI). Tarde
livre para passear por Viena. Opcionalmente,
você vai poder participar de um concerto no Pa-
lácio de Auersperg. Em primeiro lugar, assisti-
remos a uma excelente interpretação das obras
de Mozart. A seguir, tomaremos uma taça de
champanhe e, na 2ª parte do concerto, desfru-
taremos das valsas mais famosas de Strauss. À
noite, iremos para Grinzing, típico povoado de vi-
ticultores, famoso e tradicional, donde jantare-
mos numa de suas típicas tabernas e
degustaremos o famoso vinho verde. Acomo-
dação.

DIA 3. (Terça Feira) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, rea-
lizaremos a visita opcional Viena Artística:
Ópera de Viena ou Staatsoper, o primeiro edi-
fício público do Ring, que recebeu críticas muito
severas quando foi inaugurado, em 1868, até o
ponto que levou ao suicídio um de seus arquite-
tos, Van der Null, e provocou um enfarte em um

outro, Sicardsburg; sendo que as críticas de-
viam-se ao fato de que o edifício era menor do
que a Ópera Garnier de Paris. A seguir visitare-
mos o Palácio de Schönbrunn: palácio de
Verão construído para Maria Teresa entre
1743-1749, na verdade, uma versão reduzida do
projeto original. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) VIENA-Região dos
lagos-SALZBURGO
Café da manhã buffet. Começaremos o dia
com uma preciosa excursão inclusa ao povoa-
dos típicos do Tirol. Primeiramente, nos dirigire-
mos a Mondsee, uma localidade típica de
origem medieval situada ao longo do lago de
mesmo nome. Seguiremos para St. Wolfgang,
uma elegante localidade de verão de antigas tra-
dições. Finalmente seguiremos para Sant Gil-
gen, também situado às margens do lago
Wolfgangsee. Almoço (opc TI). À tarde, conti-
nuação para Salzburgo. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) SALZBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
realizaremos a visita panorâmica de Salz-
burgo, capital da província homônima, locali-
zada no extremo setentrional dos Alpes
orientais, quase no centro da Áustria. Almoço
(opc TI). Salzburgo surgiu como algo realmente
especial. Sua história visível e tangível vai desde
a Idade Média até o século XIX. A cidade foi, du-
rante muito tempo, um fervedouro de inspira-
ções artísticas e ponto de encontro das
influências do norte e sul da Europa. Tarde livre
nesta preciosa cidade, onde você vai poder des-
frutar de um agradável passeio por suas ruas
cheias de história. Acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) SALZBURGO 
(Excursão inclusa a cidades típicas do
Tirol)-INNSBRUCK
Café da manhã buffet. Começaremos o dia
com um passeio lindo, incluso, pelas aldeias ti-
rolesas. Primeiro iremos para Rattenberg, uma
vila medieval típica e um dos centros de artesa-
nato tirolês do vidro. Seguiremos para Kitzbuhel,
um elegante resort de verão de tradições anti-
gas, cujos direitos municipais datam do século
XIII, e, finalmente, seguiremos para Sankt Jo-
hann in Tirol, uma pequena cidade que con-
serva as típicas casas tirolesas com decoração
barroca em suas fachadas. À tarde, continuação
para Innsbruck. Jantar (opc TI) e acomodação.

DIA 7. (Sábado) INNSBRUCK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica a Innsbruck: por
trás da bela imagem de cidade rodeada por
picos alpinos, a capital do Tirol austríaco con-
serva um rico patrimônio, fruto de sua estreita

vinculação com a dinastia dos Habsburgos.
Quando esta família chegou ao poder na Áustria,
no século XIII, muitos de seus soberanos esco-
lheram esta cidade a oeste do país como uma
de suas favoritas e trataram de embelezá-la com
palácios barrocos e grandiosas igrejas. Já nesta
época era famosa por sua ponte medieval sobre
o rio Inn – do qual deriva seu nome – e como cru-
zamento de rotas comerciais entre a Baviera e a
Itália. Almoço (opc TI). Tarde livre para continuar
desfrutando desta preciosa cidade. Recomenda-
mos uma visita ao Museu do Tirol: o antigo ar-
senal de Maximiliano I, a algumas quadras da
Hofkirche, que abriga desde 1823 o Tiroler Lan-
des Museum. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) INNSBRUCK-MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na hora indicada tras-
lado ao aeroporto de Munique. Fim da viagem e
de nossos serviços.

JOIAS DA ÁUSTRIA
3 noites em Viena, 2 em Salzburgo e 2 em Innsbruck

MEIA PENSÃO TUDO INCLUSO

Além das visitas panorâmicas a Viena, Innsbruck, Salzburgo,
incluímos:

        • Visita Palácio de Schönbrunn (Sissi) em Viena.

        • Passeio noturno em Viena.

        • Visita a Innsbruck e Salzburgo.

        • Visita a cidades típicas do Tirol.

        • Jantar em Grinzing.

dias, 6 ou 10 refeições e 6 visitas  ... a partir de 1.145 $8

~

Passeio noturno por Viena

Palácio da Sissi

INCLUÍDA

      HOTÉIS previstos ou similares

        Viena             Holiday Viena ****                  Cidade
                              Eurostars Exe ****                  Cidade
                              Hotel Embassy ****                Centro
                              Aranas ****                             Centro
                                   Hotel Lidner Am ****               Centro

        Salzburgo     Arena Salzburgo ****              Cidade
                              Central ****                            Cidade
                              Hotel Scherer ****                  Cidade

        Innsbruck     Central Innsbruck ****            Cidade
                              Austria Trend Congress ****  Cidade
                              Penz West Hotel ****             Cidade

NOTAS

• Os voos que saem de Munique devem ser
feitos a partir das 12 h, por ser o traslado ao
aeroporto a partir de Innsbruck.

684

      INCLUSO NA VIAGEM

● Assistência: no aeroporto de destino e
traslado ao hotel e vice-versa.

● Ônibus Autopullman: para o trajeto
terrestre.

● Refeições: Opc MP: Café da manhã
buffet 1 almoço e 5 jantares.
Opc TI: Café da manhã buffet 4
almoços e 6 jantares (não inclui
bebidas).

● Guia acompanhante: de idioma
espanhol, durante toda a viagem.

● Acomodação: hotéis indicados ou
similares em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

● Visita com guia local:
Viena e Salzburgo, Innsbruck.
Palácio Schönbrunn

● Outras atrações:
Passeio noturno por Viena
Visita cidades típicas do Tirol. 

● Seguro de viagem.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1.145

Supl. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . .         350

Supl. pensão completa (opc) . . . . . . . . .           70

■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . .          50

Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . .           30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Viena ..................................       65        80        40

Inicio Viena - Fim Munique

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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PRAGA
VIENA e BUDAPESTE

Sugerimos um percurso pela história através da arte.

Deixe-se levar pela riqueza cultural de Praga, 

a majestosidade e elegância de Viena ou pela beleza 

inigualável de Budapeste.

No “coração” da Europa estão estas e outras cidades 

maravilhosas, nas quais dar um passeio pelas mesmas 

se torna algo verdadeiramente luxuoso 

em todos os sentidos.
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dias, 7 cafés da manhã e 4 visitas  ... a partir de 640 $8

K78

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga, assistência de nossa equipe
espanhola e traslado ao hotel. Tempo livre (de-
pendendo do horário do voo) para descobrir
Praga por conta própria. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de
Praga. Durante a visita panorâmica, veremos: a
Praça da República, onde se encontra uma das
mais antigas torres de Praga: a Torre da Pólvora
e a Casa Municipal; a Praça Venceslau, a maior
das três praças gigantescas construídas por
Carlos IV para sua cidade nova (Nové Mesto).
Seguiremos para a Ponte Charles, um dos
símbolos da cidade, do século XIV, hoje reser-
vada ao trânsito de pedestres. Também desfru-
taremos da Praça Velha que é o local de maior
destaque do centro histórico de Praga; a praça
foi fundada no século XII e foi palco de numero-
sos acontecimentos históricos. A Prefeitura da
Praça Velha e o Templo de Nossa Senhora de
Tyn são os edifícios mais importantes da praça;
neste local você também pode visitar a Igreja de
São Nicolau, em estilo barroco; o palácio da fa-
mília Kinski, em estilo rococó (onde se encontra
atualmente a coleção de desenhos da Galeria
Nacional); e a Casa do Sino de Pedra, palácio
municipal de estilo gótico. A espinha dorsal de
Praga é o rio Vltava (Moldava), que atravessa a
cidade de sul para norte, com uma curva acen-
tuada para o leste. Praga foi formada original-
mente por cinco cidades independentes,
atualmente representadas pelos principais bai-
rros históricos: Hradcany, a zona do castelo;
Malá Strana, a Cidade Baixa; Staré Mesto, a
Cidade Velha; Nové Mesto, a Cidade Nova, e
Josefov, o Bairro Judeu. Hradcany, sede da re-
aleza checa por séculos, tem como eixo o
Pražský hrad, o Castelo de Praga, que domina
a cidade do alto de uma colina a oeste do
Vltava. A Karluv most, Ponte Charles, une Malá
Strana com Staré Mesto. Poucas ruas a leste
do rio está o ponto focal da Cidade Velha, Sta-
romestske namesti, a Praça da Cidade Velha. A
cidade velha é delimitada pela curva do Mol-
dava e três grandes avenidas comerciais: Rua
Revolucni, a leste; Na Prikope, a sudeste, e Na-
rodni Trida ao sul. Mais adiante está Nové
Mesto e vários blocos ao sul está Karlovo na-
mesti, a maior praça da cidade. Cerca de um
quilômetro ao sul está o Vysehrad, um antigo
castelo localizado no curso superior do rio. Em
uma colina a leste da Praça Venceslau está o
Vinohrady, que já foi o bairro favorito dos aris-
tocratas checos, e mais abaixo estão os bairros
de Zizkov, ao norte e Nusle, ao sul. Na margem

sudoeste do Vltava e a leste de Hradcany estão
localizadas antigas áreas residenciais e grandes
parques. A poucos quilômetros do centro, em
cada um dos sentidos, o desenvolvimento ur-
bano da etapa comunista é evidente. Vaclavske
namesti, a Praça Venceslau, é o ponto central
dos transportes e é o lugar perfeito para come-
çar qualquer passeio pela Cidade Velha (Staré
Mesto). Mais que uma praça, é uma longa ave-
nida em ligeiro declive. A Vaclavske namesti
está limitada em sua parte superior, no extremo
sul, pelo Museu Nacional da Boêmia e na parte
inferior pela área comercial de Narodni trida e
Na prikope, exclusiva para pedestres. Neste
local, cerca de 500.000 pessoas se reuniram
em 1989 para protestar contra a política do re-
gime comunista então no poder. Uma semana
de manifestações culminou com a capitulação
do governo, sem que um único tiro fosse dis-
parado e sem perder uma única vida, dando
passo para o primeiro governo democrático em
40 anos, liderado pelo dramaturgo Václav
Havel. Os checos se referem a esta transição
pacífica do poder como a Revolução de Ve-
ludo (Nezna Revoluce). Atualmente, a Praça
Venceslau é a área urbana mais animada de
Praga. Impossível de se ver da rua, no interior
dos edifícios de ambos os lados existe um
grande labirinto de arcos, onde se concentra
uma estranha mistura de cafés, discotecas,
sorveterias e cinemas, cujo aspecto tem per-
manecido inalterado ao longo do tempo. A
Praça Venceslau foi traçada por Carlos IV, por
volta de 1348, e conta com edifícios interessan-
tes como o Národní Muzeum, o Museu Nacio-
nal Checo, projetado pelo arquiteto de Praga,
Josef Schulz,  construído entre 1885 e 1890,
que se admira em todo o seu esplendor sob o
efeito da iluminação noturna. Na parte da tarde,
durante a visita artística opcional, veremos: 

• O Castelo de Praga, monumento inscrito na
Lista do Patrimônio Cultural da República
Checa, que se tornou um símbolo da evolução
de mais de 1000 anos do estado checo. Desde
o início de sua construção, que ocorreu aproxi-
madamente no último trimestre do século IX, o
Castelo de Praga manteve-se em contínuo des-
envolvimento durante uns 1.100 anos. Este
complexo monumental é formado por palácios,
edifícios religiosos, escritórios, habitações e for-
tificações de todos os estilos arquitetônicos. O
castelo se estende em torno de três pátios em
uma área de 45 hectares. Originalmente, prín-
cipes e reis residiram lá, mas desde 1918 o cas-
telo é a sede presidencial. 
• A Viela Dourada, um dos lugares mais char-
mosos da cidade de Praga, que não poderia
faltar nesta visita. Este lugar fantástico deve seu
nome aos ourives que lá viveram no século
XVIII. Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia completo à vizinha e famosa cidade de Kar-
lovy Vary, a maior e mais importante estação
balneária da República Checa. Diz a lenda que
foi fundada pelo próprio imperador Carlos IV,
que, em um dia da caça, descobriu as proprie-
dades da água da região e, mais tarde, cons-
truiu um pavilhão de caça e fundou uma cidade
à qual deu o seu nome: Karlovy Vary, que signi-
fica "águas quentes de Carlos". Sua indústria de
maior prestígio mundial é a do cristal Moser,
conhecido como "Cristal dos Reis", de exce-
lente qualidade e que abastece, desde o século
XIX, as Casas Reais Europeias, chefes de Es-
tado, etc. Retorno a Praga. À noite, jantar op-
cional na taberna U-Fleku, durante o qual
degustaremos a cozinha checa, o famoso licor
Becherovka (uma taça) e a excelente cerveja
checa (uma jarra), tudo incluso no preço. Aco-
modação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da
manhã, saída para Brno, em seguida tempo
livre para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte
Barroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da
viagem para Bratislava, capital da Eslováquia.
Chegada e visita panorâmica da cidade. Bratis-
lava é a sede do parlamento e governo eslovaco
e possui uma grande oferta artistica, cultural e
educacional. Localizada em uma meseta de 85
m acima do Danúbio, o castelo de Bratislava é
uma das estruturas mais proeminentes da ci-

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
3 noites em Praga, 2 em Budapeste e 2 em Viena

dade. A maioria dos edificios históricos estão
localizados na Cidade Velha. A prefeitura de
Bratislava é um complexo de três edificios cons-
truídos entre os séculos XIV ao XV e são hoje
em dia sede do museu da cidade de Bratislava.
A porta de Miguel é a única porta que continua
preservada das fortificações medievais e está
localizada entre os edificios mais antigos da ci-
dade. Saída para Budapeste. Considerada
como uma das cidades mais bonitas da Eu-
ropa, Bupapeste possui vários locais que são
Patrimônio da Humanidade, com destaque ao
bairro do castelo de Buda, a Avenida Andrassy
e as margens do rio Danúbio. Chegada e aco-
modação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Na margem direita
do Danúbio fica o centro histórico, o Buda,
onde veremos: o Bastião dos Pescadores, a
Igreja de Matias, etc. Em seguida, cruzaremos
o Danúbio em direção a Peste, a área comercial
da cidade. Na parte da tarde aqueles que des-
ejarem poderão fazer um passeio opcional de
barco no Danúbio. Hoje à noite oferecemos a
oportunidade de fazer um passeio noturno em
Budapeste iluminada e participar de um jantar
cigano (opc.). Acomodação. 

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada, e visita panorâmica
a esta cidade banhada pelo Danúbio, antiga ca-

ACOMODAÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ:

   • Panorâmicas de Praga, Budapeste, Bratislava e Viena

       • Café da Manhã buffet 

MEIA PENSÃO:

  • Panorâmicas de Praga, Budapeste, Bratislava e Viena.

      • Café da Manhã buffet, 2 jantares e 5 almoços.

Inicio Praga - Fim Viena
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Praga

Viena
Bratislava

Budapeste

pital do império austro-húngaro. No centro de
Viena podemos localizar a antiga cidade impe-
rial, com o Palácio de Hofburg, residência dos
imperadores. Também veremos o Palácio de
Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de Santo
Estêvão, o Museu de Belas Artes, os monu-
mentos a Goethe, Schiller e Mozart, a Praça
dos Heróis, a Universidade, a Ópera, etc. Pas-
seio com nosso guia pelas principais ruas da
capital austríaca. Acomodação. 

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita opcional a Viena artística: Ópera Estatal
de Viena ou Staatsoper, o primeiro edifício pú-
blico do Ring, que recebeu críticas muito seve-
ras quando foi inaugurado, em 1868, até o
ponto que levou ao suicídio um de seus arqui-
tetos, Van der Null, e provocou um enfarte em
um outro, Sicardsburg; sendo que as críticas
deviam-se ao fato de que o edifício era menor
do que a Ópera Garnier de Paris. Dizem que
Francisco José ficou tão impressionado com a
morte dos arquitetos que não se atreveu a cri-
ticar inaugurações posteriores. Em 1945, um
bombardeiro americano tomou seu telhado pelo
de uma estação ferroviária e bombardeou o edi-
fício. Sua reabertura deu-se dez anos mais
tarde, com Karl Böhm na direção da ópera "Fi-
delio", de Beethoven. Do estilo neo-renascen-
tista original restam apenas a escadaria
principal, a fachada, o foyer do Schwind e salão

de chá, todo o demais é dos anos cinquenta,
da reconstrução após o bombardeio. Foi inau-
gurada com a apresentação da ópera "Don
Giovanni", de Mozart, que desde então, é con-
siderada uma das melhores e mais conhecidas
do mundo. A seguir, oferecemos a possibilidade
de fazer uma visita opcional ao Palácio Schön-
brunn: Palácio de Verão construído para Maria
Theresa entre 1743-1749, na verdade, uma ver-
são reduzida do projeto original. O interior é um
verdadeiro tesouro (afrescos, pinturas, trabal-
hos em madeira, laca, estuque e espelhos, ta-
peçarias, mármore e cristal), nenhuma despesa
foi poupada. Vamos visitar os aposentos impe-
riais, incluindo os seus maravilhosos jardins de
estilo francês. Tarde livre, sugerimos continuar
desfrutando da cidade ou fazer uma visita op-
cional aos Bosques de Viena: partiremos de
Viena passando através de seus célebres bos-
ques até chegar à abadia de Heiligenkreuz, que
visitaremos. Seguiremos para o Castelo de
Liechtenstein, onde você pode desfrutar de
belas paisagens. Vamos continuar nossa excur-
são até a típica cidade de Baden. À tarde, apro-
veite para assistir a um concerto no Palácio
Auersperg e, posteriormente, jantar em Grinzing
(opcional). Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
translado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

      DATAS DE INICIO PRAGA
• 2016

Março                20      27          

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5      12

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta
      HOTÉIS 4**** Cidade

Praga Hotel Duo****/Olympik****Cidade
www.oliympik.cz

Holiday Inn Congress**** Cidade
www.holidayinn.com

Clarion Congres**** Cidade
www.clarionhotel.com

Budapeste Arena****/Budapest***Sup Cidade
www.danubiushotels.com

Hungaria**** Cidade
www.danubiushotels.com

Viena Holiday Inn South**** Cidade
www.holidayinn.com

Eurostars Vienna**** Cidade
www.eurostars.com

      HOTÉIS 4**** Centro Cidade
       Praga           Majestic****                    Centro
                               www.hotel-majestic.cz

                           Hotel Yasmin****               Centro
                               www.hotel-yasmin.cz

                           Hotel K + Fenix****         Centro
                               es.kkhotels.com

       Budapeste    Radisson Blu Beke****   Centro
                               www.radissonblu.com

                           Astoria****                    Centro
                               www.danubiushotels.com

       Viena            Eurostars Embassy****   Centro
                               www.eurostarsembassy.com

                           Lindner****                      Centro
                               www.lindner.de/en/LHABE

                           Ananas****                      Centro
                               www.austria-trend.com

      INCLUSO NA VIAGEM

Igual para as 2 opções
• Assistência no aeroporto de destino e

transporte ao hotel e vice-versa.

• Hotéis: Oferecemos 2 alternativas de
hotéis. Diferem entre si pela localização
e instalações. Quartos sempre com
banheiro (banheira/chuveiro) completo.

• Guia acompanhante desde a chegada.

• Visitas com guia local:
Panorâmicas de Praga, Bratislava,
Viena e Budapeste.

• Seguro de viagem.

Ver nossa opção recomendada. Hotéis  4**** no coração das cidades

1

2

3

4

5

6

7

INCLUIMOS EM CADA OPÇÃO: AD e MP

Dia Opc. Alojamento e café da manhã Opc. Meia Pensão

–– Jantar

Café da manhã buffet Café da manhã buffet
Panorâmica de Praga Panorâmica de Praga.

Almoço

Café da manhã buffet Café da manhã buffet
Almoço

Café da manhã buffet Café da manhã buffet
Panorâmica de Bratislava Panorâmica de Bratislava

Jantar

Café da manhã buffet Café da manhã buffet
Panorâmica de Budapeste Panorâmica Budapeste.

Almoço

Café da manhã buffet Café da manhã buffet
Panorâmica de Viena Panorâmica de Viena

Almoço

Café da manhã buffet Café da manhã buffet
Almoço

AD = Alojamento e café da manhã, MP = Meia pensão

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
                                                             ****     ****
        Em alojamento e C. da manhã                 Centro

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . .    640     785

Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . .    350     455

Spto. Meia Pensão (opçional) . . . . . .    160     175

■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . .      60       90

■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . .    130     260

Bônus cancel. sem despesas  . . . . .      30       30

      • NOITES EXTRAS preço per pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Praga
Hoteis 4**** ...........      45        50       60       40
Hoteis 4**** C. Cidade     60        65       90       50

         • Viena
Hotel 4****.............      45        65       80       40
Hoteis 4**** C. Cidade     80        105       145      70

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 405
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 406
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 407

EXTENSÕES
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dias, 11 refeições e 10 visitas  ... a partir de 1.025 $8

K80

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga, assistência de nossa equipe
espanhola e traslado ao hotel. Tempo livre (de-
pendendo do horário do voo) para descobrir
Praga por conta própria. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Estadia com pensão
completa. Visita à cidade de Praga. Durante a
visita panorâmica, veremos: a Praça da Repú-
blica, onde se encontra uma das mais antigas
torres de Praga: a Torre da Pólvora e a Casa
Municipal, a Praça Venceslau, a maior das três
praças gigantescas construídas por Carlos IV
para sua cidade nova (Nové Mesto). Seguiremos
para a Ponte Charles, um dos símbolos da ci-
dade, do século XIV, hoje reservada ao trânsito
de pedestres. Também desfrutaremos da Praça
Velha que é o local de maior destaque do centro
histórico de Praga; a praça foi fundada no sé-
culo XII e foi palco de numerosos acontecimen-
tos históricos. A Prefeitura da Praça Velha e o
Templo de Nossa Senhora de Tyn são os edifí-
cios mais importantes da praça; neste local você
também pode visitar a Igreja de São Nicolau,
em estilo barroco; o palácio da família Kinski, em
estilo rococó (onde se encontra atualmente a
coleção de desenhos da Galeria Nacional); e a
Casa do Sino de Pedra, palácio municipal de es-
tilo gótico, construído no século XIV, que abriga
hoje em dia as salas de concerto e exposições
da Galeria de Praga. Na praça você pode ver o
monumento em honra ao reformador religioso
checo, Jan Hus, do escultor Ladislav Saloun
(1915). Na calçada está marcado o local onde
foram executados os 27 cavaleiros checos (21
de junho de 1621) e o meridiano que passa por
Praga. Caminhar por Praga é uma delícia, neste
sonho de cidade há muitos lugares mágicos que
os visitantes vão descobrindo a medida que
passeiam pelos distintos bairros cheios de his-
tória. A espinha dorsal de Praga é o rio Vltava
(Moldava), que atravessa a cidade de sul para
norte, com uma curva acentuada para o leste.
Praga foi formada originalmente por cinco cida-
des independentes, atualmente representadas
pelos principais bairros históricos: Hradcany, a
zona do castelo; Malá Strana, a Cidade Baixa;
Staré Mesto, a Cidade Velha; Nové Mesto, a Ci-
dade Nova, e Josefov, o Bairro Judeu. Hrad-
cany, sede da realeza checa por séculos, tem
como eixo o Pražský hrad, o Castelo de Praga,
que domina a cidade do alto de uma colina a
oeste do Vltava. Entre Hradcany e Malá Strana
se estende uma região com vistosas mansões
construídas pela nobreza dos séculos XVII e

XVIII. Na parte da tarde, durante a visita artística
opcional, veremos: 
• O Castelo de Praga, monumento inscrito na
Lista do Patrimônio Cultural da República
Checa, que se tornou um símbolo da evolução
de mais de 1.000 anos do estado checo. Desde
o início de sua construção, que ocorreu aproxi-
madamente no último trimestre do século IX, o
Castelo de Praga manteve-se em contínuo des-
envolvimento durante uns 1.100 anos. Este
complexo monumental é formado por palácios,
edifícios religiosos, escritórios, habitações e for-
tificações de todos os estilos arquitetônicos. O
castelo se estende em torno de três pátios em
uma área de 45 hectares. Originalmente, prínci-
pes e reis residiram lá, mas desde 1918 o cas-
telo é a sede presidencial. 
• A Viela Dourada, um dos lugares mais char-
mosos da cidade de Praga, que não poderia fal-
tar nesta visita. Este lugar fantástico deve seu
nome aos ourives que lá viveram no século XVIII.
Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Pensão completa. Ex-
cursão inclusa de dia completo à vizinha e fa-
mosa cidade de Karlovy Vary, a maior e mais
importante estação balneária da República
Checa. Diz a lenda que foi fundada pelo próprio
imperador Carlos IV, que, em um dia da caça,
descobriu as propriedades da água da região e,
mais tarde, construiu um pavilhão de caça e
fundou uma cidade à qual deu o seu nome:
Karlovy Vary, que significa "águas quentes de
Carlos". Sua indústria de maior prestígio mun-
dial é a do cristal Moser, conhecido como "Cris-
tal dos Reis", de excelente qualidade e que
abastece, desde o século XIX, as Casas Reais
Europeias, chefes de Estado, etc. Almoço. Re-
torno a Praga. À noite, jantar na típica taberna
U-Fleku, durante o qual degustaremos a co-
zinha checa, o famoso licor Becherovka (uma
taça) e a excelente cerveja checa (uma jarra),
tudo incluso no preço. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da
manhã, saída para Brno, em seguida tempo
livre para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte
Barroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da
viagem para Bratislava, capital da Eslováquia.
Chegada e visita panorâmica. Saída para Bu-
dapeste. Chegada, jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Estadia com meia pen-
são. Na parte da manhã, faremos a visita pa-
norâmica. Na margem direita do Danúbio fica
o centro histórico, o Buda, onde veremos: o

Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias,
etc. A seguir atravessaremos o Danúbio para vi-
sitar Peste, a parte comercial da cidade. Al-
moço. Na parte da tarde aqueles que
desejarem poderão fazer um passeio opcional
de barco no Danúbio. Esta noite oferecemos a
possibilidade de fazer um passeio noturno por
Budapeste iluminada e participar de um jantar
cigano (opc.). Acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada, almoço e visita pa-
norâmica a esta cidade banhada pelo Danúbio,
antiga capital do império austro-húngaro. No
centro de Viena podemos localizar a antiga ci-
dade imperial, com o Palácio de Hofburg, re-
sidência dos imperadores. Também veremos o
Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a Cate-
dral de Santo Estêvão, o Museu de Belas
Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-
zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a
Ópera, etc. Passeio com nosso guia pelas prin-
cipais ruas da capital austríaca. Jantar e aco-
modação.

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita Viena artística: Ópera de Viena

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
3 noites em Praga, 2 em Budapeste e 2 em Viena

Além das visitas panorâmicas em Praga, Budapeste e Viena, incluímos:

         • Artística de Praga: Castelo e Viela Dourada.

         • Excursão a Karlovy Vary, com almoço.

         • Jantar na famosa cervejaria U-Fleku, com bebidas.

         • Artística de Viena: Sua famosa Ópera.

         • Jantar com entretenimento em Grinzing, com bebidas e música.

         • Passeio de navio pelo Danubio.

• Assistência no aeroporto de chegada e
traslado ao hotel e vice-versa pela equipe
Panavisión.

• Ônibus autopullman para o percurso te-
rrestre.

• Hotéis: Oferecemos 2 alternativas de ho-
téis. Diferem entre si pela localização e
instalações. Quartos sempre com ban-
heiro (banheira/chuveiro) completo. 

• Visitas com guia local: Panorâmica de
Budapeste, Panorâmica de Viena, Viena
Artística, Panorâmica de Praga, Artística
de Praga. Visita Karlovy Vary

• Outras atrações inclusas: Jantar com
entretenimento em Grinzing. Jantar típico
na cervejaria U Fleku. Passeio de barco
ao longo do Danúbio.

• Refeições: Café da manhã buffet diário e
11 refeições (bebidas não inclusas).

• Guia acompanhante: Desde a chegada
em Praga no primeiro dia até o traslado
ao aeroporto no último dia.

• Seguro de viagem 

A ordem das visitas pode ser alterada.

TUDO INCLUIDO
(1)

Inicio Praga - Fim Viena
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Praga

Viena
Bratislava

Budapeste

ou Staatsoper, o primeiro edifício público do
Ring, que recebeu críticas muito severas
quando foi inaugurado, em 1868, até o ponto
que levou ao suicídio um de seus arquitetos,
Van der Null, e provocou um enfarte em um
outro, Sicardsburg; sendo que as críticas de-
viam-se ao fato de que o edifício era menor do
que a Ópera Garnier de Paris. Dizem que Fran-
cisco José ficou tão impressionado com a
morte dos arquitetos que não se atreveu a cri-
ticar inaugurações posteriores. Em 1945, um
bombardeiro americano tomou seu telhado
pelo de uma estação ferroviária e bombardeou
o edifício. Sua reabertura deu-se dez anos mais
tarde, com Karl Böhm na direção da ópera "Fi-
delio", de Beethoven. Do estilo neo-renascen-
tista original restam apenas a escadaria
principal, a fachada, o foyer do Schwind e salão
de chá, todo o demais é dos anos cinquenta,
da reconstrução após o bombardeio. Foi inau-
gurada com a apresentação da ópera "Don
Giovanni", de Mozart, que desde então, é con-
siderada uma das melhores e mais conhecidas
do mundo. A seguir, oferecemos a possibili-
dade de fazer uma visita opcional ao Palácio
Schönbrunn: Palácio de Verão construído para
Maria Theresa entre 1743-1749, na verdade,
uma versão reduzida do projeto original. O in-
terior é um verdadeiro tesouro (afrescos, pintu-

ras, trabalhos em madeira, laca, estuque e es-
pelhos, tapeçarias, mármore e cristal), nen-
huma despesa foi poupada. Vamos visitar os
aposentos imperiais, incluindo os seus maravil-
hosos jardins de estilo francês. Neste palácio
viveram personagens famosos como Francisco
José, o imperador de olhos tristes e fartos bi-
godes, que se autodenominava o "primeiro fun-
cionário". Almoço. Tarde livre, sugerimos
continuar desfrutando da cidade ou fazer uma
visita opcional aos Bosques de Viena: partire-
mos de Viena passando através de seus céle-
bres bosques até chegar à abadia de
Heiligenkreuz, que visitaremos. Seguiremos
para o Castelo de Liechtenstein, onde você
pode desfrutar de belas paisagens. Vamos
continuar nossa excursão até a típica cidade
de Baden. Na parte da tearde, aqueles que
desejarem poderão assistir a um concerto no
Palácio Auersperg e jantar em Grinzing (opcio-
nal): Assistiremos a uma excelente interpreta-
ção, com trajes de época, das obras mais
famosas de Mozart e após o intervalo, acom-
panhado de uma taça de champanhe, desfru-
taremos da 2ª parte do concerto, com as
valsas mais famosas de Strauss. À noite, se-
guiremos para Grinzing, típica aldeia de viticul-
tores que goza de fama e tradição, onde
desfrutaremos de um delicioso jantar em uma

de suas típicas tabernas com degustação do
famoso vinho verde. Acomodação.

DÍA 8. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços. 

Exceto jantar no 5º dia e almoço no 4º dia.

      DATAS DE INICIO PRAGA
• 2016

Março                20      27          

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5      12

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

Ver nossa opção recomendada. Hotéis  4**** no coração das cidades

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 405
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 406
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 407

EXTENSÕES

      HOTÉIS 4**** Cidade
Praga Hotel Duo****/Olympik****Cidade

www.oliympik.cz

Holiday Inn Congress**** Cidade
www.holidayinn.com

Clarion Congres**** Cidade
www.clarionhotel.com

Budapeste Arena****/Budapest***Sup Cidade
www.danubiushotels.com

Hungaria**** Cidade
www.danubiushotels.com

Viena Holiday Inn South**** Cidade
www.holidayinn.com

Eurostars Vienna**** Cidade
www.eurostars.com

      HOTÉIS 4**** Centro Cidade
       Praga           Majestic****                    Centro
                               www.hotel-majestic.cz

                           Hotel Yasmin****               Centro
                               www.hotel-yasmin.cz

                           Hotel K + Fenix****         Centro
                               es.kkhotels.com

       Budapeste    Radisson Blu Beke****   Centro
                               www.radissonblu.com

                           Astoria****                    Centro
                               www.danubiushotels.com

       Viena            Eurostars Embassy****   Centro
                               www.eurostarsembassy.com

                           Lindner****                      Centro
                               www.lindner.de/en/LHABE

                           Ananas****                      Centro
                               www.austria-trend.com

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
                                                             ****     ****
        Em tudo incluido                                             Centro

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . 1.025  1.195

Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . .    350     455

■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . .      60     100

■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . .    130     280

Bônus cancel. sem despesas  . . . . .      30       30

      • NOITES EXTRAS preço por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Praga
Hoteis 4**** ...........      45        50       60       40
Hoteis4**** C. Cidade .      60        65       90       50

         • Viena
Hoteis  4**** ..........      45        65       80       40
Hoteis4**** C. Cidade .      80        105       145      70
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dias, 10 cafés da manhã e 5 visitas  ... a partir de 990 $11

DIA 1. (Quinta Feira) BERLIM 
Chegada a Berlim, assistência de nossa equipe
espanhola e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) BERLIM 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica pela cidade. O conjunto for-
mado pelas suas belas avenidas, monumentos,
palácios, parques, teatros e museus, mesmo
depois dos efeitos devastadores dos ataques
aéreos da Segunda Guerra Mundial, faz jus à
sua posição de cidade de primeira categoria.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandemburgo (símbolo da cidade desde
1989, ano da reunificação do país); o Reichs-
tag, nova sede do parlamento alemão. Também
se destaca sua magnífica cúpula de cristal pro-
jetada pelo arquiteto inglês Norman Foster. Um
dos locais mais interessantes é a praça Gen-
darmenmarkt, onde ha vários edifícios notáveis,
como a Catedral Francesa, a Catedral Alemã ou
o Schauspielhaus. À tarde, visita opcional a
Berlim Artística. O Museu Pergamon abriga
uma das obras-primas da arte helênica, o Altar
de Pérgamo, além de uma grande quantidade
de vestígios arqueológicos que nos levam de
volta a civilizações antigas. Sugerimos que você
descubra a nova Berlim, com vários edifícios
projetados por grandes arquitetos de nosso
tempo, mas também a Berlim do século XIX; e
a Berlim de Schinkel, onde se escondem dife-
rentes bairros do antigo lado oriental. Acomo-
dação.

DIA 3. (Sábado Feira) BERLIM 
Café da manhã buffet. Dia livre. Você pode co-
meçar seu passeio pelas origens de Berlim, no
distrito de São Nicolau (Nikolaiviertel), e ver a
Ilha dos Museus, a Catedral de Berlim e o Pa-
lácio da República. Passear pela avenida prin-
cipal, Unter den Linden, que significa
literalmente “por baixo das tílias”. Nesta fantás-
tica avenida passaremos por uma das universi-
dades mais prestigiosas e antigas da Europa, a
Universidade Humboldt, Biblioteca Real, Ópera
Estatal e por uma das praças mais bonitas de
Berlim. Conheça os detalhes da ascensão de
Hitler ao poder e veja o que restou do quartel
general da Gestapo, além de recordar as víti-
mas do holocausto judeu com o monumento
em sua homenagem. Como ocorreu a queda
do Muro de Berlim e como foi vivida pelos ale-
mães que arriscaram suas vidas para passar ao
lado ocidental. Admire a espetacular Potsdamer
Platz e siga para o Portão de Brandeburgo,
símbolo de Berlim. Acomodação.

DIA 4. (Domingo) BERLIM-PRAGA 
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída a
Praga via Dresden. Chegada e acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça da
República, onde se encontra uma das mais anti-
gas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a Casa
Municipal; a Praça Venceslau, a maior das três
praças gigantescas construídas por Carlos IV
para sua cidade nova (Nové Mesto). Seguiremos
para a Ponte Charles, um dos símbolos da ci-
dade, do século XIV, hoje reservada ao trânsito de
pedestres. Também desfrutaremos da Praça
Velha que é o local de maior destaque do centro
histórico de Praga; a praça foi fundada no século
XII e foi palco de numerosos acontecimentos his-
tóricos. A Prefeitura da Praça Velha e o Templo de
Nossa Senhora de Tyn são os edifícios mais im-
portantes da praça; neste local você também
pode visitar a Igreja de São Nicolau, em estilo ba-
rroco; o palácio da família Kinski, em estilo rococó
(onde se encontra atualmente a coleção de des-
enhos da Galeria Nacional); e a Casa do Sino de
Pedra, palácio municipal de estilo gótico. A es-
pinha dorsal de Praga é o rio Vltava (Moldava),
que atravessa a cidade de sul para norte, com
uma curva acentuada para o leste. Praga foi for-
mada originalmente por cinco cidades indepen-
dentes, atualmente representadas pelos principais
bairros históricos: Hradcany, a zona do castelo;
Malá Strana, a Cidade Baixa; Staré Mesto, a Ci-
dade Velha; Nové Mesto, a Cidade Nova, e Jose-
fov, o Bairro Judeu. Hradcany, sede da realeza
checa por séculos, tem como eixo o Pražský
hrad, o Castelo de Praga, que domina a cidade
do alto de uma colina a oeste do Vltava. A Karluv
most, Ponte Charles, une Malá Strana com Staré
Mesto. Poucas ruas a leste do rio está o ponto
focal da Cidade Velha, Staromestske namesti, a
Praça da Cidade Velha. A cidade velha é delimi-
tada pela curva do Moldava e três grandes aveni-
das comerciais: Rua Revolucni, a leste; Na
Prikope, a sudeste, e Narodni Trida ao sul. Mais
adiante está Nové Mesto e vários blocos ao sul
está Karlovo namesti, a maior praça da cidade.
Cerca de um quilômetro ao sul está o Vysehrad,
um antigo castelo localizado no curso superior do
rio. Em uma colina a leste da Praça Venceslau
está o Vinohrady, que já foi o bairro favorito dos
aristocratas checos, e mais abaixo estão os bai-
rros de Zizkov, ao norte e Nusle, ao sul. Na mar-
gem sudoeste do Vltava e a leste de Hradcany
estão localizadas antigas áreas residenciais e
grandes parques. A poucos quilômetros do cen-
tro, em cada um dos sentidos, o desenvolvimento
urbano da etapa comunista é evidente. Vaclavske
namesti, a Praça Venceslau, é o ponto central dos
transportes e é o lugar perfeito para começar

qualquer passeio pela Cidade Velha (Staré Mesto).
Mais que uma praça, é uma longa avenida em li-
geiro declive. A Vaclavske namesti está limitada
em sua parte superior, no extremo sul, pelo
Museu Nacional da Boêmia e na parte inferior pela
área comercial de Narodni trida e Na prikope, ex-
clusiva para pedestres. Neste local, cerca de
500.000 pessoas se reuniram em 1989 para pro-
testar contra a política do regime comunista então
no poder. Na parte da tarde, durante a visita ar-
tística opcional, veremos: 
• O Castelo de Praga, monumento inscrito na
Lista do Patrimônio Cultural da República Checa,
que se tornou um símbolo da evolução de mais
de 1000 anos do estado checo. Desde o início de
sua construção, que ocorreu aproximadamente
no último trimestre do século IX, o Castelo de
Praga manteve-se em contínuo desenvolvimento
durante uns 1.100 anos. Este complexo monu-
mental é formado por palácios, edifícios religiosos,
escritórios, habitações e fortificações de todos os
estilos arquitetônicos. O castelo se estende em
torno de três pátios em uma área de 45 hectares.
Originalmente, príncipes e reis residiram lá, mas
desde 1918 o castelo é a sede presidencial. 
• A Viela Dourada, um dos lugares mais char-
mosos da cidade de Praga, que não poderia faltar
nesta visita. Este lugar fantástico deve seu nome
aos ourives que lá viveram no século XVIII. Aco-
modação.

DIA 6. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia
completo à vizinha e famosa cidade de Karlovy
Vary, a maior e mais importante estação balneária
da República Checa. Diz a lenda que foi fundada
pelo próprio imperador Carlos IV, que, em um dia
da caça, descobriu as propriedades da água da
região e, mais tarde, construiu um pavilhão de
caça e fundou uma cidade à qual deu o seu
nome: Karlovy Vary, que significa "águas quentes
de Carlos". Sua indústria de maior prestígio mun-

GRANDES CAPITAIS DA EUROPA CENTRAL
3 noites em Berlim, 3 em Praga, 2 em Budapeste e 2 em Viena

dial é a do cristal Moser, conhecido como "Cristal
dos Reis", de excelente qualidade e que abas-
tece, desde o século XIX, as Casas Reais Euro-
peias, chefes de Estado, etc. Retorno a Praga. À
noite, jantar opcional na taberna U-Fleku, du-
rante o qual degustaremos a cozinha tcheca, o
famoso licor Becherovka (uma taça) e a excelente
cerveja checa (uma jarra), tudo incluso no preço.
Acomodação.

DIA 7. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e vi-
sita panorâmica da cidade. Saída para Buda-
peste. Chegada e acomodação. 

DIA 8. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Na margem direita
do Danúbio fica o centro histórico, o Buda, onde
veremos: o Bastião dos Pescadores, a Igreja de
Matias, etc. Em seguida, cruzaremos o Danúbio
em direção a Peste, a área comercial da cidade.
Na parte da tarde aqueles que desejarem pode-
rão fazer um passeio opcional de barco no Danú-
bio. Hoje à noite oferecemos a oportunidade de
fazer um passeio noturno em Budapeste ilumi-
nada e participar de um jantar cigano (opc.).
Acomodação. 

DIA 9. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica ci-
dade de Viena. Chegada, e visita panorâmica a
esta cidade banhada pelo Danúbio, antiga capital
do império austro-húngaro. No centro de Viena
podemos localizar a antiga cidade imperial, com
o Palácio de Hofburg, residência dos imperado-
res. Também veremos o Palácio de Belvedere, a

ACOMODAÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ:

   • Panorâmicas de Berlim, Praga, Bratislava, Budapeste e Viena

       • Café da Manhã buffet 

MEIA PENSÃO:

      • Panorâmicas de Berlín, Praga, Bratislava, Budapest e Viena

      • Café da Manhã buffet, 2 jantares e 6 almoços

TUDO INCLUÍDO:

  • Panorâmicas de Berlim, Praga, Bratislava, Budapeste e Viena 

      • Café da Manhã, 13 refeições

      • Visitas artística de Praga, Budapeste e Viena

      • Visita de Karlovy Vary

664

Inicio Berlim - Fim Viena
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Igreja Votiva, a Catedral de Santo Estêvão, o
Museu de Belas Artes, os monumentos a Goethe,
Schiller e Mozart, a Praça dos Heróis, a Universi-
dade, a Ópera, etc. Passeio com nosso guia pelas
principais ruas da capital austríaca. Acomodação. 

DIA 10. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
opcional a Viena artística: Ópera Estatal de
Viena ou Staatsoper, o primeiro edifício público
do Ring, que recebeu críticas muito severas
quando foi inaugurado, em 1868, até o ponto que
levou ao suicídio um de seus arquitetos, Van der
Null, e provocou um enfarte em um outro, Sicards-
burg; sendo que as críticas deviam-se ao fato de
que o edifício era menor do que a Ópera Garnier
de Paris. Dizem que Francisco José ficou tão im-
pressionado com a morte dos arquitetos que não
se atreveu a criticar inaugurações posteriores. Em
1945, um bombardeiro americano tomou seu tel-
hado pelo de uma estação ferroviária e bombar-
deou o edifício. Sua reabertura deu-se dez anos

mais tarde, com Karl Böhm na direção da ópera
"Fidelio", de Beethoven. Do estilo neo-renascen-
tista original restam apenas a escadaria principal,
a fachada, o foyer do Schwind e salão de chá,
todo o demais é dos anos cinquenta, da recons-
trução após o bombardeio. Foi inaugurada com
a apresentação da ópera "Don Giovanni", de
Mozart, que desde então, é considerada uma das
melhores e mais conhecidas do mundo. A seguir,
oferecemos a possibilidade de fazer uma visita
opcional ao Palácio Schönbrunn: Palácio de
Verão construído para Maria Theresa entre 1743-
1749. Tarde livre, sugerimos  fazer uma visita op-
cional aos Bosques de Viena: À tarde, aproveite
para assistir a um concerto no Palácio 
Auersperg e, posteriormente, jantar em Grinzing
(opcional).Acomodação.

DIA 11. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
translado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços

      INCLUSO NA VIAGEM

• Assistência no aeroporto de chegada e
traslado ao hotel e vice-versa.

• Hotéis: Oferecemos 2 alternativas de
hotéis. Diferem entre si pela localização
e instalações. Quartos sempre com ban-
heiro (banheira/chuveiro) completo.

• Guia acompanhante desde a chegada.

• Refeições: 
Café da manhã buffet (opc. AD)
2 jantares e 6 almoços (opc. MP)
6 jantares e 7 almoços (opc. TI)

• Visitas com guia local:
Panorâmicas de Berlim
Panorâmicas de Praga
Panorâmicas de Bratislava
Panorâmicas de Budapest, Viena, 
Visitas artísticas de Praga (opc. TI)
Visitas artísticas de Budapeste (opc. TI)
Visitas artísticas de Viena
(somente opc. TI).
Visitas de Karlovy Vary (somente opc.
TI).

• Seguro de viagem.
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      DATAS DE INICIO BERLIM
Junho                   2        9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

Praga

Berlim

Viena
Budapeste

Bratislava

      HOTÉIS previstos ou similares

       Cidade                4**** Cidade              4**** Centro cidade

Berlim Catalonia Mitte**** Cidade
www.hoteles-catalonia.com

Praga Holiday Inn Congres*** Cidade
www.holidayinn.com

Clarion Congres**** Cidade
www.clarionhotel.com

Olympik I**** Cidade
www.olympik.cz

Budapeste Arena**** Cidade
www.danubiushotels.com

Hungaria**** Cidade
www.danubiushotels.com

Viena Eventhotel Pyramide*** Periferia
www.austria-trend.com

Holiday Inn South**** Cidade
www.holidayinn.com

Eurostars Vienna**** Cidade
www.eurostars.com

               Novotel****                                     Centro
               www.accorhotel.com

               Catalonia Mitte****                          Centro
               www.hoteles-catalonia.com

              Majestic****                                        Centro
               www.hotel-majestic.cz

              Hotel Yasmin****                              Centro
               www.yasmin.cz

              Radisson Blu Beke****                     Centro
               www.radissonblu.com

              Astoria****                                      Centro
               www.danubiushotels.com

               Eurostars Embassy****                    Centro
               www.eurostarsembassy.com

              Lindner****                                     Centro
               www.lindner.de/en/LHABE

              Ananas****                                     Centro
               www.austria-trend.com

INCLUIMOS EM CADA OPÇÃO: AD, MP e TI

  Dia     Aloj. e café da manhã                Meia pensão                   Tudo incluido

         ––                                           Jantar                                       Jantar

         Café da manhã buffet              Café da manhã buffet                Café da manhã buffet
          Panorâmica de Berlim             Panorâmica de Berlim                Panorâmica de Berlín
                                                                                                           Almoço

          Café da manhã buffet              Café da manhã buffet                Café da manhã buffet
                                                                                                           Almoço

          Café da manhã buffet              Café da manhã buffet                Café da manhã buffet
                                                         Almoço                                      Almoço

          Café da manhã buffet              Café da manhã buffet                Café da manhã buffet
          Visita de Praga                        Visita de Praga                          Visita de Praga
                                                         Almoço                                      Artística de Praga
                                                                                                           Almoço e jantar

          Café da manhã buffet              Café da manhã buffet                Café da manhã buffet
                                                         Almoço                                      Karlovy Vary
                                                                                                           Jantar em cervejaria típica

          Café da manhã buffet              Café da manhã buffet                Café da manhã buffet
          Panorâmica de Bratislava        Panorâmica de Bratislava          Panorâmica Bratislava
                                                         Jantar                                        Jantar

          Café da manhã buffet              Café da manhã buffet                Café da manhã buffet
          Panorâmica de Budapeste      Panorâmica de Budapeste        Panorâmica Budapeste
                                                         Almoço                                        Artística Budapeste: Ópera
                                                                                                           Almoço

          Café da manhã buffet              Café da manhã buffet                Café da manhã buffet
          Panorâmica de Viena               Panorâmica de Viena                 Panorâmica de Viena
                                                         Almoço                                      Almoço e jantar

          Café da manhã buffet              Café da manhã buffet                Café da manhã buffet
                                                         Almoço                                      Artística de Viena: Ópera
                                                                                                           Almoço e jantar Grinzing

AD = Alojamento e café da manhã, MP = Meia pensão, TI = Tudo incluido

Ver nossa opção recomendada. Hotéis  4**** no coração das cidades

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
                                                           ****       ****
        Em alojamento e C. da manhã                Centro

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . .     990    1.130

Spto. quarto individual  . . . . . . . . .     500       650

Spto. Meia pensão (opcional)  . . . .     225       240

Spto.Tudo incluido  (opcional) . . . .     350       405

■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . .       90       160

Bônus cancel. sem despesas . . . .       30         30

      • NOITES EXTRAS preço per pessoa em AD

          Cidade                                        T. Baixa   T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         • Berlim
Hotel 4**** C. Cidade .........         80        80         50

         • Viena
Hoteis 4****.....................        65       80        40
Hoteis 4**** C. Cidade.......        105      145        70

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 405
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 406
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 407

EXTENSÕES
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             Majestic****                                      Centro
               www.hotel-majestic.cz

             Hotel Yasmin****                              Centro
               www.hotel-yasmin.cz

               Hotel K + Fenix****                           Centro
               es.kkhotels.com

             Radisson Blu Beke****                   Centro
               www.radissonblu.com

             Astoria****                                    Centro
               www.danubiushotels.com

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga, assistência de nossa equipe
de idioma espanhol e traslado ao hotel. Tempo
livre (dependendo do horário do voo) para des-
cobrir Praga por conta própria. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica veremos: a Praça
da República, onde se encontra uma das mais
antigas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a
Casa Municipal, a Praça Venceslau, a maior das
três praças gigantescas construídas por Carlos
IV para sua cidade nova (Nové Mesto). Segui-
remos para a Ponte Charles, um dos símbolos
da cidade, do século XIV, hoje reservada ao trân-
sito de pedestres. Continuaremos passeando
pelos lugares mais importantes de Staré Mesto
(Cidade Velha), como a igreja de Nossa Sen-
hora de Tyn, o imponente monumento a Jan Hus
e o relógio astronómico. A espinha dorsal de
Praga é o rio Vltava (Moldava), que atravessa a
cidade de sul para norte, com uma curva acen-
tuada para o leste. Praga foi formada original-
mente por cinco cidades independentes,
atualmente representadas pelos principais bai-
rros históricos: Hradcany, a zona do castelo;
Malá Strana, a Cidade Baixa; Staré Mesto, a Ci-
dade Velha; Nové Mesto, a Cidade Nova, e Jo-
sefov, o Bairro Judeu. A Karluv most, Ponte
Charles, une Malá Strana com Staré Mesto. Pou-
cas ruas a leste do rio está o ponto focal da Ci-
dade Velha, Staromestske namesti, a Praça da
Cidade Velha. Staré Mesto está delimitada pela
curva do Moldava. À tarde faremos a visita artís-
tica opcional:
• O Castelo de Praga, monumento inscrito na
Lista do Patrimônio Cultural da República Checa,
que se tornou um símbolo da evolução de mais
de 1.000 anos do estado checo. Desde o início
de sua construção, que ocorreu aproximada-
mente no último trimestre do século IX, o Castelo
de Praga manteve-se em contínuo desenvolvi-
mento durante uns 1.100 anos. Este complexo
monumental é formado por palácios, edifícios
religiosos, escritórios, habitações e fortificações
de todos os estilos arquitetônicos. Original-
mente, príncipes e reis residiram lá, mas desde
1918 o castelo é a sede presidencial. 
• A Viela Dourada, um dos lugares mais char-
mosos da cidade de Praga, que não poderia fal-
tar nesta visita. Este lugar fantástico deve seu
nome aos ourives que lá viveram no século XVIII.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. No dia de hoje faremos
a visita opcional a uma das cidades mais famo-

sas situada nos arredores de Praga, Karlovy
Vary, a maior e mais importante estação balne-
ária da República Checa. Tempo livre para fazer
compras. Na hora marcada, retorno para Praga.
À noite, jantar opcional na típica taberna U-
Fleku, durante o qual degustaremos a cozinha
checa, o famoso licor Becherovka (uma taça) e
a excelente cerveja checa (uma jarra), tudo in-
cluso no preço. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Logo no início da
manhã, saída para Brno, em seguida tempo livre
para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte Ba-
rroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da via-
gem para Bratislava, capital da Eslováquia.
Chegada e visita panorâmica. Saída para Buda-
peste. Chegada. Acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica a esta cidade, que
está dividida pelo rio Danúbio. Na margem direita
está o centro histórico, Buda, o Bastião dos Pes-
cadores, a Igreja de Matias, o Monumento ao rei
Estêvão I, o Santo; o Palácio Nacional, o Monu-
mento a São Geraldo e a Cidadela; atravessando
uma das seis pontes sobre o Danúbio, chega-se
ao lado oposto da ciade, denominado Peste, a
parte administrativa. Veremos: o Parlamento, a
Academia de Ciências, a Ópera, a Basílica de
Santo Estêvão, o Museu Nacional e a Praça dos
Heróis. Na parte da tarde, recomendamos que
você faça a visita artística opcional, onde veremos
o interior do Parlamento húngaro de estilo neo-
gótico. A seguir, você poderá fazer um relaxante
passeio de barco opcional ao longo do Danú-
bio, de onde se tem uma vista panorâmica des-
lumbrante da cidade. Veremos os edifícios do
Parlamento, Bastião dos Pescadores, o Castelo,
etc… assim como as majestosas pontes que
ligam as duas cidades. Recomendamos atraves-
sar a Ponte Széchenyi Lánchíd (das Correntes),
a primeira ponte fixa sobre o rio Danúbio; o pe-
queno e o grande boulevard, duas grandes ave-
nidas comerciais, com edifícios do séc. XIX de
grande beleza arquitetónica, onde se encontra o
segundo subterrâneo mais antigo da Europa, in-
augurado por Francisco José I, uma testemunha
do esplendor passado. Após a visita, recomen-
damos que você dê um passeio pelo bairro do
Castelo, em Buda, que é acessível através do fu-
nicular que parte da Ponte das Correntes. Aco-
modação.

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Neste dia, faremos uma
excursão opcional ao Puszta húngaro (Grande
Planície), onde visitaremos uma quinta típica e

desfrutaremos de um espetáculo que reúne o fol-
clore e as tradições hípicas do país. Retorno a
Budapeste e tempo livre. Recomendamos um
passeio pelo bairro do Castelo, em Buda. Pode-
se aceder a ele viajando no funicular que parte da
Ponte Széchenyi (das Correntes), onde você vai
encontrar agradáveis restaurantes, lojinhas e ani-
mados cafés. Tarde livre para desfrutar a cidade.
Aqueles que desejarem poderão participar opcio-
nalmente de um jantar de despedida com a ale-
gre música cigana, degustando os pratos típicos
da cozinha húngara. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.   

dias, 6 cafés da manhã e 3 visitas  ... a partir de 550 $7

PRAGA E BUDAPESTE
3 noites em Praga e 3 em Budapeste

INCLUSO NA VIAGEM

• Assistência no aeroporto de
chegada e traslado ao hotel e vice-
versa.

• Hotéis: Oferecemos 2 alternativas
de hotéis. Diferem entre si pela
localização e instalações. Quartos
sempre com banheiro
(banheira/chuveiro) completo.

• Refeições: Café da manhã buffet.

• Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

• Visitas com guia local:
Panorâmica de Praga, Bratislava 
e Budapeste.

• Seguro de viagem.

A ordem das visitas pode ser alterada.

K31

ACOMODAÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ:

   • Panorâmicas de Praga e Budapeste.

       • Café da manhã buffet.

MEIA PENSÃO:

       • Panorâmicas de Praga e Budapeste.

       • Café da manhã buffet, 2 jantares e 4 almoços.

      HOTÉIS previstos ou similares

Cidade 4**** Cidade 4**** Centro cidade

Praga Hotel Duo/Olympik**** Cidade
www.hotel-ilf.cz

Holiday Inn Congres**** Cidade
www.holidayinn.com

Clarion Congres**** Cidade
www.clarionhotel.com

Budapeste Arena**** Cidade
www.danubiushotels.com

Hungaria**** Cidade
www.danubiushotels.com

Praga
Bratislava

Budapeste

In ic io Praga -  F im Budapeste       DATAS DE INICIO PRAGA
• 2016

Março                20      27          

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5      12

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
                                                             ****     ****
        Em alojamento e C. da manhã                 Centro

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . .    550     645

Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . .    300     390

Spto. Meia Pensão (opçional) . . . . . .    140     165

■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . .      35       50

■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . .      80     170

Bônus cancel. sem despesas  . . . . .      30       30

      • NOITES EXTRAS preço por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         • Praga
Hoteis 4**** ...........      45        50       60       40
Hoteis 4**** C. Cidade     60        65       90       50

         • Budapeste
Hotel 4****.............      35        50       60       30
Hoteis 4**** C. Cidade     55        60       80       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Quinta Feira) BERLIM 
Chegada a Berlim, assistência de nossa equipe
espanhola e traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 2. (Sexta Feira) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica pela cidade. Destaca-se a
Torre Comemorativa da Igreja, a Prefeitura Ver-
melha, a Torre de Rádio, o Portão de Brande-
burgo (símbolo da cidade desde 1989, ano da
reunificação do país), o Reichstag, nova sede do
parlamento alemão. Um dos locais mais interes-
santes é a praça Gendarmenmarkt. Resto do dia
livre. À tarde, visita opcional a Berlim Artística. O
Museu Pergamon abriga uma das obras-primas
da arte helênica, o Altar de Pérgamo, além de
uma grande quantidade de vestígios arqueológi-
cos que nos levam de volta a civilizações antigas.
Sugerimos que você descubra a nova Berlim,
com vários edifícios projetados por grandes ar-
quitetos de nosso tempo, mas também a Berlim
do século XIX; e a Berlim de Schinkel, onde se
escondem diferentes bairros do antigo lado
oriental. Nesta região foram restaurados, com
fins culturais, numerosos edifícios que abrigavam
sedes do governo da antiga República Democrá-
tica Alemã. Acomodação. 

DIA 3. (Sábado) BERLIM 
Café da manhã buffet. Dia livre. Você pode co-
meçar seu passeio pelas origens de Berlim, no
distrito de São Nicolau (Nikolaiviertel), e ver a Ilha
dos Museus, a Catedral de Berlim e o Palácio da
República. Passear pela avenida principal, Unter
den Linden, passando pela Universidade Hum-
boldt, Biblioteca Real, Ópera Estatal e por uma
das praças mais bonitas de Berlim, a Gendar-
menmarkt. Conheça os detalhes da ascensão de
Hitler ao poder e veja o que restou do quartel ge-
neral da Gestapo, além de recordar as vítimas do
holocausto judeu com o monumento em sua
homenagem. Admire a espetacular Potsdamer
Platz e siga para o Portão de Brandeburgo, sím-
bolo de Berlim. Acomodação. 

DIA 4. (Domingo) BERLIM-PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída a
Praga via Dresden. Chegada e acomodação. 

DIA 5. (Segunda Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Torre
da Pólvora e a Casa Municipal, a Praça Vences-
lau, a maior das três praças gigantescas
construídas por Carlos IV para sua cidade nova
(Nové Mesto). Seguiremos para a Ponte
Charles, um dos símbolos da cidade, do século

XIV, hoje reservada ao trânsito de pedestres.
Praga foi formada originalmente por cinco
cidades independentes, atualmente represen-
tadas pelos principais bairros históricos. A Karluv
most, Ponte Charles, une Malá Strana com Staré
Mesto. À tarde faremos opcionalmente a visita
artística pela cidade: 
• O Castelo de Praga com a Catedral de São
Vito e, claro, a famosa Viela Dourada, um
conjunto de belas casinhas onde trabalhavam
ourives, daí o nome, além de ser o local onde se
encontra a casa de Franz Kafka. Acomodação. 

DIA 6. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Hoje recomendamos visi-
tar opcionalmente uma das cidades mais famosas
dos arredores: Karlovy Vary, o maior e mais im-
portante balneário da República Checa. Tempo
livre para fazer compras. Na hora marcada, retorno
a Praga. À noite, jantar opcional na taberna U-
Fleku, durante o qual degustaremos a cozinha
checa, o famoso licor Becherovka (uma taça) e a
excelente cerveja checa (uma jarra), tudo incluso
no preço. Acomodação. 

DIA 7. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para Brno. A seguir, tempo livre
para visita a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca
e a Velha Prefeitura. Continuação da viagem para
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e vi-
sita panorâmica pela cidade. Saída para Buda-
peste. Chegada. Acomodação. 

DIA 8. (Quinta Feira) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica a esta cidade, dividida pelo rio
Danúbio. Na margem direita está o centro his-
tórico, Buda, o Bastião dos Pescadores, a Igreja
de Matias, o Monumento ao rei Estêvão I, o
Santo; o Palácio Nacional; o Monumento a São
Geraldo e a Cidadela. Atravessando uma das
seis pontes sobre o Danúbio, chega-se ao lado
oposto da cidade, denominado Peste, a parte
administrativa, com o Parlamento, a Academia
de Ciências, a Ópera, a Basílica de Santo Estê-
vão, o Museu Nacional e a Praça dos Heróis.
Na parte da tarde, recomendamos fazer a visita
artística opcional: visitaremos o Parlamento
húngaro, em estilo neogótico. A seguir, faremos
um relaxante passeio opcional de barco ao
longo do Danúbio. Recomendamos atravessar
a Ponte Széchenyi Lánchíd (das Correntes), a
primeira ponte fixa sobre o rio Danúbio. Aco-
modação.

DIA 9. (Sexta Feira) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Neste dia, faremos uma
excursão opcional ao Puszta húngaro (Grande

Planície), onde visitaremos uma quinta fazenda
e desfrutaremos de um show que reúne o fol-
clore e as tradições hípicas do país. Retorno a
Budapeste e tempo livre. Recomendamos um
passeio pelo bairro do Castelo em Buda. Pode-
se aceder a ele viajando no funicular que parte
da Ponte Széchenyi (das Correntes), onde você
vai encontrar agradáveis restaurantes, lojinhas e
animados cafés. Tarde livre para desfrutar a ci-
dade. Aqueles que desejarem poderão participar
opcionalmente de um jantar de despedida com
a alegre música cigana, degustando os pratos
típicos da cozinha húngara. Acomodação. 

DIA 10. (Sábado) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. No horário previsto, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

dias, 9 cafés da manhã e 4 visitas  ... a partir de 820 $10

BERLIM, PRAGA E
BUDAPESTE
3 noites em Praga, 3 em Budapeste e 3 en Berlim

INCLUSO NA VIAGEM

• Assistência no aeroporto de
chegada e traslado ao hotel e vice-
versa.

• Hotéis: Oferecemos 2 alternativas
de hotéis. Diferem entre si pela
localização e instalações. Quartos
sempre com banheiro
(banheira/chuveiro) completo.

• Refeições: Café da manhã buffet.

• Visitas com guia local:
Panorâmica de Praga, Bratislava,
Budapeste e Berlim.

• Seguro de viagem.

A ordem das visitas pode ser alterada.

KB3

ACOMODAÇÃO E CAFE DA MANHÃ:

   • Panorâmicas em Praga, Budapeste e Berlim

       • Café da manhã buffet

MEIA PENSÃO:

      • Panorâmicas em Praga, Budapeste e Berlim

      • Café da manhã buffet, 4 jantares e 4 almoços

Praga

Budapeste

Berlim

      DATAS DE INICIO BERLIM

Junho                   9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22

        ■ T. Baixa  ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

       Cidade                4**** Cidade              4**** Centro cidade

        Berlim         Catalonia Mitte****            Cidade
                             www.hoteles-catalonia.com

Praga Holiday Inn Congres*** Cidade
www.holidayinn.com

                         Duo/Olympik****              Cidade
                             www.hotel-olympik.cz

       Budapeste   Arena****                          Cidade
                             www.danubiushotels.com

                                      Hungaria****                     Cidade
                             www.danubiushotels.com

               Novotel****                                     Centro
               www.accorhotel.com

               Catalonia Mitte****                          Centro
               www.hoteles-catalonia.com

              Majestic****                                        Centro
               www.hotel-majestic.cz

              Hotel Yasmin****                              Centro
               www.hotel-yasmin.cz

              Radisson Blu Beke****                     Centro
               www.radissonblu.com

              Astoria****                                      Centro
               www.danubiushotels.com

In ic io Ber l im -  F im Budapeste

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
                                                           ****       ****
        Em alojamento e C. da manhã                Centro

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . .     820       965

Spto. quarto individual  . . . . . . . . .     450       585

Spto. Meia pensão (opcional)  . . . .     200       220

■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . .       45       175

Bônus cancel. sem despesas . . . .       30         30

      • NOITES EXTRAS preço por pessoa em AD

          Cidade                                        T. Baixa   T. Alta
   Spto.

                                                                                            Indiv.

         • Berlim
Hotel 4**** C. Cidade .........         80        80         50

         • Budapeste
Hoteis 4****.....................        50       60        30
Hoteis 4**** C. Cidade.......        60       80        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

085-95 BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:22  Página 93



dias, 6 cafés da manhã e 2 visitas  ... a partir de 635 $7

K23

Praga

Viena

DIA 1. (Segunda Feira) PRAGA
Chegada a Praga, assistência de nossa equipe
espanhola e traslado ao hotel. Jantar (opc. MP).
Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de
Praga. Durante a visita panorâmica veremos:
a Praça da República, onde se encontra uma
das mais antigas torres de Praga: a Torre da
Pólvora e a Casa Municipal, a Praça Vences-
lau, a maior das três praças gigantescas cons-
truídas por Carlos IV para sua cidade nova
(Nové Mesto). Seguiremos para a Ponte Char-
les, um dos símbolos da cidade, do século XIV,
hoje reservada ao trânsito de pedestres. Tam-
bém desfrutaremos da Praça Velha que é o
local de maior destaque do centro histórico de
Praga; a praça foi fundada no século XII e foi
palco de numerosos acontecimentos históricos.
A Prefeitura da Praça Velha e o Templo de Nossa
Senhora de Tyn são os edifícios mais importan-
tes da praça; neste local você também pode vi-
sitar a Igreja de São Nicolau, em estilo barroco;
o palácio da família Kinski, em estilo rococó
(onde se encontra atualmente a coleção de des-
enhos da Galeria Nacional); e a Casa do Sino
de Pedra, palácio municipal de estilo gótico,
construído no século XIV, que abriga hoje em dia
as salas de concerto e exposições da Galeria de
Praga. Na praça você pode ver o monumento
em honra ao reformador religioso checo, Jan
Hus, do escultor Ladislav Saloun (1915). Na cal-
çada está marcado o local onde foram executa-
dos os 27 cavaleiros checos (21 de junho de
1621) e o meridiano que passa por Praga. Ca-
minhar por Praga é uma delícia, neste sonho de
cidade há muitos lugares mágicos que os visi-
tantes vão descobrindo a medida que passeiam
pelos distintos bairros cheios de história. A es-
pinha dorsal de Praga é o rio Vltava (Moldava),
que atravessa a cidade de sul para norte, com
uma curva acentuada para o leste. Almoço (opc.
MP). À tarde, visita artística opcional à cidade,
durante a qual iremos visitar: 

• O Castelo de Praga, monumento inscrito na
Lista do Patrimônio Cultural da República Checa,
que se tornou um símbolo da evolução de mais
de 1.000 anos do estado checo. Desde o início
de sua construção, que ocorreu aproximada-
mente no último trimestre do século IX, o Castelo
de Praga manteve-se em contínuo desenvolvi-
mento durante uns 1.100 anos. Este complexo
monumental é formado por palácios, edifícios
religiosos, escritórios, habitações e fortificações
de todos os estilos arquitetônicos. O castelo se
estende em torno de três pátios em uma área de

45 hectares. Originalmente, príncipes e reis re-
sidiram lá, mas desde 1918 o castelo é a sede
presidencial. 

• A Viela Dourada, um dos lugares mais char-
mosos da cidade de Praga, que não poderia fal-
tar nesta visita. Este lugar fantástico deve seu
nome aos ourives que lá viveram no século XVIII. 

DIA 3. (Quarta Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Hoje recomendamos vi-
sitar opcionalmente uma das cidades mais inte-
ressantes dos arredores: Karlovy Vary, o maior e
mais importante balneário da República Checa.
Sempre gozou de grande fama e tradição, rece-
bendo hóspedes ilustres que vieram a esta ci-
dade para receber tratamentos. Tudo em meio a
jardins vitorianos, esculturas e fontes, com jatos
que se lançam a 12 metros de altura e tempera-
turas de mais de 72 graus. Destacam-se também
a Casa dos Três Mouros, a colunata da Ami-
zade, a Torre do Castelo e a Igreja de Santa Mª
Madalena. Sua indústria de maior prestígio mun-
dial é a do "Cristal Moser". Retorno a Praga. Esta
noite temos um jantar opcional na típica cerve-
jaria U-Fleku, durante o qual degustaremos a
cozinha checa, seu famoso licor Becherovka
(uma taça) e a excelente cerveja checa (uma
jarra), tudo incluso no preço. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) PRAGA-VIENA
Café da manhã buffet. Saída de ônibus para
Viena. Almoço (opc. MP). Chegada e visita pa-
norâmica a esta cidade banhada pelo Danúbio.
Começaremos pela Ringstrasse, que acom-
panha o perímetro das antigas muralhas. No
centro de Viena podemos localizar a antiga ci-
dade imperial, com o Palácio Hofburg, o Palá-
cio de Belvedere, a Igreja Votiva, Santo Estêvão,
a Ópera, o Museu de Belas Artes, os monumen-
tos a Goethe, Schiller e Mozart, etc. Jantar (opc.
MP). Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita opcional a Viena Artística: Ópera Estatal
de Viena ou Staatsoper, o primeiro edifício pú-
blico do Ring, que recebeu críticas muito severas
quando foi inaugurado, em 1868, até o ponto
que levou ao suicídio um de seus arquitetos, Van
der Null, e provocou um enfarte em um outro, Si-
cardsburg; sendo que as críticas deviam-se ao
fato de que o edifício era menor do que a Ópera
Garnier de Paris. Dizem que Francisco José ficou
tão impressionado com a morte dos arquitetos
que não se atreveu a criticar inaugurações pos-
teriores. Em 1945, um bombardeiro americano
tomou seu telhado pelo de uma estação ferro-
viária e bombardeou o edifício. Sua reabertura
deu-se dez anos mais tarde, com Karl Böhm na

direção da ópera "Fidelio", de Beethoven. Do
estilo neo-renascentista original restam apenas a
escadaria principal, a fachada, o foyer do
Schwind e salão de chá, todo o demais é dos
anos cinquenta, da reconstrução após o bom-
bardeio. Almoço (opc. MP). Tarde livre. À noite
iremos para Grinzing, bela aldeia de viticultores,
onde ocorrerá nosso jantar de despedida (op-
cional) em uma de suas típicas tabernas. O jan-
tar será animado com música e acompanhado
do famoso vinho verde. Acomodação.

DIA 6. (Sábado Feira) VIENA
Café da manhã buffet. Pela manhã posibilidade
de participar de uma visita opcional aos Bosques
de Viena: partiremos de Viena passando através
de seus célebres bosques até chegar à abadia
de Heiligenkreuz, que visitaremos. Seguiremos
para o Castelo de Liechtenstein, onde você pode
desfrutar de belas paisagens. Seguiremos nossa
excursão até a típica cidade de Baden. Passeio
panorâmico por esta cidade. Retorno a Viena. Al-
moço (opc. MP). À tarde, aproveite para assistir
a um concerto (opcional) onde poderemos de-
gustar uma taça de champagne. Acomodação.

DIA 7. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços. 

      DATAS DE INICIO PRAGA

Junho                     27

Julho                        4      11      18     25

Agosto                     1        8      15     22      29

Setembro                 5      12

        ■ T. Baixa  ■ T. Alta

PRAGA E VIENA
3 noites em Praga e  3 em Viena

      HOTÉIS 4**** Centro Cidade
       Praga       Majestic****                        Centro
                           www.hotel-majestic.cz

                                    Hotel Yasmin****                Centro
                           www.hotel-yasmin.cz

       Viena        Lindner****                         Centro
                           www.lindner.de

                                    Eurostars Embassy****       Centro
                           www.eurostarsembassy.com

                                    Ananas****                         Centro
                           www.austria-trend.at

      HOTÉIS 4**** Cidade

       Praga       Hotel Duo/Olympik****     Cidade
                           www.hotel-olympik.cz

                        Holiday Inn Congress****    Cidade
                           www.holidayinn.com

                        Clarion Congres****           Cidade
                           www.clarionhotel.com

       Viena        Holiday Inn South****        Cidade
                           www.holidayinn.com

                        Eurostars Vienna****          Cidade
                           www.eurostars.com

ACOMODAÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ

   • Panorâmicas de Praga e Viena

       • Café da manhã buffet 

MEIA PENSÃO

   • Panorâmicas de Praga e Viena

       • Café da manhã buffet, 2 jantares e 4 almoços

INCLUSO NA VIAGEM

• Assistência no aeroporto de
chegada e traslado ao hotel e vice-
versa.

• Hotéis: Oferecemos 2 alternativas
de hotéis. Diferem entre si pela
localização e instalações. Quartos
sempre com banheiro
(banheira/chuveiro) completo.

• Refeições: Café da manhã buffet.

• Visitas com guia local:
Panorâmica de Praga e Viena. 

• Seguro de viagem.

A ordem das visitas pode ser alterada.
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In ic io Praga - F im Viena

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
                                                           ****       ****
        Em alojamento e C. da manhã                Centro

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . .     635       825

Spto. quarto individual  . . . . . . . . .     300       390

Spto. Meia pensão (opcional)  . . . .     150       155

■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . .       70       195

Bônus cancel. sem despesas . . . .       30         30

      • NOITES EXTRAS preço por pessoa em AD

          Cidade                                        T. Baixa   T. Alta
   Spto.

                                                                                            Indiv.

         • Praga
Hoteis 4****.....................        50       60        40
Hoteis 4**** C. Cidade.......        65       90        50

         • Viena
Hoteis 4****.....................        65       80        40
Hoteis 4**** C. Cidade.......        105      145        70

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Quinta Feira) BERLIM 
Chegada a Berlim, assistência de nossa equipe
espanhola e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) BERLIM 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica pela cidade. O conjunto for-
mado pelas suas belas avenidas, monumentos,
palácios, parques, teatros e museus, mesmo
depois dos efeitos devastadores dos ataques
aéreos da Segunda Guerra Mundial, faz jus à
sua posição de cidade de primeira categoria.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandemburgo (símbolo da cidade desde
1989, ano da reunificação do país); o Reichs-
tag, nova sede do parlamento alemão. Também
se destaca sua magnífica cúpula de cristal pro-
jetada pelo arquiteto inglês Norman Foster. Um
dos locais mais interessantes é a praça Gendar-
menmarkt, onde ha vários edifícios notáveis,
como a Catedral Francesa, a Catedral Alemã ou
o Schauspielhaus. À tarde, visita opcional a
Berlim Artística. O Museu Pergamon abriga
uma das obras-primas da arte helênica, o Altar
de Pérgamo, além de uma grande quantidade
de vestígios arqueológicos que nos levam de
volta a civilizações antigas. Sugerimos que você
descubra a nova Berlim, com vários edifícios
projetados por grandes arquitetos de nosso
tempo, mas também a Berlim do século XIX; e
a Berlim de Schinkel, onde se escondem dife-
rentes bairros do antigo lado oriental. Nesta re-
gião foram restaurados, com fins culturais,
numerosos edifícios que abrigavam sedes do
governo da antiga República Democrática
Alemã. Acomodação.

DIA 3. (Sábado) BERLIM 
Café da manhã buffet. Dia livre. Você pode co-
meçar seu passeio pelas origens de Berlim, no
distrito de São Nicolau (Nikolaiviertel), e ver a
Ilha dos Museus, a Catedral de Berlim e o Pa-
lácio da República. Passear pela avenida princi-
pal, Unter den Linden, que significa literalmente
“por baixo das tílias”. Nesta fantástica avenida
passaremos por uma das universidades mais
prestigiosas e antigas da Europa, a Universidade
Humboldt, Biblioteca Real, Ópera Estatal e por
uma das praças mais bonitas de Berlim.
Conheça os detalhes da ascensão de Hitler ao
poder e veja o que restou do quartel general da
Gestapo, além de recordar as vítimas do holo-
causto judeu com o monumento em sua home-
nagem. Como ocorreu a queda do Muro de
Berlim e como foi vivida pelos alemães que ar-
riscaram suas vidas para passar ao lado ociden-

tal. Admire a espetacular Potsdamer Platz e siga
para o Portão de Brandeburgo, símbolo de Ber-
lim. Acomodação.

DIA 4. (Domingo) BERLIM-PRAGA 
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída a
Praga via Dresden. Chegada e acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de
Praga. Durante a visita panorâmica, veremos:
a Praça da República, onde se encontra uma
das mais antigas torres de Praga: a Torre da
Pólvora e a Câmara Municipal, a Praça Vences-
lau, a maior das três praças gigantescas
construídas por Carlos IV para sua cidade nova
(Nové Mesto). Seguiremos para a Ponte
Charles, um dos símbolos da cidade, do século
XIV. Também desfrutaremos da Praça Velha, que
é o recinto mais destacado do centro histórico
de Praga; data do séc. XII e nela tiveram lugar
numerosos acontecimentos históricos. A
prefeitura da Praça Velha e a igreja de Nossa
Senhora de Tyn são os edifícios dominantes da
praça; neste espaço, também é possível visitar
a igreja de São Nicolau, de estilo barroco; o pa-
lácio da família Kinski, em estilo rococó (onde se
encontra atualmente a coleção de desenhos da
Galeria Nacional); e a Casa do Sino de Pedra,
palácio municipal de estilo gótico. A espinha
dorsal de Praga é o rio Vltava (Moldava), que
atravessa a cidade de sul para norte, com uma
curva acentuada para o leste. Praga foi formada
originalmente por cinco cidades independentes,
atualmente representadas pelos principais bair-
ros históricos: Hradcany, a zona do castelo;
Malá Strana, a Cidade Baixa; Staré Mesto, a Ci-
dade Velha, Nové Mesto, a Cidade Nova, e Jo-
sefov, o Bairro Judeu. Hradcany, sede da
realeza checa por séculos, tem como eixo o
Pražský hrad, o Castelo de Praga, que domina
a cidade do alto de uma colina a oeste do
Vltava. À tarde faremos opcionalmente a visita
artística pela cidade: 
• O Castelo de Praga, monumento inscrito na
Lista do Patrimônio Cultural da República
Checa, que se tornou um símbolo da evolução
de mais de 1.000 anos do estado checo. Desde
o início de sua construção, que ocorreu aproxi-
madamente no último trimestre do século IX, o
Castelo de Praga manteve-se em contínuo des-
envolvimento durante uns 1.100 anos. Este
complexo monumental é formado por palá-
cios, edifícios religiosos, escritórios, habitações
e fortificações de todos os estilos arquitetônicos.
O castelo se estende em torno de três pátios em
uma área de 45 hectares. Originalmente,
príncipes e reis residiram lá, mas desde 1918
o castelo é a sede presidencial. 
• A Viela Dourada, um dos lugares mais char-
mosos da cidade de Praga, que não poderia fal-

tar nesta visita. Este lugar fantástico deve seu
nome aos ourives que lá viveram no século XVIII.
Acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Hoje recomendamos vi-
sitar opcionalmente uma das cidades mais inte-
ressantes dos arredores: Karlovy Vary, o maior
e mais importante balneário da República
Checa. Diz a lenda que foi fundada pelo próprio
impe-rador Carlos IV. Sempre gozou de
grande fama e tradição, recebendo hóspedes
ilustres que vieram a esta cidade para receber
tratamentos, como o czar Pedro I, o Grande;
Maria Teresa, Goethe; Schiller; Beethoven;
Bach; Dumas; Bismark; Marx; etc. Tudo em
meio a jardins vitorianos, esculturas e fontes,
com jatos que se lançam a 12 metros de altura
e temperaturas de mais de 72 graus. Sua indús-
tria de maior prestígio mundial é a do cristal,
conhecido como “Cristal dos Reis”, de exce-
lente qualidade e que abastece, desde o século
passado, as Casas Reais Europeias, chefes de
Estado, etc. Na hora marcada, retorno para
Praga. Jantar opcional na típica cervejaria U-
Fleku, durante o qual degustaremos a cozinha
checa, seu famoso licor Becherovka (uma taça)
e a excelente cerveja checa (uma jarra), tudo in-
cluso no preço. Acomodação.

DIA 7. (Quarta Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. No horário previsto,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

dias, 6 cafés da manhã e 2 visitas  ... a partir de 650 $7

BERLIM E PRAGA
3 noites em Berlim e 3 em Praga

INCLUSO NA VIAGEM                            

• Assistência no aeroporto de
chegada e traslado ao hotel e vice-
versa.

• Hotéis: Oferecemos 2 alternativas
de hotéis. Diferem entre si pela
localização e instalações. Quartos
sempre com banheiro
(banheira/chuveiro) completo.

• Refeições: Café da manhã buffet.

• Visitas com guia local:
Panorâmica de Praga e Berlim. 

• Seguro de viagem.

A ordem das visitas pode ser alterada.

KB1

ACOMODAÇÃO E CAFE DA MANHÃ:

   • Panorâmicas de Praga e Berlim

       • Café da manhã buffet 

MEIA PENSÃO:

      • Panorâmicas de Praga e Berlim

      • Café da manhã buffet, 1 jantar (em Praga)
e 2 almoços (em Praga).

Praga

Berlim

      HOTÉIS  4**** Cidade

       Praga       Holiday Inn Congres****    Cidade
                           www.holidayinn.com

                        Duo/Olympik****              Cidade
                           www.olympik.cz

       Berlim       Catalonia Mitte****            Cidade
                           www.hoteles-catalonia.com

                                        Holiday Inn ****                 Cidade
                           www.holidayinn.com

      HOTÉIS 4**** Centro Cidade

       Praga       Majestic****                     Centro
                           www.hotel-majestic.cz

                        Hotel Yasmin****                Centro
                           www.hotel-yasmin.cz

       Berlim      Catalonia Mitte****            Ciudad
                           www.hoteles-catalonia.com

                                        Novotel****                        Centro
                           www.accorhotel.com

                                   Park Inn Alexander Platz****       
                        www.parkinn.com                            Centro

      DATAS DE INICIO BERLIM

Junho                   9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22

        ■ T. Baixa  ■ T. Alta

In ic io Ber l im -  F im Praga

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
                                                           ****       ****
        Em alojamento e C. da manhã                Centro

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . .     650       715

Spto. quarto individual  . . . . . . . . .     300       390

Spto. Meia pensão (opcional)  . . . .       70         80

■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . .       50         85

Bônus cancel. sem despesas . . . .       30         30

      • NOITES EXTRAS preço por pessoa em AD

          Cidade                                        T. Baixa   T. Alta
   Spto.

                                                                                            Indiv.

         • Praga
Hoteis 4****.....................        50       60        40
Hoteis 4**** C. Cidade.......        65       90        50

         • Berlim
Hoteis 4**** C. Cidade.......        80       80        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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CROÁCIA
BOSNIA e ESLOVÊNIA

... o Mediterrâneo tal e como era antigamente.

Lhe convidamos a visitar Croácia. Sugerimos saborear 

a herança natural e cultural de um país cheio de cores.

...três países, três joias: Croácia, Bosnia e Eslovênia.

Desfrute dos tesouros artísticos que formam parte 

do Patrimônio Mundial da Humanidade e visite seus 

espetaculares parques naturais...

HERZEGOVINA
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Zagreb

Plitvice

Dubrovnik

Split

Trogir

Zadar

Opatija

97 PANAVISIÓN

      DATAS DE INICIO DUBROVNIK
Junho 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

         Dubrovnik(1)    Babin Kuk***                  Cidade

                                     Petka/Ivka***                  Cidade

                           Vis/Lero***                   Cidade

        Split               President Split****          Centro

                                  Dalmina****                    Periferia

                           President****                  Solin 
                           Katarina****             Dugopolje

        Opatija(2)       Liburnia Htls.***/****       Gstaad

                                     Grand/Agava****            Cidade  

                                     Adriatic***/****                 Cidade

        Zagreb          Panorama****                  Cidade

                                     International****              Cidade

          (1) Excepcionalmente, a acomodação poderá ser feita
nas proximidades, como em Cavtat ou Mlini.

         (2) Excepcionalmente, a acomodação poderá ser feita
nas proximidades, como em Rijeka ou Lovran.

DIA 1. (Domingo) DUBROVNIK
Chegada a Dubrovnik, assistência de nossa
equipe espanhola e traslado ao hotel. Jantar e
acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) DUBROVNIK
Estadia com pensão completa (conforme opção
escolhida). Visita panorâmica à cidade de Du-
brovnik , mais conhecida como a “Pérola do
Adriático”. Durante a visita panorâmica faremos
uma caminhada pelo centro antigo para admirar
a Catedral e o Monastério Franciscano. Visitare-
mos o Monastério Dominicano e o Palácio do
Reitor, sede do governo e do reitor, na época em
que Dubrovnik era uma república independente.
Dubrovnik faz parte do patrimônio universal da
UNESCO, tem mais de 2.000 metros de muralhas
que foram renovadas em 1667, junto ao centro
antigo, para manter os motoristas longe do centro
histórico da cidade. Almoço (opc. TI). Tarde livre,
durante a qual você poderá visitar opcionalmente
o Arquipélago de Elafiti, visitando as ilhas: Kolo-
cep e Lopud. Sobre as colinas de Kolocep vere-
mos ruínas de vilas e castelos dos nobres de
Dubrovnik e Lopud, onde se encontra a igreja de
Santa Maria do século XV Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) DUBROVNIK-SPLIT
Estadia com meia pensão ou pensão completa
(conforme opção escolhida). Saída para Split,
principal cidade da Dalmácia e a mais importante
de todo o Adriático. Visita panorâmica à cidade,
onde veremos o Palácio de Diocleciano, que
oferece interessantes vestígios arqueológicos
como a fortaleza e o Templo de Júpiter. Neste
mesmo recinto também se encontra a Catedral
São Domnius, antigo Mausoléu do imperador
Diocleciano, com seu campanário românico-gó-
tico e suas monumentais portas de madeira com

imagens da vida de Cristo, obra do mestre Buvina.
Na parte externa permanecem alguns edifícios
medievais, entre eles a Prefeitura do século XV.
Em Split também podemos destacar o edifício re-
ligioso do Convento dos Franciscanos, com seu
belo claustro gótico. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) SPLIT-TROGIR-ZADAR-
OPATIJA
Estadia com meia pensão ou pensão completa
(conforme opção escolhida). Continuação da via-
gem para Trogir. Visita panorâmica a esta cidade
da costa adriática, situada sobre uma pequena
ilha no canal que separa o continente da ilha de
Ciovo. A atmosfera medieval de suas ruelas e pe-
quenas praças, assim como sua arquitetura,
atraem numerosos turistas. Sua catedral e, espe-
cialmente, seu portal românico, constituem uma
maravilha da arte croata. Saída ao longo da costa
Adriática para chegar a Zadar. Almoço (opc. TI).
Visita panorâmica. A cidade, situada num pro-
montório que domina o Adriático, contém diversas
e belas construções: a igreja de São Francisco
do século XVII, a igreja de São Donato com as-
pecto de castelo e planta circular, do século IX.
Continuação para Opatija, bela localidade termal
de forte tradição turística. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) OPATIJA
Estadia com meia pensão (café da manhã e jan-
tar). Dia livre para desfrutar desta famosa e tradi-
cional localidade turística situada na costa norte
da Ístria, de exuberante vegetação graças a seu
clima suave. Tempo livre durante o qual terá
opção de visitar Pula, onde se encontra um dos
foros romanos mais bem preservados do mundo.
Construído e depois ampliado, entre os anos 30
a.C. e 72 d.C., para acomodar mais de 20.000
pessoas, conta com numerosos vestígios arqueo-
lógicos. Além disso, sugerimos outras visitas op-
cionais, como:
– Tour pela Península da Ístria, entre o golfo de

Trieste e o de Kvarner e ilhas Brioni. A Ístria é
também conhecida como a nova Toscana.

Jantar e acomodação.

DIA 6 (Sexta Feira) OPATIJA-PLITVICE-
ZAGREB
Estadia com meia pensão ou pensão completa
(conforme opção escolhida). Saída para Plitvice,
onde faremos a visita ao fantástico Parque Na-
cional dos Lagos de Plitvice. Esta maravilha na-
tural de 4.000 anos é formada por 16 lagos que
se comunicam entre si por meio de 92 cataratas
e cascatas e está catalogada como Patrimônio
Universal da UNESCO. Os lagos se estendem
de Mala Kapela a Pljesevica, ao longo de oito qui-
lômetros. O mais alto é o de Prosce e o de maior
profundidade e extensão é o de Kozjak. Almoço
(opc. TI) e continuação da viagem para
Zagreb.Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) ZAGREB
Estadia com meia pensão ou pensão completa
(conforme opção escolhida). Capital da Croácia e
a maior cidade do país. Na parte da manhã fare-
mos a visita panorâmica. A cidade se aassentou
sobre as cidades gêmeas de Gradec e Kaptol,
numa colina voltada para o vale do rio Sava. Gra-
dec (ou Gornji Grad, que significa "cidadezinha"),
antes cidade real, foi fortificada contra os ataques
dos tártaros no século XIII e ainda conserva algu-
mas de suas muralhas e pórticos medievais. Em
Kaptol, antigo assentamento religioso, destaca-
se, entre outras coisas, o Palácio Arcebispal. Al-
moço (opc. TI). Tempo livre, durante o qual terá
opção de visitar Varazdin, às margens do rio
Drava, no noroeste da Croácia. oi sua capital entre
1767 e 1776 e é hoje conhecida como a cidade
do barroco, da música e das flores. Jantar e aco-
modação.

DIA 8. (Domingo) ZAGREB
Café da manhã. Tempo livre. No horário previsto,
traslado para o aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

dias, 7 ou 12 refeições e 8 visitas  ... a partir de 1.195 $8

BELEZAS DA CROÁCIA
2 noites em Dubrovnik, 1 em Split, 2 em Opatija e em 2 Zagreb.

Além das visitas panorâmicas em Dubrovnik, Split,
Zadar, Plitvice, Zagreb e incluímos:

    • Café da manhã buffet, 5 almoços e jantar diário (PC)
ou Café da manhã e jantar (MP).

        • Visita ao Palácio do Reitor em Dubrovnik (com entradas).

        • Palácio de Diocleciano em Split (com entradas).

        • Parque Nacional de Plitvice (com entradas).

450

●  Assistência no aeroporto de chegada
e traslado ao hotel, e vice-versa, por
parte da equipe da Panavisión.

●  Acomodação: nos hotéis indicados ou
similares, em quartos duplos com
banheiro (banheira/chuveiro).

●  Visitas Inclusas: Panorâmica em 
Dubrovnik, Monastério Dominicano e
Palácio do Reitor com entradas,
Panorâmica em Split, Palácio de
Diocleciano com entrada, Panorâmica
em Trogir, Panorâmica em Zadar,
Parque de Plitvice com entrada e 
Panorâmica em Zagreb.

●  Refeições: pensão completa excluindo
um almoço (bebidas não inclusas) ou
meia pensão (jantares).

●  Guia acompanhante: desde a chegada
a Dubrovnik no primeiro dia até o
traslado ao aeroporto no último dia.

●  Assistência permanente da Panavisión
na Croácia.

●  Seguro de viagem.

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA

Inicio Dubrovnik - Fim Zagreb

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.195
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 350
Spto. Pensão completa (opc) . . . . . . . . . 165
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         Dubrovnik ...............      70         80        100       65
         Zagreb ....................      65         75        90       60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Domingo) VENEZA(1)-TRIESTE
Chegada a Veneza. Assistência e saída para
Trieste. A história, influenciada pelo domínio dos
Habsburgos, e a posição geográfica, quase nos
Balcãs, fazem de Trieste uma das cidades mais
especiais da Itália, com um forte carácter centro
europeu. Localizado no extremo nordeste da Itá-
lia, na região de Friuli-Venezia Giulia, Trieste foi
durante séculos uma fronteira onde diferentes
povos deixaram a sua marca nas elegantes
obras de arte históricas, artísticas e arquitetôni-
cas da cidade. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) TRIESTE-
POSTOJNA-LIUBLIANA
Estadia com sistema de pensão completa.
Saída rumo a Postojna, visita inclusa a suas
famosas cavernas. Trata-se de um conjunto es-
petacular de 20 kms de túneis e galerias, e a
maior das cavernas encontra-se na região do
Carso (ou Karst). É uma das cavernas turísticas
mais importantes do mundo e a mais visitada da
Europa. Excursão subterrânea com guia através
das grutas, conhecidas como Salão de Baile e
Paraíso. O mais chamativo das cavernas é uma
enorme câmara abobadada, onde o diretor ita-
liano Arturo Toscanini dirigiu, em certa ocasião,
um concerto com orquestra completa. Almoço.
Continuação para Liubliana, capital da Eslovê-
nia. Localizada no centro do país, às margens do
rio Liublianica, nascida no século I a.C. como
acampamento militar romano. Sua posição cen-
tral com relação à Áustria, Hungria, Veneza e
Croácia teve grande influência sobre o desenvol-
vimento histórico desta cidade. De 1278 a 1797,
Liubliana esteve sob o domínio dos Habsburgos,
cuja influência é patente em seu belo centro his-
tórico. Visita panorâmica inclusa por meio da
qual conheceremos os monumentos mais repre-
sentativos da capital eslovena, como o Castelo,
o Museu Nacional e o Teatro da Ópera. Tarde
livre com a possibilidade de fazer uma excursão
opcional ao precioso lago de Bled. Jantar e
acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) LIUBLIANA-PARQUE 
NACIONAL DE PLITVICE-TROGIR-SPLIT
Café da manhã. Saída para Plitvice. Faremos
a visita inclusa ao magnífico Parque Nacional
dos Lagos de Plitvice, situado na região de
Lika, um lugar onde alternam lagos, cachoeiras
e nascentes de grande beleza. Esta região foi
declarada Parque Nacional em 1949, e é sem
dúvida o mais conhecido da Croácia. A parte
que pode ser visitada encontra-se no centro do
parque: 8 km2 de vale povoado de florestas,
onde a hidrografia configurou uma paisagem de

direrentes altitudes formada por 16 lagos que se
comunicam entre si por meio de 92 cachoeiras
e cascatas. O local está catalogado como Patri-
mônio Universal da UNESCO. Após o almoço
no Parque, prosseguiremos nossa viagem até
Trogir, uma bela localidade que é porto e cidade
histórica, na costa do mar Adriático, na região da
Dalmácia. As origens desta cidade remontam ao
século III a.C., quando colonos gregos da Ilha de
Vis fundaram um assentamento chamado Tragu-
rion, que se desenvolveu como importante porto
até a chegada do Império Romano. Trogir man-
tém uma fascinante tradição de 2300 anos de
planejamento urbano, possui uma enorme quan-
tidade de palácios, igrejas e torres. Sua rica cul-
tura combina com grande encanto influências
gregas, romanas e venezianas. Visita panorâ-
mica inclusa a esta cidade da costa adriática
situada sobre uma pequena ilha no canal que se-
para o continente da ilha de Ciovo. A atmosfera
medieval de suas ruelas e pequenas praças,
assim como sua arquitetura, atraem numerosos
turistas. Sua catedral e, especialmente, seu por-
tal românico, constituem uma maravilha da arte
croata. Continuação para Split. Jantar e aco-
modação.

DIA 4. (Quarta Feira) SPLIT-KORCULA-
DUBROVNIK
Estadia com sistema de pensão completa. Vi-
sita panorâmica inclusa em Split, principal ci-
dade da região da Dalmácia e segunda mais
populosa da Croácia depois de Zagreb. A cidade
cresceu ao redor da casa de repouso do impera-
dor romano Diocleciano, nascido perto de lá, em
245 d.C. Split é um importante porto pesqueiro e
um importante centro turístico. Destaque para seu
centro antigo, uma verdadeira joia arquitetônica.
Seguiremos nossa viagem para visitar a ilha de
Korcula, pertencente ao arquipélago da Dalmácia
central. Almoço. Continuação a Dubrovnik. Fun-
dada há 1.300 anos, suas praças pavimentadas
de mármore, suas íngremes ruelas, conventos,
igrejas palácios, pontes e museus, tudo cons-
truído em pedra da mesma cor, conformam um
dos locais mais interessantes a ser visitado. Jan-
tar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) DUBROVNIK
Estadia com sistema de pensão completa. Visita
inclusa à cidade de Dubrovnik, mais conhecida
como a "Pérola do Adriático". Durante a visita, fa-
remos uma caminhada pelo centro antigo para

450 O MELHOR DA CROÁCIA COM VENEZA
1 noite em Trieste, 1 em Liubliana, 1 em Split, 2 em Dubrovnik, 1 em Zadar, 1 em Opatija 
e 1 em Veneza

PENSÃO COMPLETA

Além das visitas panorâmicas em Liubliana, Split, Dubrovnik,
Zadar, Rijeka, Opatija, Veneza, incluímos:

    • Pensão completa (8 cafés da manhã, 8 jantares e 7 almoços)

        • Trieste

       • Parque Nacional de Plitvice (com entradas).

        • Cavernas de Postojna.

        • Ilha de Korcula.

        • Passeio por Zadar.

dias, 15 jantares e 11 visitas  ... a partir de 1.560 $9
admirar a Catedral e o Mosteiro Franciscano. Vi-
sitaremos o Mosteiro Dominicanoe o Palácio do
Reitor, sede do governo e do reitor, na época em
que Dubrovnik era uma república independente.
Dubrovnik faz parte do Patrimônio Universal da
UNESCO, tem mais de 2.000 metros de muralhas
que foram renovadas em 1667 junto ao centro
antigo, para manter os motoristas longe do centro
histórico da cidade. Almoço. Tempo livre, durante
o qual você poderá visitar opcionalmente o Arqui-
pélago de Elafiti, para explorar as ilhas Kolocep e
Lopud. Possibilidade de conhecer o folclore da ci-
dade de Ljubac. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) DUBROVNIK-ZADAR
Estadia com sistema de pensão completa.
Saída rumo a Zadar, no centro da Croácia, em
frente às ilhas Ugljan e Pasman. A cidade foi po-
voada por volta de 900 a.C. pelos libúrnios, uma
tribo da Ilíria. Convertida em município pelos ro-
manos em 59 a.C., também deixaram marcas em
sua história os bizantinos, carolíngios, venecianos,
a França napoleônica e o império Austro-Hún-
garo. Almoço. A cidade, localizada em um pro-
montório com vista para o mar Adriático, possui
vários e belos edifícios: a igreja de São Francisco,

Inicio Veneza - Fim Veneza
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      DATAS DE INICIO VENEZA

Maio                   15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16

        ■ T. Baixa ■ T. Meia ■ T. Alta

      NOTAS

• Ver fechas sobre Ferias y Congresos en última 
página.

• Frankfurt, debido a la Automechanika del 11 al
18/9 el alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

• Colonia, debido a la Photokina del 18 al 25/9 el
alojamiento podrá ser fuera de la ciudad.

• Berlín, debido a la Feria IFA del 1 al 8/9 y Inno-
trans del 19 al 23/9 el alojamiento podrá ser
fuera de la ciudad.

• Munich, debido al Intersolar del 20 al 25/6 y Ok-
toberfest del 15/9 al 4/10 el alojamiento podrá

      HOTÉIS previstos ou similares

        Trieste          Hotel Continental ****         Centro
                            Hotel Impero ***                Periferia
                            Hotel Urban ****                 Cidade

        Lujbljana       Plaza***                              Cidade
                             Union ***                           Cidade

        Área Split      Katarina ****                       Centro
                             President ****                    Periferia

        Área             Babin Kuk ***                     Cidade
        Dubrovnik     Lacroma****                       Cidade

        Área Zadar    Punta ****                              Vodice
                             Kolovare ****                           Zadar

        Veneza           Villa Fiorita****                  Monastier
                             Base Hotel ****                   Noventa

NOTAS
(1) Somente para os voos com chegada a Veneza

antes das 12 horas.

Madri ................ 3 d / 2 n a partir de 280 $ ver na pág. 413

Lisboa .............. 3 d / 2 n a partir de 320 $ ver na pág. 414

Andaluzia e Toledo 5 d / 4 n a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em pensão completa
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.560
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 400
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         Veneza (Monastier) .     110       110       120       50
         Traslado de chegada (opc)  65       65       65       65

do séc. XVII, a igreja de São Donato, que parece
um castelo com planta circular, do século IX. Jan-
tar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) ZADAR-RIJEKA-OPATIJA
Estadia com sistema de pensão completa. Saída
rumo a Rijeka, encantadora cidade croata no in-
terior da Baía de Kvarner. Fundada em 1723
como um porto livre, durante os séculos XVIII e
XIX, Rijeka passou pelas mãos da Áustria do
Habsburgo, Croácia e Hungria. Abriga o principal
porto da Croácia e o mais importante do mar
Adriático. É uma cidade universitária e também é
sede do arcebispado. A cidade possui um dos
teatros nacionais. Almoço. Continuaçao para
Opatija, localizada ao fundo da Baía de Kvarner,
na Ístria. Cidade onde residem reis, imperadores
e aristocratas, foi conhecida como a "Nice da
Áustria" em seus tempos de esplendor. Jantar e
acomodação.

DIA 8. (Domingo) OPATIJA-VENEZA 
Estadia com sistema de pensão completa. Na
hora indicada saída para Veneza, conhecida como
a “Sereníssima”. Visita inclusa. A cidade está em
meio a 118 pequenas ilhas unidas entre si por 455

pontes. É também a capital da região do Vêneto,
e em seu esplendoroso passado podemos des-
tacar seu domínio dos mares na época medieval
e sua posição dominante no comércio com os-
reinos da China e Índia. A chegada à cidade por
terra firme se faz pela Ponte da Liberdade, que
dá acesso ao Piazzale Roma. No interior da ci-
dade não há tráfego, o transporte coletivo é feito
por meio de embarcações conhecidas como “va-
porettos”. Visita panorâmica com guia pela mag-
nífica Praça São Marcos, a Basílica de São
Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos Suspiros,
Campanille e Palácio Ducal. Visita a uma fábrica
de cristal de Murano. Almoço. Tarde livre (possi-
bilidade de dar um passeio opcional de gôndola
ao longo dos típicos canais venezianos). O
Grande Canal, a “rua mais bonita do mundo”,
atravessa a cidade e, de ambos os lados, surgem
alguns dos edifícios mais bonitos da cidade: mag-
níficos palácios, a ponte de Rialto, que até o sé-
culo passado era a única ponte que unia os dois
lados do canal. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) VENEZA
Café da manhã. Na hora indicada traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

•  Traslados: do aeroporto ao hotel 
e vice-versa.

•  Guia acompanhante durante toda a
viagem

•  Ônibus autopullman durante toda a
viagem 

•  Refeições:
Pensão completa (não inclui bebidas). 

•  Acomodação em hotéis 3*/4*

•  Visitas inclusas:
Panoràmica em Liubliana, Trogir, Split,
Dubrovnik, Rijeka, Veneza.

•  Otras atrações: 
Parque de Plitvice
Cavernas de Postojna 
Ilha de Korcula.
Passeio em Zadar

●  Seguro de viagem
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DIA 1. (Domingo) DUBROVNIK
Chegada a Dubrovnik, assistência no aeroporto
por parte da equipe da Panavisión e traslado ao
hotel. Jantar e acomodação. 

DIA 2. (Segunda Feira) DUBROVNIK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã vi-
sita panorâmica à cidade de Dubrovnik, con-
hecida como a "Pérola do Adriático". Fundada
há 1.300 anos, suas praças pavimentadas de
mármore, suas ruelas íngremes, conventos,
igrejas, palácios, pontes e museus, tudo cons-
truído em pedra da mesma cor, constituem um
dos locais mais interessantes a serem visitados.
Dubrovnik faz parte do Patrimônio Universal da
UNESCO e possui mais de 2.000 metros de
muralhas. Durante a visita, faremos uma camin-
hada pelo centro antigo para admirar a Catedral,
o Monastério Franciscano, o Monastério Domi-
nicano e o Palácio do Reitor, sede do governo
e do reitor, na época em que Dubrovnik era uma
república independente. Almoço (opção PC).
Tarde livre durante a qual poderá visitar opcio-
nalmente o Arquipélago de Elafiti, visitando as
ilhas Kolocep e Lopud. Sobre as colinas de Ko-
locep veremos ruínas de vilas e castelos dos no-
bres de Dubrovnik. Jantar e acomodação. 

DIA 3. (Terça Feira) DUBROVNIK–SPLIT
Café da manhã buffet. Saída para Split. Che-
gada e almoço (opção PC). Na parte da tarde
visita panorâmica em Split, principal porto
marítimo da costa da Dalmácia, no mar Adriá-
tico. A cidade cresceu em torno do palácio do
imperador romano Diocleciano, que nasceu
perto de lá, no ano 245 d.C. A cidade antiga de
Split é um tesouro arquitetônico e foi declarada
Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 1979.
Além disso, o Palácio de Diocleciano oferece in-
teressantes vestígios arqueológicos como a for-
taleza e o Templo de Júpiter. Jantar e
acomodação. 

DIA 4. (Quarta Feira) SPLIT
Café da manhã buffet. Dia livre para desfrutar
como preferir das maravilhas de Split. Almoço
(opção PC). Você terá a oportunidade de fazer
uma visita opcional a Trogir, bela cidade cons-
truída sobre uma pequena ilha (cerca de 1 km2),
localizada entre o continente e a ilha de Ciovo.
De origem grega, Trogir manteve o seu charme
ao longo dos séculos, além de sua rica cultura
e fascinante urbanismo, uma mistura de influên-
cias grega, romana e veneziana. Em 1997, foi
inscrita na lista de cidades Patrimônio da Hu-
manidade da UNESCO. Jantar e acomoda-
ção. 

DIA 5. (Quinta Feira) SPLIT–MOSTAR
–SARAJEVO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
saída para Mostar, às margens do rio Neretva.
As primeiras referências desta cidade datam do
século XV, sob o domínio do império otomano,
foi uma cidade de estilo oriental, que chegou a
contar com numerosas mesquitas. Mostar con-
heceu um período de grande desenvolvimento
urbano e comercial enquanto pertenceu ao im-
pério Austro-Húngaro. A cidade recebeu o
nome de sua famosa ponte (Stari Most, que
significa Ponte Velha) que foi destruída durante
a guerra e reconstruída com fundos da
UNESCO. Almoço (opção PC) e continuação
para Sarajevo. Jantar e acomodação. 

DIA 6. (Sexta Feira) SARAJEVO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em
Sarajevo. Rodeada pelos Alpes Dináricos e
cortada pelo rio Miljacka, é a capital e a cidade
mais populosa da Bósnia-Herzegovina. Embora
os primeiros assentamentos da região remon-
tam aos tempos pré-históricos, foi construída
como fortaleza para o Império Otomano, no sé-
culo XV. O domínio turco deixou suas marcas
em mesquitas e ruas, especialmente no antigo
bazar turco Bascarsija, onde você pode fazer
algumas compras. Sarajevo é conhecida por ter
sido o lugar onde foi assassinado o Arquiduque
Francisco Fernando da Áustria, fato que aca-

bou sendo o estopim da Primeira Guerra Mun-
dial; e por ter sido sitiada pelas tropas servo-
bósnias durante a guerra (de 5 de abril de 1992
a 29 de fevereiro de 1996). Almoço (opção PC)
e tarde livre. Jantar e acomodação. 

DIA 7. (Sábado) SARAJEVO-PLITVICE
Café da manhã buffet. Saída rumo ao Parque
Nacional dos Lagos de Plitvice. Almoço
(opção PC), na região croata de Lika. Esta ma-
ravilha natural de mais de 4.000 anos está for-
mada por 16 lagos que se comunicam entre si
por meio de 92 cataratas e cascatas. Os lagos
se estendem de Mala Kapela a Pljesevica, ao
longo de oito quilômetros. O mais alto é o de
Prosce e o de maior profundidade e extensão
é o de Kozjak. A cadeia de lagos se nutre, prin-
cipalmente, das águas dos rios Bijela e Korana.
Este conjunto foi designado Parque nacional
desde 1949 e, desde 1979, faz parte do Patri-
mônio da Humanidade da UNESCO. Traslado
ao hotel. Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Domingo) PLITVICE-RIJEKA-
OPATIJA
Café da manhã buffet. Saída para Rijeka, pre-
ciosa cidade croata situada no interior da baía
de Kvarner. Fundada em 1723 como um porto
livre, durante os séculos XVIII e XIX, Rijeka pas-
sou pelas mãos da Áustria do Habsburgo, 
Croácia e Hungria. Almoço (opção PC). Con-

GRANDE TOUR DA CROÁCIA,
BOSNIA E ESLOVÊNIA
2 noites em Dubrovnik, 2 em Sarajevo, 2 em Split, 1 em Plitvice, 2 em Opatija, 1 em Liubliana 
e 2 em Zagreb

Além das visitas panorâmicas em Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, Split, Liubliana 
e Zagreb incluímos:

     • Rijeka.

        • Opatija.

        • Parque de Plitvice (com entradas).

        • Cavernas de Postjona (com entradas).

        • Lago de Bled.

tinuação para Opatija, situada ao fundo da baía
de Kvarner, na Ístria. Cidade onde residem reis,
imperadores e aristocratas, foi conhecida como
a "Nice da Áustria”. Jantar e acomodação. 

DIA 9. (Segunda Feira) OPATIJA
(com visita opcional a Pula)
Café da manhã buffet. Dia livre para conhecer
Opatija por conta própria. Almoço (opção PC)
com possibilidade de fazer uma visita opcional
a Pula, a maior cidade da Ístria e seu centro ad-
ministrativo dos tempo romanos, onde você
poderá admirar o espetacular anfiteatro de
Pula, construído no século I, na época de Au-
gusto e Vespasiano e que chegou a abrigar
20.000 pessoas durante os espetáculos de gla-
diadores. Jantar e acomodação. 

DIA 10. (Terça Feira) OPATIJA-
POSTOJNA-BLED-LIUBLIANA
Café da manhã buffet e saída em direção a
Postojna, na Eslovênia, onde visitaremos
suas famosas cavernas. Trata-se de uma ex-
cursão subterrânea com guia através das gru-
tas, conhecidas como Salão de Baile e Paraíso.
O mais chamativo das cavernas é uma enorme
câmara abobadada onde o diretor italiano Ar-
turo Toscanini dirigiu, numa ocasião, um con-
certo com orquestra completa. Almoço
(opção PC) e continuação para Bled, bela lo-
calidade eslovena situada a poucos quilôme-

dias, 12 ou 23 refeicões e 10 visitas  ... a partir de 1.940 $13

460

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA

Inicio Dubrovnik - Fim Zagreb

096-109 BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:26  Página 100



101 PANAVISIÓN

Zagreb

Bled

Dubrovnik

Split

Sarajevo

Plitvice

Mostar

tros da fronteira com a Áustria. Seu imponente
castelo (fundado pelos bispos de Brixen) é o
que há de mais característico, juntamente com
o Lago de Bled, onde há uma pequena ilha
com uma igreja barroca construída sobre uma
capela pré-românica. Tempo livre durante o
qual poderá realizar opcionalmente uma excur-
são de barco à ilha e visitar a igreja. Continua-
ção para Liubliana. Jantar e acomodação. 

DIA 11. (Quarta Feira) LIUBLIANA-
ZAGREB
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
panorâmica em Liubliana, capital da Eslovê-
nia, situada nas margens do rio Ljubljanica.
Nascida como um assentamento militar ro-
mano a mediados do século I a.C., caiu sob
o domínio dos francos e foi conquistada por
Rodolfo I de Habsburgo, no século XIII. Ca-
pital das Províncias da Ilíria durante o período
napoleônico, foi incorporada ao Reino dos
Sérvios, Croatas e Eslovenos após a Primeira
Guerra Mundial e tornou-se a capital da Re-
pública Socialista da Eslovênia, formando
parte da Iugoslávia após a Segunda Guerra
Mundial. Almoço (opção PC) e continuação
para Zagreb. Jantar e acomodação. 

DIA 12. (Quinta Feira) ZAGREB
Café da manhã buffet e visita panorâmica
em Zagreb, capital da Croácia e a maior ci-

dade do país, uma das metrópoles europeias
que conseguiu conservar o espírito de épo-
cas passadas e incorporar, ao mesmo
tempo, todos os avanços da vida moderna.
Embora a área onde Zagreb está assentada
tenha sido habitada desde o período neolí-
tico, a cidade só foi mencionada pela pri-
meira vez no ano de 1094, quando o rei da
Hungria, Ladislau I, fundou uma diocese no
monte Kaptol. A cidade assentou-se sobre
as cidades gêmeas de Gradec e Kaptol,
numa colina voltada para o vale do rio Sava.
A princípios do século XVII, as duas localida-
des se converteram numa única cidade, Za-
greb. Em seu centro histórico, destacam se
igrejas e palácios góticos e barrocos de
grande beleza, como a catedral de Santo
Estêvão, a igreja de São Marcos e o con-
vento de Santa Clara, sede do Museu da ci-
dade. Almoço (opção PC). Tarde livre
durante a qual poderá realizar uma excursão
opcional a Varazdin, às margens do rio
Drava, no nororeste da Croácia. Foi sua ca-
pital entre 1767 e 1776 e é hoje conhecida
como a cidade do barroco, da música e das
flores. Jantar e acomodação. 

DIA 13. (Sexta Feira) ZAGREB
Café da manhã buffet. Na hora marcada,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

●  Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

●  Ônibus Autopullman de luxo para o
percurso terrestre.

●  Acomodação: nos hotéis previstos ou
similares em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

●  Visitas panorâmicas:
Dubrovnik, Mostar, Sarajevo 
Split, Liubliana, Zagreb.

●  Outras visitas:
Rijeka e Opatija 
Parque de Plitvice (com entradas
Cavernas de Postojna (com entradas)
Bled

●  Refeições: meia pensão (café da
manhã e jantar) ou pensão completa
(café da manhã, almoço e jantar)
conforme opção escolhida (bebidas
não inclusas no almoço e jantar).

●  Seguro de viagem.
      HOTÉIS previstos ou similares

       Dubrovnik      Babin Kuk***                 Cidade
                               Petka/Ivka***                       Cidade

        Sarajevo      Holiday Inn****                Centro
                                     Bosnia ****                       Centro

        Split              Dalmina****                  Periferia
                                President****                    Solin
                               Katarina ****              Dugopolje

        Á. Plitvice     Macola***                       Plitvice
                                     Jezero**                         Plitvice

        Opatija(2)      Liburnia Htls.***/****     Cidade
                                Grand/Agava****          Cidade
                               Adriatic***/****               Cidade

       Liubliana      M Hotel ***                   Periferia
                                     Plaza ****                       Cidade

       Zagreb          Panorama****                Cidade
                                     International****            Cidade

          (1) Excepcionalmente, a acomodação poderá ser feita
nas proximidades, como em Cavtat ou Mlini.

         (2) Excepcionalmente, a acomodação poderá ser feita
nas proximidades, como em Rijeka ou Lovran.

Ljubljana

Opatija   

      DATAS DE INICIO DUBROVNIK
Junho 26

Julho 3 17 31

Agosto 7 14 21

Setembro 4

        ■ T. Baixa ■ T. Meia ■ T. Alta

Madri ................ 3 d / 2 n a partir de 280 $ ver na pág. 413

Lisboa .............. 3 d / 2 n a partir de 320 $ ver na pág. 414

Andaluzia e Toledo 5 d / 4 n a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         Dubrovnik ...............      70         80        100       65
         Zagreb ....................      65         75        90       60

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.940
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 600
Spto. pensão completa (opc) . . . . . . . . . 305
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30
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Zagreb

Plitvice

Dubrovnik

Split

Liubliana

Opatija

Bled

DIA 1. (Domingo) ZAGREB
Chegada a Zagreb, capital da Croácia e a maior
cidade do país, uma das metrópoles europeias
que conseguiu conservar o espírito de épocas
passadas e incorporar, ao mesmo tempo, todos
os avanços da vida moderna. Assistência de
nossa equipe espanhola e traslado ao hotel. Jan-
tar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) ZAGREB-LIUBLIANA 
Estadia com pensão completa ou meia pen-
são (conforme opção escolhida). Na parte da
manhã faremos a visita panorâmica a Zagreb,
cidade que se assentou sobre as cidades gê-
meas de Gradec e Kaptol, numa colina voltada
para o vale do rio Sava. Em Kaptol, antigo as-
sentamento religioso, destaca-se o Palácio
Episcopal. Zagreb possui várias igrejas e palá-
cios góticos e barrocos muito bonitos, entre os
quais se destacam a catedral de Santo Estê-
vão, a igreja de São Marcos ou o convento
de Santa Clara, sede do Museu da Cidade. Al-
moço (opc. TI). Tempo livre em Zagreb. No final
da tarde saída para Liubliana. Jantar e aco-
modação.

DIA 3. (Terça Feira) LIUBLIANA
Estadia com pensão completa ou meia pen-
são (conforme opção escolhida). Visita 
panorâmica a Liubliana, conhecendo os mo-
numentos mais representativos da capital eslo-
vena como o Castelo, o Museu Nacional e o
Teatro da Ópera. Tarde livre, com possibilidade

de realizar uma excursão opcional ao precioso
lago de Bled. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) LIUBLIANA-
POSTOJNA-OPATIJA
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Saída para Postojna para visitar suas fa-
mosas cavernas. Excursão subterrânea com
guia através das grutas, conhecidas como
Salão de Baile e Paraíso. O mais chamativo das
cavernas é uma enorme câmara abobadada
chamada Salão de Concertos, onde o diretor
italiano Arturo Toscanini (1867-1957) dirigiu,
numa ocasião, um concerto com orquestra
completa. Continuação para Pula, onde se en-
contra um dos fóruns romanos mais bem pre-
servados do mundo, que você vai poder visitar
opcionalmente. Seguiremos nossa viagem até
Opatija. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) OPATIJA-PLITVICE-
TROGIR-SPLIT
Estadia com pensão completa ou meia pen-
são (conforme opção escolhida). Saída para
Plitvice. Faremos a visita ao impressionante
Parque Nacional dos Lagos de Plitvice. Esta
maravilha natural de 4.000 anos é formada por
16 lagos que se comunicam entre si por meio
de 92 cataratas e cascatas e está catalogada
como Patrimônio Universal da UNESCO.
Após o almoço continuaremos nossa viagem a
Trogir. Visita panorâmica a esta cidade da
costa adriática situada sobre uma pequena ilha
no canal que separa o continente da ilha de
Ciovo. A atmosfera medieval de suas ruelas e
pequenas praças, assim como sua arquitetura,
atraem numerosos turistas. Sua catedral e, es-
pecialmente, seu portal românico, constituem
uma maravilha da arte croata. Continuação
para Split. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) SPLIT-DUBROVNIK
Estadia com pensão completa ou meia pen-
são (conforme opção escolhida). Saída para
Split. Visita panorâmica. No centro histórico
assenta-se o antigo Palácio do imperador
Diocleciano, erigido em pedra branca, o que
faz dessa obra um dos monumentos romanos
mais impressionantes do mundo, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Almoço (opc. TI). Continuação para Dubrovnik.
Fundada há 1.300 anos, suas praças pavimen-
tadas de mármore, suas ruelas íngremes, con-
ventos, igrejas, palácios, pontes e museus,
tudo construído em pedra da mesma cor, cons-
tituem um dos locais mais interessantes a
serem visitados. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) DUBROVNIK
Estadia com pensão completa ou meia pen-

são (conforme opção escolhida). Visita à ci-
dade de Dubrovnik mais conhecida como a
“Pérola do Adriático”. Durante a visita pano-
râmica percorreremos a pé o centro antigo
para admirar a catedral e o monastério francis-
cano. Visitaremos o Monastério Dominicano
e o Palácio do Reitor, sede do governo e do
reitor, na época em que Dubrovnik era uma re-
pública independente. Dubrovnik faz parte do
patrimônio universal da UNESCO, conta com
mais de 2.000 metros de muralhas que foram
renovadas em 1667, junto ao centro antigo,
para manter os motoristas longe do centro his-
tórico da cidade. Almoço (opc. TI). Tempo livre
durante o qual poderá visitar o Arquipélago de
Elafiti, visita ndo as ilhas: Kolocep e Lopud.
Possibilidade de conhecer o folclore da cidade
de Ljubac. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) DUBROVNIK
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos servi-
ços.

dias, 7 ou 13 refeições e 8 visitas  ... a partir de 1.195 $8

MARAVILHAS DA CROÁCIA
E ESLOVÊNIA
1 noite em Zagreb, 2 em Liubliana, 1 em Opatija, 1 em Split e 2 em Dubrovnik

Além das visitas panorâmicas em Dubrovnik, Split, Postojna,Trogir, 
Luibliana e Zagreb, incluímos:

        • Palácio do Reitor em Dubrovnik (com entradas).

        • Palácio de Diocleciano em Split (com entradas).

        • Parque Natural de Plitvice (com entradas).

        • Cavernas de Postojna (com entradas).

        • Passeio por Trogir.

453

●  Assistência no aeroporto de chegada
e traslado ao hotel, e vice-versa.

●  Acomodação: nos hotéis indicados ou
similares, em quartos duplos com
banheiro (banheira/chuveiro).

●  Visitas Incluidas:
Panorâmica de Dubrovnik (com
Monastério Dominicano e Palácio do
Reitor)
Split (com entrada Palacio del
Diocleciano)
Trogir, Liubliana e Zagreb.
Entrada ao Parque de Plitvice.
Cavernas de Postojna.
Trogir.

●  Refeições: Meia pensão ou pensão
completa (conforme opção escolhida).
Bebidas não inclusas.

●  Guia Acompanhante e assistência a
partir da chegada.

●  Seguro de viagem.

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA

      DATAS DE INICIO ZAGREB
Junho 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

        ■ T. Baixa ■ T. Meia ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

       Dubrovnik(1)    Babin Kuk***SUP           Cidade
                              Petka/Ivka***SUP           Cidade
                              Vis/Lero***                   Cidade

       Split                President Split****         Centro
                              Dalmina****                 Periferia
                              President****                   Solin
                              Katarina****              Dugopolje

       Opatija(2)         Liburnia Htls.***/****     Cidade
                              Grand/Agava****          Cidade
                              Adriatic***/****              Cidade

       Liubliana        Plaza ****                       Cidade
                                M Hotel ***                     Cidade

       Zagreb             Panorama****                Cidade
                              International****             Cidade

          (1) Excepcionalmente, a acomodação poderá ser feita
em localidades vizinhas, como Cavtat ou Mlini.

         (2) Excepcionalmente, a acomodação poderá ser feita
em localidades vizinhas, como Rijeka ou Lovran.

Inicio Zagreb - Fim Dubrovnik

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                          T. Baixa  T. Meia   T. Alta
   Spto.

                                                                                           Indiv.

         Dubrovnik ...............      70         80        100       65
         Zagreb ....................      65         75        90       60

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.195
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 350
Spto. pensão completa (opc) . . . . . . . . . 165
■ Temporada Meia  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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POLÔNIA
ROMÊNIA e BULGÁRIA

Tradição e modernidade, impressionantes obras 

arquitetônicas desde a Idade Média até a atualidade, 

castelos construídos a muitos séculos, cidades 

medievais ainda habitadas atualmente...

Uma apaixonante viagem através da história, 

com um trajeto cheio de grandes atrações.
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DIA 1. VARSÓVIA
Chegada a Varsóvia e traslado ao hotel. visita
panorâmica em Varsóvia, às margens do Vís-
tula e capital da Polônia desde 1596, quando
Segismundo III Vasa transferiu a capital de Cra-
cóvia para a Varsóvia. Destaque para sua impo-
nente Cidade Velha, completamente destruída
após o Levantamento de Varsóvia em 1944 e
meticulosamente reconstruída; declarada Patri-
mônio da Humanidade pela UNESCO. Veremos
também o Parque Real de Lazienki e o Túmulo
do Soldado Desconhecido. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 2. VARSÓVIA-CZESTOCHOWA-
CRACOVIA
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para Czestochowa, onde veremos
o Monastério de Jasna Gora, o mais sagrado da
Polônia, onde se encontra a Virgem Negra.
Continuação para Varsóvia. Chegada e tempo
livre. Jantar e acomodação.

DIA 3. CRACÓVIA
Café da manhã buffet. visita panorâmica em
Cracóvia (antiga capital da Polônia) e uma das
mais interessantes da Europa. Aqui se entrela-
çam lendas, história e contemporaneidade. Ve-
remos a Praça do Mercado, a maior praça
medieval da Europa. Em sua parte central se
eleva o edifício de Sukiennice, cuja história re-
monta a finais do século XII e princípios do XIII.
Próximo a Sikiennice encontramos a belíssima
igreja gótica de Santa Maria, com um altar-mor
medieval único em seu gênero. Na parte da
tarde, visita opcional às Minas de Sal de Wie-

liczka. No final da tarde, poderemos realizar uma
excursão opcional onde veremos a Praça dos
Heróis do Gueto, o exterior da fábrica de Oscar
Schindler, o bairro de Podloze e o Bairro Judeu,
onde desfrutaremos do jantar num restaurante
típico. Acomodação.

DIA 4. CRACÓVIA-AUSCHWITZ-
WROCLAW-POZNAN
Café da manhã buffet. Saída para Auschwitz,
lugar onde se encontra o famoso campo de con-
centração, triste testemunha da tragédia humana
ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Du-
rante a visita inclusa, percorreremos os antigos
barracões do campo, convertidos em museu.
Saída para Wroclaw, preciosa cidade que visi-
taremos, acompanhados de nosso guia, desta-
cando a Praça do Mercado, a segunda maior da
Polônia, com sua belíssima prefeitura gótica com
elementos renascentistas, a Catedral, a Ilha da
Areia e a Igreja de Santa Maria. Saída para Poz-
nan, fundada pelo primeiro príncipe da Polônia,
Mieszko I, no século IX. Jantar e acomodação.

DIA 5. POZNAN-TORUN-GDANSK
Café da manhã buffet. Saída para Torun, onde
faremos uma parada para visitar sua maravilhosa
cidade medieval, local onde nasceu Nicolás Co-
pérnico e onde se destaca particularmente o
deslumbrante prédio da Prefeitura, do século XIII
(Patrimônio da Humanidade), sua cidade velha,
a Catedral de São João, a igreja de São Tiago e,
sem dúvida, a Casa de Copérnico. Em seguida,
saída com destino a Gdansk. Chegada. Jantar
e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica inclusa em

Gdansk, pátria de Hevelius, Fahrenheit, Shope-
nahuer, Grass e Walesa, entre outros, e que sur-
preende pela grande quantidade de
monumentos de arquitetura burguesa, religiosa,
militar e portuária, com um legado de dez sécu-
los de fascinante cultura e tormentosa história.
Veremos a colossal Basílica de Nossa Senhora,
em estilo gótico, que se destaca no alto da ci-
dade, o Mercado Longo, um dos mais bonitos
da Europa, rodeado de pitorescas fachadas de
casas renascentistas, em consonância com a
estátua de Netuno que reina no centro. Retorno
a nosso hotel. Jantar e acomodação.

DIA 7. GDANSK(1)-VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Estadia meia pensão.
Saída em direção a Varsóvia, Chegada e tempo
livre para desfrutar da capital da Polônia. Jantar.
Paseio noturno incluso com nosso guía. Acomo-
dação.

DIA 8. VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Tempo livre até a hora
indicada para realizar o traslado ao aeroporto de
Varsóvia. Fim da viagem e de nossos serviços.

dias, 7 refeições e 10 visitas ... a partir de 945 $8

ENCANTOS DA POLÔNIA
2 noites em Varsóvia, 2 em Cracóvia, 1 em Poznan, 2 em Gdansk,
1 em Varsóvia

MEIA PENSÃO

Além das visitas panorâmicas em Varsóvia, Cracóvia, Poznan 
e Gdansk, incluímos:

     • Café da manhã buffet e jantar diario.

        • Passeio noturno em Varsóvia.

        • Visita ao exterior do Castelo Malbork

        • Visita a Torún..

        • Campo de concentração de Auschwitz (com entradas incluidas).

K56

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados no aeroporto ao hotel, e
vice-versa.

● Ônibus Autopullman para o
percurso terrestre.

● Visitas inclusas:
Meio dia Varsóvia, Cracóvia, Gdansk,
Auschwitz.

● Excursãos dia complete:
Torun, Poznan, Wadowice,
Czestochowa, Monasterio de Jasna
Gora.

● Outras atrações inclusas: Passeio
noturno em Varsóvia. 

● Refeições: café da manhã buffet 7
jantares, Bebidas não inclusas.

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

● Seguro de viagem.

      DATAS DE INICIO VARSÓVIA
Junho                          2       9      14      21     28

Julho                           5     12      19      26

Agosto                        2       9      16      23     30

Setembro                    6     13      20

HOTÉIS previstos ou similares
Varsóvia MDM *** Centro

Metropole *** Centro
Gdansk(1) Mercure Gdynia*** Gdynia

Blick***Sup Cidade
Poznan Novotel***Sup Cidade

Llonn **** Cidade
Moderno **** Periferia

Cracóvia Efekt Express**** Cidade
Q Krakov *** Cidade

(1) Excepcionalmente, é possível pernoitar em Gdansk 3*
ou Gdynia.

Varsóvia

Cracóvia

Wroclaw

Gdansk

Torun

Poznan

Auschwitz

Inicio Varsovia - Fim Varsovia

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 305
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Varsovia......................................         95          50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. VARSÓVIA
Chegada a Varsóvia e traslado ao hotel. visita
panorâmica em Varsóvia, às margens do Vís-
tula e capital da Polônia desde 1596, quando
Segismundo III Vasa transferiu a capital de Cra-
cóvia para a Varsóvia. Destaque para sua im-
ponente Cidade Velha, completamente
destruída após o Levantamento de Varsóvia em
1944 e meticulosamente reconstruída; decla-
rada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Veremos também o Parque Real de Lazienki
e o Túmulo do Soldado Desconhecido. Jan-
tar e acomodação.

DIA 2. VARSÓVIA-CZESTOCHOWA-
CRACOVIA
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para Czestochowa, onde vere-
mos o Monastério de Jasna Gora, o mais sa-
grado da Polônia, onde se encontra a Virgem
Negra. Almoço. Continuação para Varsóvia.
Chegada e tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 3. CRACÓVIA
Café da manhã buffet. visita panorâmica em
Cracóvia (antiga capital da Polônia) e uma das
mais interessantes da Europa. Aqui se entrela-
çam lendas, história e contemporaneidade. Ve-
remos a Praça do Mercado, a maior praça
medieval da Europa. Em sua parte central se
eleva o edifício de Sukiennice, cuja história re-
monta a finais do século XII e princípios do XIII.
Próximo a Sikiennice encontramos a belíssima
igreja gótica de Santa Maria, com um altar mor
medieval único em seu gênero. Almoço. Na

parte da tarde, visita opcional às Minas de
Sal de Wieliczka. No final da tarde, poderemos
realizar uma excursão opcional onde veremos
a Praça dos Heróis do Gueto, o exterior da fá-
brica de Oscar Schindler, o bairro de Podloze e
o Bairro Judeu, onde desfrutaremos do jantar
num restaurante típico. Acomodação.

DIA 4. CRACÓVIA-AUSCHWITZ-
WROCLAW-POZNAN
Café da manhã buffet. Saída para Auschwitz,
lugar onde se encontra o famoso campo de
concentração, triste testemunha da tragédia
humana ocorrida durante a Segunda Guerra
Mundial. Durante a visita inclusa, percorrere-
mos os antigos barracões do campo, converti-
dos em museu. Saída para Wroclaw, preciosa
cidade que visitaremos, acompanhados de
nosso guia, destacando a Praça do Mercado, a
segunda maior da Polônia, com sua belíssima
prefeitura gótica com elementos renascentistas,
a Catedral, a Ilha da Areia e a Igreja de Santa
Maria. Almoço. Saída para Poznan, fundada
pelo primeiro príncipe da Polônia, Mieszko I, no
século IX. Jantar e acomodação.

DIA 5. POZNAN-TORUN-GDANSK
Café da manhã buffet. Saída para Torun,
onde faremos uma parada para visitar sua ma-
ravilhosa cidade medieval, local onde nasceu
Nicolás Copérnico e onde se destaca particu-
larmente o deslumbrante prédio da Prefeitura,
do século XIII (Patrimônio da Humanidade), sua
cidade velha, a Catedral de São João, a igreja
de São Tiago e, sem dúvida, a Casa de Copér-
nico. Almoço em route. Em seguida, saída com
destino a Gdansk. Chegada. Jantar e acomo-
dação.

DIA 6. (Sexta Feira) GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica inclusa em
Gdansk, pátria de Hevelius, Fahrenheit, Shope-
nahuer, Grass e Walesa, entre outros, e que 
surpreende pela grande quantidade de monu-
mentos de arquitetura burguesa, religiosa, mili-
tar e portuária, com um legado de dez séculos
de fascinante cultura e tormentosa história. Ve-
remos a colossal Basílica de Nossa Senhora,
em estilo gótico, que se destaca no alto da ci-
dade, o Mercado Longo, um dos mais bonitos
da Europa, rodeado de pitorescas fachadas de
casas renascentistas, em consonância com a
estátua de Netuno que reina no centro. Al-
moço. Tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 7. GDANSK(1)-VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Estadia meia pensão.
Saída em direção a Varsóvia, Chegada e Al-
moço. Tempo livre para desfrutar da capital da
Polônia. Jantar. Passeio noturno incluso com
nosso guía. Acomodação.

DIA 8. VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Tempo livre até a hora
indicada para realizar o traslado ao aeroporto
de Varsóvia. Fim da viagem e de nossos servi-
ços.

dias, 13 refeições e 9 visitas ... a partir de 1.105 $8

POLÔNIA A SEU ALCANCE 
1 noite em Varsóvia, 2 em Cracóvia, 1 em Poznan, 2 em Gdansk,
1 em Varsóvia

TUDO INCLUIDO

Além das visitas panorâmicas em Varsóvia, Cracovia, 
e Gdansk, incluímos:

     • Café da Manhã buffet e pensão complete.

     • Passeio noturno em Varsóvia.

     • Panorâmicas em Varsovia, Gdansk, Poznan e Cracovia.

        • Visita a Torún.

        • Visita a Czestochowa.

        • Campo de concentração de Auschwitz (com entradas incluidas).

T652

      DATAS DE INICIO VARSÓVIA
Junho                          2       9      14      21     28

Julho                           5     12      19      26

Agosto                        2       9      16      23     30

Setembro                    6     13      20

Varsóvia

Cracóvia

Wroclaw

Gdansk

Torun

Poznan

Auschwitz
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Inicio Varsovia - Fim Varsovia

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.105
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 305
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Varsovia......................................         95          50

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados no aeroporto ao hotel, e
vice-versa.

● Ônibus Autopullman para o
percurso terrestre.

● Visitas inclusas:
Meio dia Varsóvia, Cracóvia, Gdansk,
Auschwitz.

● Excursãos dia complete:
Torun, Poznan, Wadowice,
Czestochowa, Monasterio de Jasna
Gora.

● Outras atrações inclusas: Passeio
noturno em Varsóvia. 

● Refeições: café da manhã buffet 13
refeições, Bebidas não inclusas.

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

● Seguro de viagem.

HOTÉIS previstos ou similares
Varsóvia MDM *** Centro

Metropole *** Centro
Gdansk(1) Mercure Gdynia*** Gdynia

Blick***Sup Cidade
Poznan Novotel***Sup Cidade

Llonn **** Cidade
Moderno **** Periferia

Cracóvia Efekt Express**** Cidade
Q Krakov *** Cidade

(1) Excepcionalmente, é possível pernoitar em Gdansk 3*
ou Gdynia.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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106 PANAVISIÓN

DIA 1. (Segunda Feira) VARSÓVIA
Chegada a Varsóvia e traslado ao hotel. Jantar
e acomodação. A seguir, se houver condições,
faremos um passeio noturno com nosso guia
pelo centro antigo de Varsóvia.

DIA 2. (Terça Feira) VARSÓVIA
Café da manhã buffet e visita panorâmica em
Varsóvia, às margens do Vístula e capital da Po-
lônia desde 1596, quando Segismundo III Vasa
transferiu a capital de Cracóvia para a Varsóvia.
Destaque para sua imponente Cidade Velha,
completamente destruída após o Levantamento
de Varsóvia em 1944 e meticulosamente recons-
truída; declarada Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Na Praça do Mercado, veremos
o monumento da Sereia, símbolo de Varsóvia e
centro vital da cidade, cercado pelas casas das
antigas famílias burguesas belamente decora-
das, como a do "Negrito", a casa do Basilisco
ou a do Leão. Na parte oriental da praça eleva-
se o maravilhoso Castelo Real, de estilo barroco
temprano com elementos góticos e fachada ro-
cocó. Junto ao Castelo encontram-se os edifí-
cios da Curia Maior e Curia Menor, que
conformam, com a Torre da Cidade do século
XIV, um dos principais complexos arquitetônicos.
Veremos também o Parque Real de Lazienki e o
Túmulo do Soldado Desconhecido. Almoço
(opc. TI). Tarde livre para continuar visitando a
capital da Polônia. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) VARSÓVIA-
AUSCHWITZ-CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Saída para Auschwitz,
lugar onde se encontra o famoso campo de con-
centração, triste testemunha da tragédia hu-
mana ocorrida durante a Segunda Guerra
Mundial. Durante a visita, percorreremos os an-
tigos barracões do campo, convertidos em
museu. Continuação para Cracóvia. Almoço no
caminho. (opc. TI). Partiremos, em seguida, para
a Cracóvia, patrimônio mundial da UNESCO e
antiga capital do reino da Polônia, onde se des-
taca sua famosa praça principal com pórticos.
Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Estadia com meia pen-
são. Iniciaremos o dia com a visita panorâmica
à antiga capital da Polônia onde se entrelaçam
lendas, história e contemporaneidade. Veremos
a Praça do Mercado, a maior praça medieval da
Europa, que conserva-se quase intacta há 700
anos. Em sua parte central se eleva o edifício de
Sukiennice, cuja história remonta a finais do sé-
culo XII e princípios do XIII. Nas proximidades en-

contramos a belíssima igreja gótica de Santa
Maria, com um altar-mor medieval único em seu
gênero. As magníficas casas que circundam esta
praça atraem uma multidão de turistas, de dia e
de noite. A Cracóvia também conta com a sua
Via Real, que começa na Praça de Matejko, com
a Igreja histórica de São Florian, até a Colina de
Wawel, onde se encontra o Castelo Real, antiga
residência dos reis polacos. Almoço (opc. TI). À
tarde, visita opcional às Minas de Sal de Wie-
liczka, um dos mais antigos complexos mineiros
deste tipo na Europa (suas origens remontam ao
século XIII), cuja profundidade alcança os 327
metros e suas galerias mais de 300 km de com-
primento total. No final da tarde, poderemos rea-
lizar uma excursão opcional onde veremos a
Praça dos Heróis do Gueto, o exterior da fábrica
de Oscar Schindler, o bairro de Podloze e o
Bairro Judeu, onde desfrutaremos do jantar num
restaurante típico. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) CRACÓVIA-WROCLAW-
POZNAN
Café da manhã buffet. Saída para Wroclaw,
preciosa cidade que visitaremos, acompanha-
dos de nosso guia, destacando a Praça do Mer-
cado, a segunda maior da Polônia, com sua
belíssima prefeitura gótica com elementos renas-
centistas, a Catedral, a Ilha da Areia e a Igreja de
Santa Maria. Almoço (opc. TI). Saída para Poz-
nan, fundada pelo primeiro príncipe da Polônia,
Mieszko I, no século IX. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) POZNAN-TORUN-GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica a Poznan, ddu-
rante a qual poderemos admirar sua espetacular
Praça do Mercado, onde se destaca a Prefeitura
de estilo renascentista, ou o Castelo de Premys-
lao II, último rei da Polônia que residiu em Poz-
nan. Saída para Torun, onde faremos uma
parada para visitar sua maravilhosa cidade me-
dieval, local onde nasceu Nicolás Copérnico e
onde se destaca particularmente o deslumbrante
prédio da Prefeitura, do século XIII (Patrimônio
da Humanidade), sua cidade velha, a Catedral
de São João, a igreja de São Tiago e, sem dú-
vida, a Casa de Copérnico. Almoço (opc. TI).
Em seguida, saída com destino a Gdansk. Che-
gada. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica em Gdansk, pá-
tria de Hevelius, Fahrenheit, Shopenahuer, Grass
e Walesa, entre outros, e que surpreende pela
grande quantidade de monumentos de arquite-
tura burguesa, religiosa, militar e portuária, com
um legado de dez séculos de fascinante cultura
e tormentosa história. Veremos a colossal Basí-

lica de Nossa Senhora, em estilo gótico, que se
destaca no alto da cidade, o Mercado Longo,
um dos mais bonitos da Europa, rodeado de pi-
torescas fachadas de casas renascentistas, em
consonância com a estátua de Netuno que reina
no centro. Após o almoço (opc. TI) visitaremos
a cidade balneário de Sopot, na costa do mar
Báltico, onde admiraremos seu famoso cais de
madeira. Retorno a nosso hotel. Jantar e aco-
modação.

DIA 8. (Segunda Feira) GDANSK-MALBORK-
GDANSK
Café da manhã buffet. Saída em direção a Var-
sóvia, no caminho, daremos uma parada na ci-
dade medieval de Malbork, onde poderemos
visitar o exterior de sua fortaleza (a maior cons-
trução medieval deste gênero de toda a Europa,
declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO),
com a possibilidade de fazer uma visita opcional
ao seu interior, para conhecer a fascinante his-
tória dos Cavaleiros da Ordem Teutônica. Al-
moço (opc. TI). Regreso a Gdansk. Chegada e
tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) GDANSK-VARSOVIA
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino Varsovia (voo incluso). Chegada. Fim da
viagem e de nossos serviços.

dias, 7 ou 14 refeições e 10 visitas ... a partir de 1.180 $9

POLÔNIA AO COMPLETO
2 noites em Varsóvia, 2 em Cracóvia, 1 em Poznan e 3 em Gdansk

MEIA PENSÃO TUDO INCLUIDO(2) 

Além das visitas panorâmicas em Varsóvia, Cróvia, Poznan 
e Gdansk, incluímos:

     • Passeio noturno em Varsóvia.

        • Panorámicas de Wroclaw e Poznan.

        • Visita a Torún e Sopot.

        • Campo de concentração de Auschwitz (com entradas incluidas).

650

INCLUSO NA VIAGEM

● Assistência no aeroporto na
chegada e traslado ao hotel, e vice-
versa, pela equipe da Panavisión.

● Ônibus Autopullman para o
percurso terrestre.

● Visitas com guia local:
Varsóvia, Cracóvia, Gdansk, Poznan.

● Visitas com nosso guia:
Torun, Sopot, Wroclaw.

● Outras atrações inclusas: Passeio
noturno em Varsóvia, Campo de
concentração Auschwitz. 

● Refeições:
Meia pensão: 7 jantares. 
Pensão completa: 7 jantares e 7
almoços.
Bebidas não inclusas.

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

● Seguro de viagem.

      DATAS DE INICIO VARSÓVIA
Junho                          6     13      20      27

Julho                           4     11      18      25

Agosto                        1       8      15      22     29

Setembro                    5     12      19      26

NOTAS

Exceto jantar 4º dia.

Varsóvia

Cracóvia

Wroclaw

Gdansk

Torun

Poznan

Malbork

Auschwitz

HOTÉIS previstos ou similares
Varsóvia MDM *** Centro

Metropole *** Centro

Gdansk(1) Mercure Gdynia*** Gdynia

Blick***Sup Cidade

Poznan Novotel***Sup Cidade

Llonn **** Cidade

Moderno **** Periferia

Cracóvia Efekt Express**** Cidade
Q Krakov *** Cidade

(1) Excepcionalmente, é possível pernoitar em Gdansk 3*
ou Gdynia.

Inicio Varsovia - Fim Varsovia

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Varsovia......................................         95          50

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.180
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 335
Spto. Tudo incluido (opc)  . . . . . . . . . . . . 185
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Bucareste

Bucovina

Bacau
P. NeamtCampulung

Brasov

Sinaia

Suceava

DIA 1. (Segunda Feira) BUCARESTE
Chegada a Bucareste, assistência no aeroporto
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) BUCARESTE-BACAU-
PIATRA NEAMT
Café da manhã buffet. Visita panorâmica, in-
cluindo a parte antiga, nesta cidade que recebeu
o apelido de "Pequena Paris" graças às exube-
rantes construções de arquitetura do século XIX
e à atmosfera cosmopolita que predominava na-
quela época. Contemplaremos suas principais
igrejas, o velho tribunal, fundado pelo Príncipe
Vlad Tepes; a pousada Hanul lui Manuc, um dos
edifícios mais típicos da velha Bucareste, cons-
truído em 1808, o Ateneu Romeno, o antigo Pa-
lácio Real, o Parque Cismigiu, e outros pontos
de interesse desta bela cidade. Além disso, visi-
taremos o Museu da Aldeia, a céu aberto, que
nos oferece uma visão do desenvolvimento da
arquitetura rural do século XVII até princípios do
século XX. Saída para Bacau. No caminho, fa-
remos uma pausa em Marasesti, onde se encon-
tra o monumento em memória às batalhas da
Primeira Guerra Mundial, etc. Na parte da tarde
saída para Piatra Neamt, antiga capital da Mol-
dávia do príncipe Estêvão, o Grande. Almoço no
caminho (opc. TI). Na parte da tarde saída para
Piatra Neamt, centro turístico da Romênia loca-
lizado ao longo do rio Bistrita, no nordeste do
país, 120 km ao sul da fronteira com a Federa-
ção Russa. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PIATRA NEAMT- GURA
HUMORULUI- MONASTÉRIOS DE BUCO-
VINA: Sucevita e Moldovita
Café da manhã buffet. Saída para Targu
Neamt, no caminho, visita aos monastérios de
Bucovina: Sucevita e Moldovita (Patrimônio
Mundial da UNESCO). Estes monastérios são a
principal atração da Bucovina com seus afrescos

coloridos nas paredes das igrejas, ilustrando
passagens da Bíblia e outras cenas religiosas. O
complexo do monastério de Sucevita, situado
em um magnífico vale, é fortificado como uma
cidadela com torres nos quatro cantos. Milhares
de pinturas adornam as paredes da igreja. Entre
todos os monastérios, Sucevita tem o maior nú-
mero de pinturas. Quando você visitar o monas-
tério, procure o complexo pictórico "A árvore de
Isaías", na parede sul, que é a obra de maior
destaque. Almoço no caminho (opc. TI) e, à
tarde, saída para Gura Humorului. Jantar e
acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) GURA HUMORULUI-
MONASTÉRIOS DE BUCOVINA (Voronet e
Humor)-TÂRGU MURES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita aos outros monastérios de Bucovina (tam-
bém Patrimônio da Unesco), com afrescos
pintados no exterior, uma Bíblia em imagens
vivas. Vamos visitar os Monastérios de Humor
e Voronet, este último, situado cerca de 5 km ao
sudoeste de Gura Humorului, é o convento mais
famoso de todos os monastérios pintados da
Moldávia, conhecido como a "Capela Sistina do
Oriente", além de ser o que menos tempo levou
para construir, apenas 3 meses e 21 dias em
1488. Sua construção foi ordenada por Estêvão,
o Grande. A igreja é dedicada a São Jorge e seu
interior foi totalmente pintado na época de Petru
Rares, filho do fundador, entre 1534 e 1535. Ex-
teriormente, a decoração de seus muros foi con-
cluída em 1547, realizada pelo mestre Marcu.
Esta obra marca o final da grande época da pin-
tura em murais dos monastérios de Bucovina.
Almoço no caminho (opc. TI). Continuação para
Târgu Mures. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) TÂRGU MURES-
SIGHISOARA-BRASOV-SIBIU
Café da manhã buffet. Saída para Sighisoara
(Patrimônio da UNESCO); originalmente cidade
romana, hoje uma das mais importantes cidades
medievais do mundo. No alto de uma colina,
ergue-se a cidadela fortificada, com suas portas
e passagens secretas, a Torre do Relógio do sé-
culo XIV, o Museu de Armas Medievais e berço
do príncipe Vlad Tepes, "o Empalador". Almoço
em restaurante local (opc. TI). Pela tarde, saída
a Sibiu onde faremos a visita panorâmica. Jantar
e acomodação.

DIA 6. (Sábado) SIBIU-BRAN (Castelo de
Drácula)-BRASOV-SINAIA
Café da manhã buffet. Saída para Bran, onde
iremos visitar o Castelo de Bran. Conhecido
como o Castelo de Drácula (fonte de inspiração
para o romance Drácula, de Bram Stoker), seus
aposentos e torres ficam em torno de um pe-

queno pátio, sendo que alguns quartos possuem
corredores subterrâneos que vão dar no pátio.O
castelo, de onde se descortinam vistas panorâ-
micas magníficas, domina a bela aldeia de Bran.
Continuação a Brasov, tiempo livre. Almoço em
restaurante local (opc. TI). Visita panorâmica
passando pela Praça Principal e pelo centro an-
tigo de Schei, típica cidade tradicional, orgulhosa
de haver sido a capital da Transilvânia. Continua-
ção para Sinaia, uma das principais estações
montanhosas de inverno e verão da Romênia,
conhecida como a "Pérola dos Cárpatos". Re-
torno para Sinaia. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) SINAIA-CASTELO DE
PELES-BUCARESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita ao
Castelo de Peles, antiga residência de verão da
família real romena, construído no século XIX
pelo primeiro rei da Romênia, Carol I. Saída para
Bucareste. Almoço (opc. TI). Tarde livre. Jantar
em um restaurante típico e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) BUCARESTE
Café da manhã buffet e traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

dias, 7 ou 13 refeições e 7 visitas ... a partir de 950 $8

ROMÊNIA 
E TRANSILVÂNIA
2 noites em Bucareste, 1 em Piatra Neamt, 1 em Bucovina, 
1 em Targu Mures, 1 em Sibiu e 1 em Sinaia

MEIA PENSÃO TUDO INCLUIDO

Além das visitas habituias, incluimos:
        • Visita aos Monastérios de Bucovina: Sucevita, Moldovita, Humor

e Voronet.

        • Sighisoara: A torre do relógio e Museu das Armas Medievais.

        • Brasov: Visita da Igreja Negra. Sibiu: Visita da cidade

        • Bran: Castelo do Conde Drácula. 

        • Sinaia: Castelo de Peles e o Monastério.

        • Bucareste: Museu da Aldeia.

        • Jantar típico em Bucareste.

672

      DATAS DE INICIO BUCARESTE
Junho                          6     13      20      27

Julho                           4     11      18      25

Agosto                        1       8      15      22     29

Setembro                    5     12      19      26

Outubro                      3     10

      INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência

a partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o

percurso terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos

ou similares em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: café da manhã buffet
diario e 7 jantares mais 1 almoço
(opc. MP) 7 jantares mais 6 almoços
(opc. PC)

● Visitas com guia:
Panorâmica de Bucareste.
Panorâmica de Brasov.
Visita a Sighisoara.
Visita a Targu Mures.

● Outras atrações inclusas
Castelo de Bran e Peles.
Monastério de Bucovina
Bucareste: Museu da Aldeia
Jantar típico em Bucareste

● Seguro de viagem.

      HOTÉIS 4**** Centro cidade

       Bucareste           Capital Plaza*****        Centro

                                          Golden Tulip****          Centro

        Piatra Neamt       Central Plaza****        Centro

        Zona Bucovina:

        Gura Humoroloi  B.W Bucovina ****     Centro

        Sibiu                    Continental Forum****Centro

                                     Ramada Sibiu****       Centro

                                     BW Silva****               Centro

        Targu Mures       Hotel Plaza****           Centro

                                    Grand****                   Centro

        Sinaia                  Palace****                  Centro

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Bucareste ...................................         90          50

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 290
Spto. Tudo incluido (opc)  . . . . . . . . . . . . 100
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

Inicio Bucareste - Fim Bucareste

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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  DIA 1. (Sábado) BUCARESTE
Chegada ao aeroporto de Bucareste, assistência
de guia falando espanhol e traslado ao hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 2. (Domingo) BUCARESTE-SINAIA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã vi-
sita à cidade de Bucareste, incluindo o museu
da Aldeia, ao ar livre, com entradas. O museu é
composto por 33 espaços próprios de aldeias de
toda a Romênia (casas rurais, uma igreja, oficinas
de cerâmica, estábulos, moinhos de água...),
agrupados de acordo com a região de origem ou
com a técnica arquitetônica da construção. Al-
moço em restaurante local (opc. PC) e em se-
guida, saída para Sinaia, situada nos Cárpatos.
Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) SINAIA (Transilvânia)
(Castelo de Peles e Bran “Drácula”)
Café da manhã buffet. Na parte da manhã ex-
cursão a Sinaia, conhecida como a Pérola dos
Cárpatos. Visitaremos o Castelo de Peles, um
dos mais famosos da Transilvânia, que foi resi-
dência da família real romena. Foi construído no
século XIX pelo primeiro rei da Romênia, Carol I.
A seguir, também visitaremos o Monastério de Si-
naia, fundado em 1695 por Miguel Cantacuzino.
Mais tarde, partida para Bran para visitar o Cas-
telo de Bran (localizado no condado de Brasov),
construído sobre uma rocha em 1377 para pro-
teger a área circundante, incluindo a cidade de
Brasov, de invasões e utilizado, em seguida,
como posto aduaneiro, local estratégico na rota
entre a Transilvânia e a Valáquia. Conhecido
como o Castelo de Drácula (fonte de inspiração
para o romance Drácula, de Bram Stoker), seus
aposentos e torres ficam em torno de um pe-
queno pátio, sendo que alguns quartos possuem
corredores subterrâneos que vão dar no pátio.
Em 1920, o castelo foi oferecido por seus então
proprietários, os habitantes de Brasov, como pre-
sente à rainha Maria, da Romênia, que em se-
guida o converteu em seu lugar de residência.
Contém uma coleção de móveis antigos e obje-
tos de época. O castelo, de onde se descortinam
vistas panorâmicas magníficas, domina a bela al-
deia de Bran. Almoço em restaurante local (opc.
PC). Retorno a Sinaia. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) SINAIA (Transilvânia)-
SIGHISOARA-TÂRGU-MURES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
ao Castelo de Peles, de aspecto rústico em vir-
tude da combinação de materiais de sua cons-
trução, antiga residência da família real da
Romênia, construído no século XIX pelo primeiro

rei da Romênia (Carol I); e ao Monastério de Si-
naia, fundado em 1695 por Miguel Cantacuzino.
Posteriormente, saída para Sighisoara, tempo
livre nesta cidade. Almoço no caminho (opc. PC),
e continuação para Sighisoara; visita à Torre do
Relógio e ao Museu das Armas Medievais. Con-
tinuação para Târgu-Mures. Jantar e acomo-
dação.

DIA 5. (Quarta Feira) VISITA AOS 
MONASTÉRIOS DE BUCOVINA 
Café da manhã buffet. Dia inteiro dedicado à vi-
sita aos Monastério de Bucovina (patrimônio
Mundial da UNESCO). Vamos visitar os monas-
térios: Moldovita, Sucevita, Humor e Voronet. A
partir do século XV, muitos monastérios foram
abertos, graças aos príncipes Miguel, o Valente e
Estêvão, o Grande, para contrabalançar a cres-
cente influência otomana. As influências russas e
bizantinas fundiram-se com as tradições popula-
res, dando origem ao chamado estilo moldavo,
presente tanto na arquitetura como nos grandes
afrescos e ícones que adornam as igrejas e mo-
nastérios. Almoço no caminho (opc. PC). Em se-
guida, saída para Gura Humorului. Jantar e
acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) GURA HUMORULUI-
TARGU NEAMT-PIATRA NEAMT
Café da manhã buffet. Na parte da manhã con-
tinuação da visita aos monastérios de Buco-
vina: Sucevita, Humor e Voronet. Continuação
para Piatra Neamt. Chegada ao hotel. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) PIATRA NEAMT-
TULCEA
Café da manhã buffet. Visita a Piatra Neamt,
cidade situada às margens do rio Bistrita, aos pés
dos Cárpatos Orientais. Saída para Tulcea; al-
moço no caminho (opc. PC). Chegada a Tulcea
e visita à cidade, quase tão antiga quanto Roma,
situada perto do lugar onde o Danúbio se trifurca
nos principais braços que criaram o Delta do Da-
núbio. Acomodação.

DIA 8. (Sábado) TULCEA-(Excursão pelo
Delta do Danúbio)-BUCARESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a excursão de barco de dia completo
ao longo dos canais do Danúbio, um paraíso
natural onde você vai explorar um mundo de
mais de 300 espécies de aves e 160 de peixes
que habitam o delta. Almoço a bordo do barco
(opc. PC). À tarde continuação para Bucareste.
Jantar e acomodação.

DIA 9. (Domingo) BUCARESTE-
RUSE-VELIKO TARNOVO
Café da manhã buffet. Saída para Ruse, às

margens do Danúbio. Almoço em restaurante
local (opc. PC). Continuação da viagem até Ve-
liko Tarnovo, capital medieval da Bulgária, e,
sem dúvida, uma das cidades mais belas e en-
cantadoras do país, com sua fortaleza medieval
e seu centro antigo perfeitamente preservados.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Segunda Feira) VELIKO TARNOVO-
KAZANLAK - PLOVDIV (Kazanlak-Shipka)
Café da manhã buffet Na parte da manhã visi-
taremos a cidade de Veliko Tarnovo e a fortaleza
medieval de Tsarevets, um lugar incrível, com for-
tificações medievais de grande importância his-
tórica. Seguiremos para Kazanlak e faremos uma
pausa no caminho para visitar a igreja russa de
Shipka. Chegada a Kazanluk e almoço em res-
taurante local (opc. PC). Em seguida, visitaremos
o famoso túmulo trácio (datado do séc. IV a.C.,
considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO)
e o museu de História. Depois, saída para Plov-
dic, a segunda maior cidade, situada às margens
do rio Maritsa. Destacam-se a parte antiga, si-

GRANDE TOUR DA ROMÊNIA
BULGÁRIA E TRANSILVÂNIA
2 em Bucareste, 2 em Sinaia, 1 em Targu Mures, 1 em Gura Humorului, 1 em Piatra Neamnt,
1 em Tulcea, 1 em Veliko, 1 em Plovdiv, 2 em Sofia

Além das visitas panorâmicas em Bucareste, Brasov, Sighisoara, Sofia e Plovdiv, incluímos:

        • Monastérios de Bucovina com entradas. (Sucevita, Moldovita, Voronet e Humor)

        • Visita dos Castelos de Peles e de Bran (Castelo do Conde Drácula).

        • Museu da Aldeia em Bucareste, com entradas.

        • Visita ao Monastério de Rila.

        • Excursão de dia completo pelo Delta do Danúbio em barco.

tuada numa das seis colinas em que se encontra
a cidade, e o bairro renascentista. Jantar e aco-
modação.

DIA 11. (Terça Feira) PLOVDIV-SOFIA
Café da manhã buffet. Começaremos o dia
com a visita panorâmica a Plovdiv e passeio na
parte antiga. Durante a visita, veremos inúmeras
ruínas trácias e romanas ligadas ao antiquíssimo
passado da cidade, assim como o magnífico an-
fiteatro romano da época do imperador Trajano.
Almoço (opc. PC). Saída para Sofia, capital da
Bulgária, situada aos pés do maciço de Vitosha.
No centro, a praça de Sveta Nedelya com a ca-
tedral. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quarta Feira) SOFIA-Monastério 
de Rila
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à ci-
dade, passeio por seu centro histórico para co-
nhecer o que há de mais significativo do extenso
patrimônio cultural da capital búlgara, incluindo a
Praça Sveta Nedelya, a rotatória São Jorge, a

dias, 13 ou 22 refeições e 16 visitas  ... a partir de 1.650 $13

H46

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA

Inicio Bucareste - Fim Sofia
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Bucareste

Plovdiv
Sofia

Bucovina

Tulcea
P. NeamtRadauti

BrasovSinaia

Suceava

Catedral de Alexander Nevski, a Igreja Russa de
São Nicolau e a Basílica de Santa Sofia. Poste-
riormente, saída para o monastério de Rila, lo-
calizado nas montanhas de Rila, 120 km ao sul
de Sofia e a 100 km de Banska, na Bulgária. É o
segundo grande templo da igreja ortodoxa e um
lugar impregnado do misticismo característico do
vale onde se encontra. A dimensão do monasté-
rio está oculta pelo grande número de árvores
que estão ao redor, e ao estar formado por vários
níveis, destacam-se as cúpulas que o compõem.
No interior encontramos afrescos que represen-
tam vários personagens bíblicos e uma iconós-
tase dourada onde são ilustrados 36 momentos
bíblicos. Este monastério foi alvo de muitas des-
truições e reconstruções. Suas origens remontam
a 927, quando foi fundado por Ivan Rilski e serviu
como refúgio para os eremitas, atraídos pela fama
de santidade de Rilski, que desejavam seguir o
seu exemplo. De acordo com a história do pró-
prio monastério, Rilski, conhecido como São
João de Rila, viveu devotamente no oco de uma
árvore em forma de ataúde. O túmulo de Rila é

um lugar sagrado visitado por muitos fiéis orto-
doxos, que formam uma fila silenciosa para beijar
seus restos mortais. O verdadeiro tesouro do
Monastério de Rila é o que ele representa: a re-
cuperação de uma obstinada identidade cultural
castigada pela história, é um exemplo caracterís-
tico da resistência búlgara e simboliza a recupe-
ração do sentimento de identidade cultural eslava
após séculos de ocupação pelo Império Oto-
mano, além de ser um dos maiores símbolos do
patrimônio e da história da Bulgária. O monasté-
rio é um edifício bizantino com cinco cúpulas,
pintado com listras vermelhas, rodeado pelos pa-
vilhões das celas distribuídas em 4 andares, com
corredores de dupla arcada, uma cozinha com
uma lareira gigante e quatro capelas, tudo isso
distribuído ao redor de um grande pátio. Retorno
a Sofia. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Quinta Feira) SOFIA
Café da manhã buffet. No horário combinado,
pick-up para fazer o transporte do hotel ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.

      INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência

desde o primeiro momento da
chegada até o último dia.

● Ônibus Autopullman para o percurso
dentro da Romênia e Bulgária.

● Acomodação nos hotéis indicados ou
similares, em quartos duplos com
banheiro.

● Refeições: conforme programa
(bebidas não inclusas).

● Visitas panorâmicas incluidas: 
Excursão pelo Delta do Danúbio em
Tulcea.
Visita aos Monastérios
de Bucovina, (Voronet, Moldovita,
Sucevita e Humor).
Visita a Brasov
Vista ao Castelo de Bran (Conde
Drácula).
Visita a Sinaia e castelo de Peles.
Visita a Bucareste.
Visita a Sighisoara.
Visita a Sofia
Visita a Plovdiv

● Visitas com entradas inclusas:
Museu da Aldeia em Bucareste.
Castelo de Peles em Sinaia.
Castelo de Bran (Conde Drácula).
Sighisoara: a Torre do Relógio 
e o Museu de Armas Medievais.
Monastérios de Bucovina: Sucevita.
Moldovita,Voronet e Humor.
Visita ao Monastério de Rila.
Fortaleza Medieval de Tsarevets
Túmulo trácio do séc. IV a. C.

● Seguro de viagem.

HOTÉIS previstos ou similares

Bucareste Golden Tulip Times****Centro

Capital Plaza **** Centro

Sinaia Palace**** Centro

Targu Hotel Plaza**** Centro
Mures

Zona Bucovina:
Gura Humoroloi B.W Bucovina **** Centro

Piatra Neamt Central Plaza**** Centro

Tulcea Hotel Delta **** Centro

Veliko Tarnovo Bolyasrski **** Centro

Plovdiv Dedeman Princess.****Centro

Sofia Dedeman P. Sofia**** Centro

      DATAS DE INICIO BUCARESTE
Junho                        18     25

Julho                           2       9      16      23     30

Agosto                        6     13      20      27

Setembro                    3     10      17

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Bucareste ...................................         90          50
         Sofia ...........................................         95          50

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 540
Spto. Tudo incluido (opc)  . . . . . . . . . . . . 150
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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ESCÓCIA
IRLANDA e INGLATERRA

Paisagens inesquecíveis e cidades cheias de história.

Isso é o que você irá descobrir nos circuitos 

programados a continuação.

Romanos, celtas, feudos medievais...

Todos deixaram as suas marcas nestas terras 

e a todos devemos o seu legado cultural, 

o qual aproveitaremos para visitar.
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DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Jantar (opc TI) e acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES-WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fare-
mos uma parada para ver o Castelo de Wind-
sor, por fora. Construído quase 1000 anos atrás,
é a residência oficial da rainha da Inglaterra e, cer-
tamente, o castelo mais importante da história da
Inglaterra (além de ser o maior e o mais antigo
dos castelos ainda ocupados no mundo).  Al-
moço no caminho. A seguir, vamos fazer uma úl-
tima visita a Bath, uma cidade que abriga alguns
banhos romanos em perfeito estado. Os roma-
nos lá se instalaram por causa das várias nascen-
tes que fluem no local. Você pode aproveitar o
tempo livre até à hora de salir para Bristol, onde
passaremos a noite. Jantar e acomodação. 

DIA 3. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada que, junto ao rio, formam a mais antiga
cidade universitária da Grã-Bretanha e um dos
principais centros educativos do mundo, sendo,
sem dúvida, umas das maravilhas arquitetônicas
da Europa. Almoço. Partiremos para Chester, ci-
dade cercada de muralhas romanas e medievais,
onde poderemos fazer um agradável passeio
para observar as casas em estilo Tudor que a
conformam. São também importantes as termas
e a catedral. Tempo livre até o momento de sair
para Liverpool, cidade com múltiplas atrações
mas que, sem dúvida, está marcada em nossas
mentes como o local onde surgiram os Beatles.
Seu porto foi um dos mais importantes do
mundo e o Albert Dock continua sendo um de
seus principais atrativos. Destaque também para
suas duas catedrais, a Tate Liverpool, St. George
Hall, the Walter Art Gallery, etc. Liverpool é uma

inclui o coro da capela de King's College e a Bi-
blioteca da Universidade. Estes dois últimos edi-
fícios se destacam do resto da cidade.
Continuaremos até Londres. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 7. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde po-
deremos descobrir os símbolos mais importantes
que identificam Londres. Situada às margens do
rio Tâmisa no sudeste da ilha da Grã-Bretanha,
foi fundada pelos romanos há mais de dois milê-
nios, por volta do ano 43, com o nome de Londi-
nium. Almoço (opc TI). O coração da cidade, a
antiga City de Londres, ainda conserva seus limi-
tes medievais, mas, aproximadamente a partir do
século XIX, o nome de "Londres" também passou
a denominar a metrópole que cresceu ao seu
redor. Tempo livre no centro para desfrutar do
West End, com seus cinemas, bares, clubes, te-
atros e restaurantes. A cidade de Westminster
com a Abadia de Westminster, o palácio real de
Buckingham, Clarence House, Banqueting
House, o Distrito de Kensington e Chelsea com
sus museus e o Hyde Park. Não deixe de ver a
Catedral de São Paulo (St. Paul), a National Ga-
llery, a Tate Modern, a London Bridge, a Tower
Bridge e a Torre de Londres, além do Museu Bri-
tânico. Jantar (opc TI) e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) LONDRES
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para em-
barcar no voo de retorno. Fim da viagem e de
nossos serviços.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Londres     Royal National ***            Centro
                         Thistle Barbican ***         Cidade

       Cardiff/      Novotel Centre ****            Cardiff
       Newport     Holiday Inn ***               Newport
                              Hilton ****                       Newport

       Liverpool   H. Inn Liverpool***            Centro
                         H. Inn Exp. Albert Dock ***Cidade

       Condado    H. Inn Exp. City Centre***  Leeds
       de York      H. Inn Exp. Bradford*** Bradford

      INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Hotéis: Estadia em hotéis previstos ou
similares em quartos duplos com
banheira ou chuveiro. 

● Visita panorâmica
de Londres e Cº de York.
Windsor, Bath e Chester
Oxford e Cambridge
Lago de Windemere

● Refeições: conforme itinerario (bebidas
não inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada. 

● Seguro de viagem.

das cidades do Reino Unido com maior tradição
esportiva, com dois times de futebol muito im-
portantes: o Liverpool e o Everton. Jantar e aco-
modação. 

DIA 4. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. In-
clui a viagem na "Snowdon Mountain Railway"
que nos levará ao cume da montanha para des-
frutar das magníficas paisagens da região. O
nome do parque teve origem no nome da mon-
tanha, Snowdown, a mais alta de Gales. Em se-
guida, sairemos para Caernarfon, onde teremos
tempo livre para admirar o castelo que foi cons-
truído na cidade ao norte do país de Gales, pelo
rei Eduardo I da Inglaterra, como consequência
de sua vitoriosa campanha de conquista do país
de Gales e como meio assegurar o controle de-
finitivo do território recém incorporado a seu
reino. Por esse motivo, forma parte de todo um
conjunto de fortificações e castelos que possuem
uma única finalidade. Jantar e acomodação. 

DIA 5. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a “Pe-
quena Escócia”. As imponentes cadeias montan-
hosas de Cumbria e os mais de 16 lagos da
região inspiraram a obra de muitos escritores e
poetas, como William Wordsworth e Beatrix Pot-
ter. Almoço (opc TI). Para poder desfrutar ao má-
ximo de suas paisagens, faremos um passeio de
barco no lago Windemere, o maior da Inglaterra.
Continuamos nossa viagem rumo ao Condado de
Yorkshire, onde visitaremos a Fountains Abbey,
abadia fundada pela ordem beneditina, em 1132.
Chegada ao hotel, jantar e acomodação. 

DIA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza
de York, mais uma das cidades fundadas pelos
romanos que possui um grande legado histórico
e cultural. Faremos uma visita com guia pela ci-
dade. York encontra-se dentro do vale de mesmo
nome, uma região plana com terras de cultivo,
rodeada pelas montanhas conhecidas como
Pennines (que vão de Derbyshire à Escocia e se-
param as terras do norte em leste e oeste). Após
o almoço seguiremos para Cambridge com
tempo livre para passear por esta cidade, que é
um dos mais importantes conjuntos de estilo
Tudor de toda a Grã-Bretanha. Cambridge é uma
cidade universitária inglesa muito antiga e capital
do condado de Cambridgeshire; encontra-se
aproximadamente a 80 km de Londres e é rode-
ada por diversas aldeias e cidadezinhas. É fa-
mosa graças à Universidade de Cambridge, que

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12

dias, 8 ou 12 refeições e 9 visitas ... a partir de 1.485 $8

Além da Panorâmica em Londres, incluímos:

     • Visita a Windsor e Bath.

     • Oxford e Cambridge

     • Região dos Lagos com passeio de barco pelo lago Windemere.

     • Visita à Abadia de Fountains

     • Liverpool e Chester

     • Visita panorâmica em York.

G69 O MELHOR DA
INGLATERRA E GALES
3 noites em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool e 1em Condado de York

MEIA PENSÃO TUDO INCLUSO

Cambridge

Bath

York

Londres
Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey

Inicio Londres - Fim Londres

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Londres ......................................        105         60

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.485
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 420
Spto. Tudo incluido (opc)  . . . . . . . . . . . . 140
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

111 PANAVISIÓN111 PANAVISIÓN

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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112 PANAVISIÓN

EdimburgoGlasgow
Stirling

Skye Inverness
Glencoe

DIA 1. (Domingo) EDIMBURGO
Chegada a Edimburgo, assistência no aeroporto
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica
(inclusa) da Edimburgo. Veremos o legendário
Castelo, que se eleva como por arte de mágica
sobre o centro urbano abrigando entre seus
muros grande quantidade de surpresas, além de
ser o responsável pela custódia das Joias da
Coroa Escocesa; o Palácio Holyroodhouse, tes-
temunha dos acontecimentos trágicos da vida de
Maria Stuart (rainha da Escócia), da qual ainda
conserva numerosos objetos pessoais. O castelo
e o Palácio estão unidos por uma rua medieval, a
Royal Mile ("Milha Real"), num bairro com encan-
tadoras ruelas. Também visitaremos o Parla-
mento, a National Gallery e Calton Hill. Almoço e
tarde livre, com a possibilidade de realizar opcio-
nalmente, a visita ao interior do Castelo de Edim-
burgo e do Palácio de Holyrood. Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) EDIMBURGO-
TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês e saída com destino às
Terras Altas (Highlands). Visitaremos uma conhe-
cida destilaria de whisky para ver como é fabri-
cada essa famosa bebida seguindo os métodos
tradicionais, com oportunidade de degustar a
"água da vida". Seguiremos para Inverness, ca-
pital natural e administrativa das Terras Altas, si-
tuada na desembocadura do rio Ness, na costa
de Moray Firth. Após o almoço desfrutaremos da
tarde livre para descobrir os muitos encantos e
atrativos desta cidade: o castelo, a catedral de
Santo André (St. Andrew), a Old High Church, ou
poderemos realizar uma visita opcional ao impo-
nente Castelo de Cawdor (construído no século
XIV) e admirar seus belos jardins. Chegada ao
hotel nas Terras Altas. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para percorrer a
região das Terras Altas. Começando por Wester
Ross, situado no noroeste da Escócia, um dos
caminhos mais belos até a costa. Também visita-
remos Loch Maree, o quarto maior lago da Es-
cócia (20 km de comprimento e até 4 de largura)
com suas espetaculares paisagens. Seguiremos
para a antiga cidade pesqueira de Gairloch e, fi-
nalmente, para Inverewe Gardens, a melhor co-
leção de plantas tropicais da Escócia,
provenientes de ambos os hemisférios, situada no
alto do lago Ewe, onde as correntes cálidas do
Golfo permitem que se desenvolvam e floresçam
num ponto mais setentrional que Moscou. Al-

moço. Finalizaremos o dia visitando o mítico Lago
Ness, com 37 km de comprimento e impressio-
nantes 226 metros de profundidade, que bem po-
deriam ocultar o monstro mais famoso do mundo.
Daremos um passeio de barco até o espetacular
Castelo Urquhart, de origem incerta, embora
tenha estruturas datadas por carbono 14 entre os
anos 460 e 660. Foi destruído pelos ingleses para
que não pudesse ser tomado pelos Jacobitas e
nunca foi reconstruído. Retorno ao hotel, nas Te-
rras Altas. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) TERRAS ALTAS-AREA
FORT WILLIAM/OBAN
Café da manhã escocês. Através de espetacu-
lares paisagens de cascatas e lagos chegaremos
ao Castelo de Eilean Donan. Construído em me-
ados do século XIII, durante o reinado de Alexan-
der II, como defesa contra as incursões vikings.
Continuação para a ilha de Skye, a maior e mais
setentrional das Hébridas Interiores. É a segunda
maior ilha da Escócia e destaca-se por sua fasci-
nante paisagem e pela abundância de antigos
monumentos e castelos. Continuaremos nosso
percurso até Armadale, onde embarcaremos no
ferry que zarpa para Mallaig. Continuação para
nosso hotel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) AREA FORT
WILLIAM/OBAN-GLENCOE-GLASGOW
Café da manhã escocês. Saída em direção a
Glencoe, o vale mais famoso da Escócia pela be-
leza de seus penhascos e escarpadas colinas.
Seguiremos para a região montanhosa das Tros-
sachs, onde poderemos visitar o Castelo de
Stirling (entradas inclusas). Situado no alto de
um rochedo, representa melhor que qualquer
outro castelo a resistência escocesa frente à
agressão inglesa na época medieval. Em frente,
no alto de uma colina, erige-se o monumento co-
memorativo de William Wallace (“Braveheart”),
herói da resistência escocesa, enforcado pelas
forças inglesas em 1305. Após o almoço conti-
nuaremos a Glasgow. Visia panorâmica (inclusa).
Visitaremos sua grande Mesquita central, a 
Catedral, a fabulosa Universidade, a Prefeitura,
George Square, Buchanan Street, etc. Acomo-
dação.

DIA 7. (Sábado) GLASGOW
Café da manhã escocês. Día livre opcional-
mente, fazer a visita a New Lanark, às margens
do rio Clyde, uma aldeia do século XVIII, maravil-
hosamente reconstruída, cuja economia girava
ao redor da fábrica de tecidos de algodão. Re-
torno a Glasgow. Acomodação.

DIA 8. (Domingo) GLASGOW-EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Tempo livre até a hora
do traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

ESCÓCIA TRADICIONAL
COM ILHA DE SKYE
2 noites em Edimburgo, 2 em Terras Altas, 1 em Área Oban e 2 em Glasgow

Além das visitas panorâmicas em Edimburgo e Glasgow, incluímos:

     • Café da manhã escocês diario e 7 refeições.

        • Visita a uma destilaria de Whisky (com entradas).

        • Visita a Inverness, Terras Altas e Wester Ross.

        • Lago Ness, com passeio de barco.

        • Visita Ilha de Skye.

        • Castelo Eilean Donan (sem entradas).

        • Castelo Stirling (com entradas).

dias, 7 refeições e 8 visitas  ... a partir de 1.610 $8

G60

MEIA PENSÃO

       DATAS DE INICIO EDIMBURGO

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Hotéis: Estadia nos hotéis previstos ou
similares em quartos duplos com banheiro
ou chuveiro.

● Refeições: 7 refeições (bebidas não
inclusas).

● Visita panorâmica em Edimburgo e
Glasgow.

● Visitas explicadas por nuestro guía:
Destilaria de Whisky (com entradas).
Terras Altas, Inverewe Gardens.
Exterior Castelo de Urquhart.
Exterior Castelo de Eilean Donan (sem
entradas).
Castelo de Stirling (com entradas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

● Seguro de viagem.

      HOTÉIS previstos ou similares

         Edimburgo    Premier Inn ***                Periferia
                            Novotel Park ****            Periferia
                            Ibis **SUP                          Periferia
                            Britannia ***                     Cidade
                            Village Urban ****             Cidade

        Terras Altas  Ben Wyvis***              Strapheffer
                            Encore ***                    Inverness
                            Avi. Resort ***       F. Hills/L. Rannoch

        Área Glencoe Imperial ****               Fort William
        William          Cruachan ***              Fort William
                            Morar ***                          Mallaig
                            Regent **                           Oban

        Glasgow       Thistle ****/Ibis **SUP         Centro
                            Go Glasgow ***               Cidade
                            Deconcove ***                 Cidade
                                 Premier Inn ***                 Cidade

Inicio Edimburgo - Fim Edimburgo JULHO - AGOSTO

Esquema da viagem:

Dia 1. (Domingo) GLASGOW

Dia 2. (Segunda Feira) GLASGOW

Dia 3. (Terça Feira) GLASGOW-
EDIMBURGO

Dia 4. (Quarta Feira) EDIMBURGO

Dia 5. (Quinta Feira) EDIMBURGO-
INVERNESS-TERRAS ALTAS

Dia 6. (Sexta Feira) TERRAS ALTAS:
Lago Ness-Wester Ross

Dia 7. (Sábado) GLENCOE-
TROSSACHS-STIRLING

Dia 8. (Domingo) GLASGOW

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.610
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 420
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                       T. Baixa   T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Glasgow  . . . . . . . . . . . . . 100        120       70

         Edimburgo  . . . . . . . . . . . . . 100        120       70

         Traslado de llegada (opc.) . . . . . 65        65       65

         Traslado de saida (opc.)  . . . . . 65        65       65

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Dublin

Kerry

Galway

Letterkenny
Belfast

DIA 1. (Segunda Feira) DUBLIN
Chegada a Dublin, assistência e traslado ao
hotel. Tempo livre com a possibilidade de assistir,
opcionalmente, a um jantar com folclore típico ir-
landês. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) DUBLIN-C. KERRY
Café da manhã irlandês. Panorâmica em Du-
blin, de humilde origem viking, atualmente uma
das cidades mais chiques da Europa, com seus
restaurantes e butiques, pubs legendários e par-
ques imensamente verdes, elegante arquitetura
e fascinante história. Veremos o Trinity College
(uma das maiores bibliotecas da Europa), Temple
Bar e Grafton Street, o Palácio da Justiça, a Ca-
tedral de Christ Church, Merrion Square, Phoenix
Park, etc. Após o almoço partiremos para Tralee,
por Limerick. Tralee é a capital administrativa do
Condado de Kerry, famosa por seu festival da
Rosa de Tralee. De origem anglo-normanda,
cresceu ao redor do castelo construído por John
Fitzthomas Fitzgerald em princípios do século XIII
e seus descendentes mantiveram o castelo du-
rante quase 400 anos, até a conquista da cidade
pelas forças da Rainha Isabel, em 1580. Tempo
livre e traslado a nosso hotel. Jantar e acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) C. KERRY
Café da manhã irlandês. Saída para o Anel de
Kerry, sem dúvida a rota turística mais espetacu-
lar da Irlanda. Após o almoço seguiremos para
Killarney, famosa por sua beleza e esplêndida
paisagem, cujo atrativo turístico foi apreciado já
em 1750 por Lord Kenmare, conhecido como o
"hamlet" de Killarney. Uma visita a Killarney não
seria completa sem seu Parque Nacional e

Muckross House & Gardens (entrada não in-
cluida). Assistência opcional ao Teatro Nacional
de Tradições de Tralee. Traslado ao hotel. Jantar
e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) C. KERRY-GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída em direção a
Adare, bela cidade irlandesa com seus “cotta-
ges” e sua Abadia medieval. Seguiremos para
Bunratty onde poderemos visitar o espetacular
castelo, um dos mais interessantes da Europa e
a "joia da coroa" dos mais de 100 castelos cons-
truídos pelo clã dos McNamara no século XV. Po-
deremos ver também a coleção Gort. Almoço e
continuação para Moher, no Condado de Clare,
onde teremos ocasião de admirar seus impres-
sionantes penhascos, uma das principais atra-
ções turísticas da Irlanda, que se estendem
através de 8 km e atingem os 214 metros em seu
ponto mais alto. Continuaremos desfrutando das
paisagens da Irlanda através da Região de Bur-
ren, a noroeste do Condado de Clare, com suas
peculiares formações rochosas e abundantes
rios, que abriga também numerosos assenta-
mentos arqueológicos, entre os quais contam-se
mais de 90 tumbas megalíticas e diversos dól-
mens, cruzes celtas e um grande número de for-
tificações circulares. Chegada a Galway e tempo
livre para visitar esta cidade de ambiente boémio,
conhecida como a Cidade das Tribos, pelas 14
prósperas tribos que a dominaram durante a
Idade Média. Desfrute de sua magnífica localiza-
ção às margens da baía de Galway, de sua Cate-
dral com interior em mármore de Connemara, do
Castelo Lynch, do Arco Espanhol e de suas pito-
rescas ruelas medievais. Traslado a nosso hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) GALWAY –
LETTERKENNY
Café da manhã irlandês. Saída para Conne-
mara, região que é frequentemente descrita
como o coração da cultura irlandesa. Percorrere-
mos o Lago de Inagh a caminho da magnífica
Abadia de Kylemore que teremos a oportuni-
dade de visitar. Almoço e saída para Letter-
kenny, atravessando os Condados de Sligo e
Donegal, que oferecem algumas das paisagens
mais deslumbrantes da Irlanda. Chegada a Let-
terkenny. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) LETTERKENNY-BELFAST
Café da manhã irlandês. Poderemos apreciar a
beleza dos vales e colinas do Condado de Antrim,
a caminho da Calçada dos Gigantes (Giant’s
Causeway). Declarada Patrimônio da Humani-
dade em 1986 e Reserva Natural, é uma área que
contém, aproximadamente, 40.000 colunas de
basalto, provenientes de uma erupção vulcânica
ocorrida há uns 60 milhões de anos. Diz a lenda

dias, 9 refeições, 8 visitas  ... a partir de 1.370 $8

PAISAGENS DA IRLANDA
2 noites em Dublin, 2 Cº de Kerry, 1 em Galway, 1 em Letterkenny, 
e 1 em Belfast

INCLUIDAS 9 REFEIÇÕES

Além das visitas panorâmicas em Dublin e Belfast, incluímos:

     •  Tralee e Anillo de Kerry.

     •  Killarney, Galway, Letterkenny.

     •  Castelo de Bunratty com entradas.

     •  Muckross House com entradas.

     •  Falésias de Moher.

     •  Abadia de Kylemore com entradas.

     •  Calçada do Gigante.

G65

INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Ônibus Autopullman para recorrido

interno.
● Hotéis: Estadia nos hotéis previstos ou

similares em quartos duplos com
banheiro ou chuveiro.

● Refeições: 9 refeições (bebidas não
inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

● Panorâmicas de Dublin e Belfast
com guia local.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Anel de Kerry, Castelo de Bunratty
(com entradas),
Muckross House (visita exterior)
Falésias de Moher,
(entradas incluidas)
Abadía de Kylemore
(entradas incluidas),
Calçada do Gigante (entradas incluidas).

● Seguro de viagem.

que a calçada foi construída pelo gigante irlandês
Finn MacCool para poder cruzar a Escócia e de-
safiar em duelo o gigante escocês Benandonner.
Após o almoço prosseguiremos nosso caminho
para Belfast. A história desta cidade começa em
seu cais. O porto foi construído no século XII e,
desde então, tem sido o motor de sua riqueza e
o elemento de definição do patrimônio arquitetô-
nico desta cidade. Visita panorâmica de Belfast
e tempo livre para continuar desfrutando desta
bela cidade. Acomodação.

DIA 7. (Domingo) BELFAST-DUBLIN
Café da manhã irlandês. Visita opcional ao
Museu do Titanic, o transatlântico mais famoso
da história. Transporte para Dublin e tempo livre
com a possibilidade de visitar (Opc.) a Guinness
Storehouse, onde aprenderemos tudo sobre a
história e os segredos da cerveja mais famosa do
mundo. A visita inclui um copo (pint) de Guin-
ness no Gravity Bar, que fica na parte mais alta
do edifício e oferece espetaculares vistas pano-
râmicas de Dublin. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) DUBLIN
Café da manhã irlandês. Tempo livre até a hora
do traslado ao aeroporto.Fim da viagem e de
nossos serviços.

       DATAS DE INICIO DUBLIN

Junho                       6      13      20      27

Julho                        4      11      18      25

Agosto                     1        8      15      22      29

Setembro                 5      12      19      26

      HOTÉIS previstos ou similares

       Dublin          City West ****               Periferia

                             Maldron Parnell S. ***     Centro

                             Holiday Inn Express *** Periferia

                              R. Blue Airport ****        Periferia

       Cº Kerry     Brandon Hotel ***                Tralee

                             Earl of Desmond ***            Tralee

                             Eviston House ***            Killarney

       Galway       Galway Oyster ***SUP      Oranmore

                             Lough Rhea ****                Galway

                             Connemara Coast ****        Furbo

       Letterkenny  Gallhager´s****           Centro

                             Station House ***              Cidade

       Sligo          Radisson Blu****            Sligo

                             BW Sligo***                             Sligo

       Belfast      Ibis***                          Centro

                             H. I. Express Q. Quarter ***Cidade

Inicio Dublin - Fim Dublin

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Com 9 refeições
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.370
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 420
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Dublin .........................................        110         60
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Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES-WINDSOR-
BATH-NEWPORT-CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fa-
remos uma parada para ver o Castelo de Wind-
sor, por fora. Construído quase 1000 anos
atrás, é a residência oficial da rainha da Inglate-
rra e, certamente, o castelo mais importante da
história da Inglaterra (além de ser o maior e o
mais antigo dos castelos ainda ocupados no
mundo).  Almoço no caminho. A seguir, vamos
fazer uma última visita a Bath, uma cidade que
abriga alguns banhos romanos em perfeito es-
tado. Os romanos lá se instalaram por causa
das várias nascentes que fluem no local. Você
pode aproveitar o tempo livre até à hora de salir
para Bristol, onde passaremos a noite. Jantar e
acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) NEWPORT-CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa
pela beleza de seus mais de 600 edifícios de
pedra dourada que, junto ao rio, formam a mais
antiga cidade universitária da Grã-Bretanha e
um dos principais centros educativos do mundo,
sendo, sem dúvida, umas das maravilhas arqui-
tetônicas da Europa. Almoço. Partiremos para
Chester, cidade cercada de muralhas romanas
e medievais, onde poderemos fazer um agradá-
vel passeio para observar as casas em estilo
Tudor que a conformam. São também importan-
tes as termas e a catedral. Tempo livre até o mo-
mento de sair para Liverpool, cidade com
múltiplas atrações mas que, sem dúvida, está
marcada em nossas mentes como o local onde
surgiram os Beatles. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Hoje, podera fazer a visita opc.
ao Parque Nacional de Snowdonia. Inclui a via-
gem na "Snowdon Mountain Railway" que nos
levará ao cume da montanha para desfrutar das
magníficas paisagens da região. O nome do par-
que teve origem no nome da montanha, Snow-
down, a mais alta de Gales. Em seguida,
sairemos para Caernarfon, onde teremos tempo
livre para admirar o castelo que foi construído na
cidade ao norte do país de Gales, pelo rei
Eduardo I da Inglaterra, como consequência de
sua vitoriosa campanha de conquista do país de
Gales e como meio assegurar o controle defini-
tivo do território recém incorporado a seu reino.
Por esse motivo, forma parte de todo um con-

junto de fortificações e castelos que possuem
uma única finalidade. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-
C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita
à região dos lagos, também conhecida como a
“Pequena Escócia”. As imponentes cadeias
montanhosas de Cumbria e os mais de 16
lagos da região inspiraram a obra de muitos es-
critores e poetas, como William Wordsworth e
Beatrix Potter. Para poder desfrutar ao máximo
de suas paisagens, faremos um passeio de
barco no lago Windemere, o maior da Inglate-
rra. Continuamos nossa viagem rumo ao Con-
dado de Yorkshire, onde visitaremos a
Fountains Abbey, abadia fundada pela ordem
beneditina, em 1132. Chegada ao hotel. Jantar
e acomodação.

DIA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza
de York, mais uma das cidades fundadas pelos
romanos que possui um grande legado histó-
rico e cultural. Faremos uma visita com guia
pela cidade. York encontra-se dentro do vale
de mesmo nome, uma região plana com terras
de cultivo, rodeada pelas montanhas conheci-
das como Pennines (que vão de Derbyshire à
Escocia e separam as terras do norte em leste
e oeste). Após o almoço seguiremos para
Cambridge com tempo livre para passear por
esta cidade, que é um dos mais importantes
conjuntos de estilo Tudor de toda a Grã-Bre-
tanha. Cambridge é uma cidade universitária in-
glesa muito antiga. Continuaremos até
Londres. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) LONDRES-EDIMBURGO
Viagem de avião

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para
embarcar em um voo com destino a Edimburgo
(voo nao incluido). Chegada e traslado ao hotel
Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica
à cidade conhecida como a “Atenas do Norte”,
localizada na costa leste da Escócia, às mar-
gens do fiorde formado pelo rio Forth. Conta
atualmente com cerca de 480.000 habitantes,
e é a capital da Escócia e sede de seu governo
desde 1437. Sua prestigiosa universidade fez
dela um dos principais centros culturais e edu-
cativos durante o Iluminismo. Os distritos The
Old Town (cidade antiga) e New Town (cidade
nova) foram designados Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO em 1995. Veremos o le-

gendário Castelo, que se eleva como por arte
de mágica sobre o centro urbano abrigando
entre seus muros grande quantidade de sur-
presas, além de ser o responsável pela custó-
dia das Joias da Coroa Escocesa; o Palácio
Holyroodhouse, testemunha dos aconteci-
mentos trágicos da vida de Maria Stuart (rainha
da Escócia), da qual ainda conserva numero-
sos objetos pessoais. O castelo e o Palácio
estão unidos por uma rua medieval, a Royal
Mile ("Milha Real"), num bairro com encanta-
doras ruelas. Também visitaremos o Parla-
mento (depois de quase 300 anos, a Escócia
voltou a ter seu próprio Parlamento), uma mo-
derna estrutura de aço, carvalho e granito que
se erige aos pés da Royal Mile e onde transpa-
recem grandes referências ao patrimônio natu-
ral e cultural da Escócia: a sede dos Tribunais
(antigo parlamento), a National Gallery e Calton
Hill. Almoço e tarde livre, com a possibilidade
de realizar opcionalmente, a visita ao interior
do Castelo de Edimburgo e do Palácio de Holy-
rood. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) EDIMBURGO-
TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês e saída com destino
às Terras Altas (Highlands). Visitaremos uma
conhecida destilaria de whisky para ver como
é fabricada essa famosa bebida seguindo os
métodos tradicionais, com oportunidade de
degustar a "água da vida". Seguiremos para In-

INGLATERRA E ESCÓCIA
2 noites em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool, 1 no Condado de York, 
2 em Edimburgo, 2 nas Terras Altas, 1 na Area Oban e 2 em Glasgow

Além das visitas panorâmicas em Edimburgo e Glasgow, incluímos:

     • Visita a Windsor e Bath.

     • Oxford e Cambridge

     • Região dos Lagos com passeio em barco pelo lago Windemere.

     • Visita a Fountain Abbey

     • Liverpool e Chester

     • Visita panorâmica em York.

G90

LONDRES - EDIMBURGO 15 REFEIÇÕES INCLUIDAS

     • Visita a uma destilaria de Whisky (com entradas).

        • Visita a Inverness, Terras Altas e Wester Ross.

        • Lago Ness, com passeio em barco.

        • Visita Ilha de Skye.

        • Castelo Eilean Donan (sem entradas).

        • Castelo Stirling (com entradas).

verness, capital natural e administrativa das
Terras Altas, situada na desembocadura do rio
Ness, na costa de Moray Firth. Após o almoço
desfrutaremos da tarde livre para descobrir os
muitos encantos e atrativos desta cidade: o
castelo, a catedral de Santo André (St. An-
drew), a Old High Church, ou poderemos reali-
zar uma visita opcional ao imponente Castelo
de Cawdor (construído no século XIV) e admi-
rar seus belos jardins. Chegada ao hotel nas
Terras Altas. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para percorrer
a região das Terras Altas. Começando por Wes-
ter Ross, situado no noroeste da Escócia, um
dos caminhos mais belos até a costa. Também
visitaremos Loch Maree, o quarto maior lago da
Escócia (20 km de comprimento e até 4 de lar-
gura) com suas espetaculares paisagens. Segui-
remos para a antiga cidade pesqueira de
Gairloch e, finalmente, para Inverewe Gardens,
a melhor coleção de plantas tropicais da Escócia.
Almoço. Finalizaremos o dia visitando o mítico
Lago Ness, com 37 km de comprimento e im-
pressionantes 226 metros de profundidade, que
bem poderiam ocultar o monstro mais famoso do
mundo. Daremos um passeio de barco até o es-
petacular Castelo Urquhart, de origem incerta,
embora tenha estruturas datadas por carbono 14
entre os anos 460 e 660. Foi destruído pelos in-
gleses para que não pudesse ser tomado pelos

dias, 15 refeições e 15 visitas   ... a partir de 2.990 $14

Inicio Londres - Fim Edimburgo
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Cambridge

Salisbury

Bath

Stratford

York

Londres

Bristol

Chester

Liverpool

Fountains Abbey

Edimburgo

Glasgow
Stirling

Skye Inverness
Glencoe

Jacobitas e nunca foi reconstruído. Retorno ao
hotel, nas Terras Altas. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) TERRAS ALTAS-
AREA FORT WILLIAM/OBAN
Café da manhã escocês. Através de espeta-
culares paisagens de cascatas e lagos chega-
remos ao Castelo de Eilean Donan.
Construído em meados do século XIII, durante
o reinado de Alexander II, como defesa contra
as incursões vikings, eleva-se numa ilha onde
confluem três braços de mar, um terrítório de
singular beleza que o tornou famoso no mundo
inteiro. Continuação para a ilha de Skye, a
maior e mais setentrional das Hébridas Interio-
res. É a segunda maior ilha da Escócia e des-
tacase por sua fascinante paisagem e pela
abundância de antigos monumentos e caste-
los. Continuaremos nosso percurso até Arma-
dale, onde embarcaremos no ferry que zarpa
para Mallaig. Continuação para nosso hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) AREA FORT 
WILLIAM/OBAN-GLENCOE-GLASGOW
Café da manhã escocês. Saída em direção a
Glencoe, o vale mais famoso da Escócia pela
beleza de seus penhascos e escarpadas coli-
nas. É também famoso por ter sido o lugar do
massacre dos Macdonalds, quando o rei
James foi substituído por seu neto William de
Orange a finais do século XVII, no qual morre-

ram 38 pessoas. Seguiremos para a região
montanhosa das Trossachs, onde poderemos
visitar o Castelo de Stirling (entradas inclu-
sas). Situado no alto de um rochedo, repre-
senta melhor que qualquer outro castelo a
resistência escocesa frente à agressão inglesa
na época medieval (foi sitiado e atacado cons-
tantemente, seus edifícios foram destruídos e
reconstruídos em várias ocasiões). Em frente,
no alto de uma colina, erige-se o monumento
comemorativo de William Wallace (“Bravehe-
art”), herói da resistência escocesa, enforcado
pelas forças inglesas em 1305. Após o almoço
continuaremos a Glasgow. Tempo livre. Aco-
modação.

DIA 13. (Sábado) GLASGOW
Café da manhã escocês e visita panorâmica
na maravilhosa cidade vitoriana de Glasgow.
Situado às margens do rio Clyde, é a cidade
mais populosa da Escócia, com cerca de
600.000 habitantes. A área em torno de Glas-
gow recebeu populações humanas durante mi-
lênios, mas a cidade propriamente dita foi
fundada no século VI. Glasgow teve sua glória
na era vitoriana, quando era conhecida como
a segunda cidade do Império Britânico. Du-
rante a revolução industrial afirmou como um
importante porto comercial transatlântico e
como o principal centro mundial da construção
naval. Visitaremos sua grande Mesquita cen-
tral, a Catedral, a fabulosa Universidade, a Pre-

feitura, George Square, Buchanan Street, etc.
Tarde livre para, opcionalmente, fazer a visita a
New Lanark, às margens do rio Clyde, uma al-
deia do século XVIII, maravilhosamente recons-
truída, cuja economia girava ao redor da fábrica
de tecidos de algodão. Adquiriu fama quando
Robert Owen, diretor da fábrica entre 1800 e
1825, transformou a vida de New Lanark colo-
cando em prática suas revolucionárias ideias
sociais (assistência sanitária gratuita, comida a
preços acessíveis, escolarização de menores,
moradias dignas). Retorno a Glasgow. Acomo-
dação.

DIA 14. (Domingo) GLASGOW-
EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Tempo livre até a
hora do traslado ao aeroporto. Fim da viagem
e de nossos serviços.

      INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre

● Hotéis: Estadia nos hotéis previstos ou
similares em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: conforme itinerario (bebidas
não inclusas).

● Visita panorâmica
de Londres e Cº de York.
Windsor, Bath e Chester
Oxford e Cambridge
Lago de Windemere
Panorâmica em Edimburgo e Glasgow

● Visitas explicadas por nosso guia:
Destilaria de Whisky (com entradas).
Terras Altas, Inverewe Gardens.
Exterior Castelo de Urquhart.
Exterior Castelo de Eilean Donan
(sem entradas).
Castelo de Stirling (com entradas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada. 

● Seguro de viagem.

       DATAS DE INICIO LONDRES
Junho 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12

        ■ T. Baixa ■ T. Alta
Em Julho e Agosto le tour da Escocia operara como 
itinerârio pagina 112.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Londres      Royal National ***                  Centro
                             Thistle Barbican ***               Cidade

        Cardiff/        Novotel Centre****                   Cardiff
        Newport      Holiday Inn***                      Newport
                             Hilton****                              Newport

        Liverpool     H. Inn Liverpool ***                Centro
                             H. Inn Exp. Albert Dock***     Cidade

        Condado     H. Inn Exp. City Centre ***      Leeds
        de York        H. Inn Exp. Bradford ***      Bradford

        Edimburgo  Premier Inn ***                      Periferia
                             Novotel Park ****                  Periferia
                             Ibis **SUP                               Periferia
                             Britannia ***                           Cidade
                             Village Urban ****                   Cidade

        Terras          Ben Wyvis***                   Strapheffer
        Altas           Encore ***                          Inverness
                             Avi. Resort ***        F. Hills/L. Rannoch

        Á. Glencoe  Imperial ****                     Fort William
        William         Cruachan ***                   Fort William
                             Morar ***                                Mallaig
                             Regent **                                 Oban

        Glasgow      Thistle ****/Ibis **SUP               Centro
                             Go Glasgow ***                     Cidade
                             Deconcove ***                       Cidade
                             Premier Inn ***                       Cidade

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Com 15 refeições
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.990
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 780
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                       T. Baixa   T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Londres  . . . . . . . . . . . . . . 105        120       60

         Edimburgo  . . . . . . . . . . . . . 100        120       70

         Traslado de saida (opc.)  . . . . . 65        65       65

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Segunda Feira) DUBLIN
Chegada a Dublin, assistência e traslado ao
hotel. Tempo livre com a possibilidade de assis-
tir, opcionalmente, a um jantar com folclore tí-
pico irlandês. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) DUBLIN-C. KERRY
Café da manhã irlandês. Panorâmica em Du-
blin, de humilde origem viking, atualmente uma
das cidades mais chiques da Europa, com seus
restaurantes e butiques, pubs legendários e
parques imensamente verdes, elegante arquite-
tura e fascinante história. Veremos o Trinity Col-
lege (uma das maiores bibliotecas da Europa),
Temple Bar e Grafton Street, o Palácio da Jus-
tiça, a Catedral de Christ Church, Merrion
Square, Phoenix Park, etc. Após o almoço par-
tiremos para Tralee, por Limerick. Tralee é a ca-
pital administrativa do Condado de Kerry,
famosa por seu festival da Rosa de Tralee. De
origem anglo-normanda, cresceu ao redor do
castelo construído por John Fitzthomas Fitzge-
rald em princípios do século XIII e seus descen-
dentes mantiveram o castelo durante quase
400 anos, até a conquista da cidade pelas for-
ças da Rainha Isabel, em 1580. Tempo livre e
traslado a nosso hotel. Jantar e acomodação. 

DIA 3. (Quarta Feira) C. KERRY
Café da manhã irlandês. Saída para o Anel de
Kerry, sem dúvida a rota turística mais espeta-
cular da Irlanda. Após o almoço seguiremos
para Killarney, famosa por sua beleza e esplên-
dida paisagem, cujo atrativo turístico foi apre-
ciado já em 1750 por Lord Kenmare, conhecido
como o "hamlet" de Killarney. Uma visita a Kil-
larney não seria completa sem seu Parque Na-
cional e Muckross House & Gardens (entrada
não incluida). Assistência opcional ao Teatro
Nacional de Tradições de Tralee. Traslado ao
hotel. Jantar e acomodação. 

DIA 4. (Quinta Feira) C. KERRY-GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída em direção a
Adare, bela cidade irlandesa com seus “cotta-
ges” e sua Abadia medieval. Seguiremos para
Bunratty onde poderemos visitar o espetacular
castelo, um dos mais interessantes da Europa
e a "joia da coroa" dos mais de 100 castelos
construídos pelo clã dos McNamara no século
XV. Poderemos ver também a coleção Gort. Al-
moço e continuação para Moher, no Condado
de Clare, onde teremos ocasião de admirar
seus impressionantes penhascos, uma das
principais atrações turísticas da Irlanda, que se
estendem através de 8 km e atingem os 214
metros em seu ponto mais alto. Continuaremos

desfrutando das paisagens da Irlanda através
da Região de Burren, a noroeste do Condado
de Clare, com suas peculiares formações ro-
chosas e abundantes rios, que abriga também
numerosos assentamentos arqueológicos,
entre os quais contam-se mais de 90 tumbas
megalíticas e diversos dólmens, cruzes celtas e
um grande número de fortificações circulares.
Chegada a Galway e tempo livre para visitar
esta cidade de ambiente boémio, conhecida
como a Cidade das Tribos, pelas 14 prósperas
tribos que a dominaram durante a Idade Média.
Desfrute de sua magnífica localização às mar-
gens da baía de Galway, de sua Catedral com
interior em mármore de Connemara, do Castelo
Lynch, do Arco Espanhol e de suas pitorescas
ruelas medievais. Traslado a nosso hotel. Jan-
tar e acomodação. 

DIA 5. (Sexta Feira) GALWAY –
LETTRKENNY
Café da manhã irlandês. Saída para Conne-
mara, egião que é frequentemente descrita
como o coração da cultura irlandesa. Percorre-
remos o Lago de Inagh a caminho da magní-
fica Abadia de Kylemore que teremos a
oportunidade de visitar. Almoço e saída para
Letterkenny, atravessando os Condados de
Sligo e Donegal, que oferecem algumas das
paisagens mais deslumbrantes da Irlanda. Che-
gada a Letterkenny. Jantar e acomodação. 

DIA 6. (Sábado) LETTERKENNY-BELFAST
Café da manhã irlandês. poderemos apreciar
a beleza dos vales e colinas do Condado de
Antrim, a caminho da Calçada dos Gigantes
(Giant’s Causeway). Declarada Patrimônio da
Humanidade em 1986 e Reserva Natural, é
uma área que contém, aproximadamente,
40.000 colunas de basalto, provenientes de
uma erupção vulcânica ocorrida há uns 60 mi-
lhões de anos. Diz a lenda que a calçada foi
construída pelo gigante irlandês Finn MacCool
para poder cruzar a Escócia e desafiar em
duelo o gigante escocês Benandonner. Após o
almoço prosseguiremos nosso caminho para
Belfast. A história desta cidade começa em seu
cais. O porto foi construído no século XII e,
desde então, tem sido o motor de sua riqueza
e o elemento de definição do patrimônio arqui-
tetônico desta cidade. Visita panorâmica de
Belfast e tempo livre para continuar desfru-
tando desta bela cidade. Acomodação.

DIA 7. (Domingo) BELFAST-DUBLIN
Café da manhã irlandês. Visita opcional ao
Museu do Titanic, o transatlântico mais famoso
da história. Transporte para Dublin e tempo livre
com a possibilidade de visitar (Opc.) a Guin-
ness Storehouse, onde aprenderemos tudo

sobre a história e os segredos da cerveja mais
famosa do mundo. A visita inclui um copo
(pint) de Guinness no Gravity Bar, que fica na
parte mais alta do edifício e oferece espetacu-
lares vistas panorâmicas de Dublin. Acomoda-
ção.

DIA 8. (Segunda Feira) DUBLIN-LONDRES
Viagem de avião

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para
embarcar em um voo com destino a Londres
(voo nao incluido). Chegada e traslado ao hotel.
Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) LONDRES-WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fa-
remos uma parada para ver o Castelo de
Windsor, por fora. Construído quase 1000
anos atrás, é a residência oficial da rainha da In-
glaterra e, certamente, o castelo mais impor-
tante da história da Inglaterra (além de ser o
maior e o mais antigo dos castelos ainda ocu-
pados no mundo). Almoço no caminho. A se-
guir, vamos fazer uma última visita a Bath, uma
cidade que abriga alguns banhos romanos em
perfeito estado. Os romanos lá se instalaram
por causa das várias nascentes que fluem no
local. Você pode aproveitar o tempo livre até à
hora de salir para Bristol, onde passaremos a
noite. Jantar e acomodação. 

IRLANDA, INGLATERRA E GALES
2 noites em Dublin, 2 no Cº de Kerry, 1 em Galway, 1 em Letterkenny, 1 em Belfast, 2 em Londres,
1 em Bristol, 2 em Liverpool e 1 no Condado de York, 

Além das visitas panorâmicas em Londres, Dublin e Belfast, incluímos:

     •  Tralee.

     •  Peninsula de Dingle.

     •  Killarney, Galway, Letterkenny.

     •  Castelo de Bunratty com entradas.

     •  Muckross House.

     •  Falésias de Moher.

     •  Abadia de Kylemore com entradas.

     •  Calçada do gigante.

     •  Guinness Storehouse.

G95

DUBLIN-LONDRES 17 REFEIÇÕES INCLUIDAS

     • Visita a Windsor e Bath.

     • Oxford e Cambridge

     • Região dos Lagos com passeio em barco pelo lago

Windemere.

     • Visita a Fountain Abbey

     • Liverpool e Chester

     • Visita panorâmica em York.

DIA 10. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada que, junto ao rio, formam a mais antiga
cidade universitária da Grã-Bretanha e um dos
principais centros educativos do mundo, sendo,
sem dúvida, umas das maravilhas arquitetônicas
da Europa. Almoço. Partiremos para Chester, ci-
dade cercada de muralhas romanas e medievais,
onde poderemos fazer um agradável passeio
para observar as casas em estilo Tudor que a
conformam. São também importantes as termas
e a catedral. Tempo livre até o momento de sair
para Liverpool, cidade com múltiplas atrações
mas que, sem dúvida, está marcada em nossas
mentes como o local onde surgiram os Beatles.
Seu porto foi um dos mais importantes do
mundo e o Albert Dock continua sendo um de
seus principais atrativos. Destaque também para
suas duas catedrais, a Tate Liverpool, St. George
Hall, the Walter Art Gallery, etc. Liverpool é uma
das cidades do Reino Unido com maior tradição
esportiva, com dois times de futebol muito im-
portantes: o Liverpool e o Everton. Jantar e aco-
modação. 

DIA 11. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Hoje, faremos a visita ao Par-
que Nacional de Snowdonia. Inclui a viagem na
"Snowdon Mountain Railway" que nos levará ao

dias, 17 refeições e 18 visitas   ... a partir de 2.850 $15
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Inicio Dublin - Fim Londres
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Cambridge

Bath

York

       INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre

● Hotéis: Estadia nos hotéis previstos ou
similares em quartos duplos com
banheira ou chuveiro. 

● Visita panorámica
de Londres e Cº de York.
Windsor, Bath e Chester
Oxford e Cambridge
Lago de Windemere
Panorâmica em Dublin e Belfast.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Anel de Kerry, Castelo de Bunratty
(entradas incluidas),
Muckross House (visita exterior)
Falésias de Moher,
(entradas incluidas)
Abadía de Kylemore
(entradas incluidas),
Calçada do Gigante (entradas incluidas).

● Refeições: conforme itinerario (bebidas
não inclusas)

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

● Seguro de viagem.

Londres

Bristol

Chester
Liverpool

Fountains AbbeyDublin

Kerry

Galway

Letterkenny Belfast

cume da montanha para desfrutar das magnífi-
cas paisagens da região. O nome do parque
teve origem no nome da montanha, Snowdown,
a mais alta de Gales. Em seguida, sairemos para
Caernarfon, onde teremos tempo livre para ad-
mirar o castelo que foi construído na cidade ao
norte do país de Gales, pelo rei Eduardo I da In-
glaterra, como consequência de sua vitoriosa
campanha de conquista do país de Gales e
como meio assegurar o controle definitivo do te-
rritório recém incorporado a seu reino. Por esse
motivo, forma parte de todo um conjunto de for-
tificações e castelos que possuem uma única fi-
nalidade. Jantar e acomodação. 

DIA 12. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a
“Pequena Escócia”. As imponentes cadeias
montanhosas de Cumbria e os mais de 16 lagos
da região inspiraram a obra de muitos escritores
e poetas, como William Wordsworth e Beatrix
Potter. Para poder desfrutar ao máximo de suas
paisagens, faremos um passeio de barco no
lago Windemere, o maior da Inglaterra. Conti-
nuamos nossa viagem rumo ao Condado de
Yorkshire, onde visitaremos a Fountains Abbey,
abadia fundada pela ordem beneditina, em
1132. Chegada ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 13. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza
de York, mais uma das cidades fundadas pelos
romanos que possui um grande legado histórico
e cultural. Faremos uma visita com guia pela ci-
dade. York encontra-se dentro do vale de
mesmo nome, uma região plana com terras de
cultivo, rodeada pelas montanhas conhecidas
como Pennines (que vão de Derbyshire à Esco-
cia e separam as terras do norte em leste e
oeste). Após o almoço seguiremos para Cam-
bridge com tempo livre para passear por esta
cidade, que é um dos mais importantes conjun-
tos de estilo Tudor de toda a Grã-Bretanha.
Cambridge é uma cidade universitária inglesa
muito antiga e capital do condado de Cambrid-
geshire; encontra-se aproximadamente a 80 km
de Londres e é rodeada por diversas aldeias e
cidadezinhas. É famosa graças à Universidade
de Cambridge, que inclui o coro da capela de
King's College e a Biblioteca da Universidade.
Estes dois últimos edifícios se destacam do resto
da cidade. Continuaremos até Londres. Jantar
e acomodação.

DIA 14. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde
poderemos descobrir os símbolos mais impor-
tantes que identificam Londres. Situada às mar-
gens do rio Tâmisa no sudeste da ilha da

Grã-Bretanha, foi fundada pelos romanos há
mais de dois milênios, por volta do ano 43, com
o nome de Londinium. O coração da cidade, a
antiga City de Londres, ainda conserva seus li-
mites medievais, mas, aproximadamente a partir
do século XIX, o nome de "Londres" também
passou a denominar a metrópole que cresceu ao
seu redor. Tempo livre no centro para desfrutar
do West End, com seus cinemas, bares, clubes,
teatros e restaurantes. A cidade de Westminster
com a Abadia de Westminster, o palácio real de
Buckingham, Clarence House, Banqueting
House, o Distrito de Kensington e Chelsea com
sus museus e o Hyde Park. Não deixe de ver a
Catedral de São Paulo (St. Paul), a National Ga-
llery, a Tate Modern, a London Bridge, a Tower
Bridge e a Torre de Londres, além do Museu Bri-
tânico. Acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) LONDRES
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para em-
barcar no voo de retorno. Fim da viagem e de
nossos serviços.

       DATAS DE INICIO DUBLIN
Junho 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5
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      HOTÉIS previstos ou similares

        Dublin          City West ****                    Periferia

                               Maldron Parnell S. ***          Centro

                               Holiday Inn Express ***       Periferia

                                 R. Blue Airport ****             Periferia

        Cº Kerry       Brandon Hotel ***                  Tralee

                               Earl of Desmond ***               Tralee

                               Eviston House ***               Killarney

        Galway         Galway Oyster ***SUP        Oranmore

                               Lough Rhea ****                   Galway

                                 Connemara Coast ****            Furbo

        Letterkenny  Gallhager´s****                   Centro

                                 Station House ***                 Cidade

        Sligo            Radisson Blu****                   Sligo

                                 BW Sligo***                            Sligo

        Belfast        Ibis***                                Centro

                                 H. I. Express Q. Quarter ***   Cidade

        Londres       Royal National ***               Centro
                            Thistle Barbican ***            Cidade

        Cardiff/        Novotel Centre****               Cardiff
        Newport       Holiday Inn***                   Newport
                                 Hilton****                         Newport

        Liverpool      H. Inn Liverpool ***             Centro
                            H. Inn Exp. Albert Dock***  Cidade

        Condado      H. Inn Exp. City Centre ***    Leeds
        de York        H. Inn Exp. Bradford ***    Bradford

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Com 17 refeições

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.850
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 840
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Dublin .........................................        110         60

         Londres ......................................        105         60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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ESCANDINÁVIA
REP. BÁLTICA e RÚSSIA

Uma perfeita combinação entre as maravilhosas paisagens 

dos fiordes, das geleiras e das montanhas, com as cidades mais 

vanguardistas e modernas.

Descubra as belas cidades dos Países Bálticos e a grandiosidade 

das principais “capitais” russas.

Apresentamos uma cuidada seleção de circuitos 

com os melhores itinerários para visitar estes países.
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Estocolmo

Oslo
Lillehamer

Karlstad

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

DIA 1. (Segunda Feira) ESTOCOLMO
Chegada a Estocolmo, cidade conhecida
como “a Bela sobre a Água” e construída
sobre 14 ilhas. Chegada, assistência e traslado
ao hotel. Jantar (opc. MP e TI) e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica pela cidade. Per-
correremos a cidade antiga ou Gamla Stan,
com suas típicas ruas da época medieval,
onde se encontram o Palácio Real, a Cate-
dral, etc. Depois faremos opcionalmente a vi-
sita artística em Estocolmo, visitando o Museu
Vasa, onde está o famoso barco que afundou
no séc. XVII (construído por Gustav Vasa e res-
gatado três séculos depois), e a Prefeitura,
onde se celebra o banquete da entrega dos
prêmios Nobel. Almoço (opc. TI). Tarde livre.
Jantar (opc. MP e TI) e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) ESTOCOLMO-
Karlstad-OSLO
Café da manhã buffet. No horário marcado,
saída para a capital da Noruega, passando por
Karlstad, cidade localizada entre o lendário
lago Vänaren e a foz do rio Klar, onde parare-
mos para descansar e também faremos um
passeio com nosso guia. Continuaremos nossa
viagem por localidades como Karlskoga, tam-
bém conhecida como a “cidade de Alfred
Nobel”, por ter sido a última residência oficial
do famoso inventor. Almoço (opc. TI). Na parte
da tarde, chegaremos a Oslo e realizaremos a
visita panorâmica pela cidade. Veremos, entre
outras atrações, o Parque Vigeland, um
museu a céu aberto com esculturas em granito
e bronze do artista noruego Gustav Vigeland.
Passaremos pela rua Karl Johan, onde pode-
mos contemplar o Palácio Real, a Universi-
dade e o Parlamento. Veremos de perto a
Fortaleza de Akershus, de onde se aprecia
uma bela vista do porto e da Prefeitura de
Oslo. Jantar (opc. MP e TI) e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) OSLO-LILLEHAM-
MER-LOM-ÁREA STRYNG
Café da manhã buffet. Na primeira hora da
manhã, visita aos museus folclórico e dos bar-
cos vikings. Saída de Oslo para o interior da bela
Noruega. Percorreremos, em toda sua exten-
são, o maior lago do país, o lago Mosa. Breve
parada em Lillehammer, cidade que sediou os
Jogos Olímpicos de 1994 Continuaremos pelo
vale de Oppland até chegar à cidade de Lom,
local que reúne as montanhas mais bem preser-
vadas da Noruega. Almoço (opc. TI). Tempo

INCLUSO NA VIAGEM

• Ônibus Autopullman para o percurso te-
rrestre.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante e assistência a partir

da chegada.
• Hotéis: previstos para cada destino em

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
• Refeições: 7 cafés da manhã escandina-

vos e 2 jantares (opc. MP fiordes); 7 cafés
da manhã escandinavos e 7 jantares (opc.
MP); 7 cafés da manhã escandinavos, 7
jantares e 5 almoços (opc. TI).

• Visitas com nosso guia: passeio por
Karlstad. Geleira de Briksdal. Visita a Lille-
hammer e Bergen.

• Visitas com guia local: panorâmica de Es-
tocolmo e Oslo. Museu dos barcos vikings
e folclórico em Oslo.

• Cruzeiros: Fiorde dos Sonhos (o mais con-
hecido do país) e Fiorde Geiranger (o mais
fotografado).

• Outras atrações inclusas: Geleira Joste-
dalen. Subida no funicular em Bergen.

• Seguro de Viagem.

ESTOCOLMO E 
BELEZAS DA NORUEGA
2 noites em Estocolmo, 1 em Oslo, 2 nos Fiordes e 2 em Bergen

TRÊS OPÇÕES

     • Meia Pensão nos Fiordes (2 jantares)

     • Meia Pensão durante toda a viagem (7 jantares)

     • Tudo incluido (7 jantares e 5 almoços)

dias ... a partir de 1.345 $8
livre para visitar sua bela Stavkirke, igreja de
madeira da época viking consagrada a São
João e à Virgem Maria. Continuação em meio a
idílicas paisagens até nosso hotel. Jantar e
acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) ÁREA STRYN-FIORDE
GEIRANGER GELEIRA BRIKSDAL-ÁREA
DE SONGDAL
Café da manhã buffet. Estadia com pensão
completa (opc. TI). Saída para Hellesylt, onde
embarcaremos num cruzeiro incluso ao longo do
fiorde Geiranger, o mais espetacular e, prova-
velmente, o mais fotografado de toda a Noruega.
Após o desembarque atravessaremos belos lu-
gares e povoados típicos da região, até chegar à
Geleira de Briksdal, um braço da Geleira de
Jostedal, a maior do continente europeu, com
487 km2 de superficie. Tempo livre à disposição
para desfrutar da geleira como preferir. É uma ex-
periência inesquecível estar diante de um bloco
de gelo como o Briksdalsbre e comprovar a be-
leza do parque nacional de Jostedalsbreen. Na
parte da tarde, continuação para nosso hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) ÁREA DE SONGDAL-
KAUPANGER- FIORDE DOS SONHOS-
BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã nos
dirigiremos para o Sognefjord, o mais belo e
profundo do país, ao longo do qual realizare-
mos um maravilhoso cruzeiro incluso de
cerca de 2 horas. Esta região é um dos tesou-
ros naturais mais belos que a Noruega pode
nos oferecer; centenas de fiordes serpenteando
terra adentro, do litoral até a montanha. Desem-
barcaremos em Aurland, onde, se as condições
meteorológicas permitirem, poderemos realizar
um voo opcional de helicóptero para admirar
a vista aérea dos fiordes, geleiras e montanhas.
A seguir nos dirigiremos para Voss, cidade si-
tuada às margens do lago Vang e onde se en-
contra uma das estações ferroviárias da qual
parte o famoso trem de Flam, uma obra-prima
da engenharia. Se quiser, faça um espetacular
passeio opcional a bordo desse trem, aden-
trando-se pelas montanhas, até Myrdal e o Vale
de Flam. No final da tarde, chegaremos à belís-
sima cidade hanseática de Bergen, também co-
nhecida como a “Capital dos Fiordes”. Jantar
(opc. MP e TI) e acomodação.

DIA 7. (Domingo) BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos a visita panorâmica a esta cidade
única no mundo. Veremos as casas do bairro
Bryggen, Patrimônio da Humanidade e que se
converteram no símbolo de Bergen. Suas típi-
cas ruas estreitas, com suas encantadoras ca-

sinhas de madeira e armazéns da época Han-
seática, nos deleitarão com o colorido de suas
fachadas. Passearemos pelo bairro de Nord-
nes (onde se encontra a rua mais fotografada
da cidade), com seu Teatro, a sala de Concer-
tos, a Universidade, a Igreja de Maria (o edi-
fício mais antigo da cidade, com mais de 800
anos). Terminaremos a visita no famoso “Fiske-
torget”, o mercado de peixes a céu aberto,
onde você poderá provar frutos do mar da mais
alta qualidade. Almoço (opc. TI). Tarde livre,
durante a qual poderá visitar o “Gamle Bergen”
e “Troldhaugen”, nos arredores de Bergen. No
final da tarde, subida incliuda no funicular
até Fløyfjellet, de onde é possível desfrutar de
uma belíssima vista panorâmica da cidade e
seu fiorde. Jantar (opc. MP e TI) e acomoda-
ção.

DIA 8. (Segunda Feira) BERGEN
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado para o aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

NOTAS

• Em baixa temporada, os ferrys turísticos não são
operativos.

• A ordem das visitas pode ser alterada. As refeições
nao incluem bebidas. Os ingressos para a Stavkirke
não estão inclusos. O mercado de peixes de Bergen
permanece fechado aos domingos.

• Fora da alta temporada o itinerário pode sofrer va-
riações devido à interrupção operacional dos ferrys
de Gudvangen a Kaupanger. Consultar.

• Durante a temporada de funcionamento, o acomo-
dação pode ser alterado, desviado para fora da ci-
dade, em virtude da celebração de feiras e
congressos.

206
201

HOTÉIS previstos ou similares
Estocolmo Scandic Foresta **** Cidade

Scandic  Ariadne****  Cidade

Oslo Scandic Helsfyr **** Cidade
Scandic Holberg **** Centro

Area Geiranger Loenfjord ****  Loen
Geiranger Hotel **** Geirangern

A. Sognefjord Leikanger ****  Leikanger
Sognefjord Hotel ****  Leikanger
Hofskund Hotel ****  Songdal

Bergen Radisson B. Norge **** Centro
Scandic **** Centro

Excepcionalmente ao acomodação em Estocolmo podera 
ser em Scandic Jarva Krog (3*Sup Periferia).

Além das visitas panorâmicas em Estocolmo, Oslo e Bergen, 
incluímos:

      • Cruzeiros ao longo dos Fiordes: dos Sonhos, Geiranger.
      • Geleiras e cascatas: Jostedalen, Briksdal.
      • Outras atrações: Stavkirke, subida no funicular em Bergen,
     museu folclórico e museu dos barcos vikings em Oslo.

DATAS DE INICIO

Maio                    23      30

Junho                    6      13      20      27

Julho                     4      11      18      25

Agosto                  1        8      15      22      29

Setembro:             5      12      19

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

Datas em negrito operam o itinerário com inicio em Bergen.
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Inicio Estocolmo - Fim Bergen

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                       T. Baixa   T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Estocolmo  . . . . . . . . . . . . 85        100       65

         Bergen  . . . . . . . . . . . . . . . 100        110       70

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
           Spto.
           Em duplo Individual

      Meia penção nos Fiordos  . . .    1.345           390
      Meia pensão toda a viagem . .    1.520           390
      Pensão completa toda a viagem  1.680           390
      ■ Temporada Alta  . . . . . . . . .         40               –
      Bônus cancel. sem despesas         30             30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Sábado) COPENHAGUE
Chegada a Copenhague e traslado ao hotel.
Acomodação.

DIA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à capital di-
namarquesa. Vamos passar por seus principais
monumentos, como: a Praça da Prefeitura, a
Pequena Sereia, que se converteu num verda-
deiro símbolo da cidade; a Gliptoteca Ny 
Carlsberg, e o palácio de Amalienborg. Reco-
mendamos realizar a seguir uma excursão op-
cional a algum dos famosos castelos de
Copenhague, como o Rosenborg (o Castelo
das Rosas), construído por ordem do rei Chris-
tian IV no século XVII ou o Christianborg, que
atualmente é sede do governo da Dinamarca e
das coroações da monarquia dinamarquesa.
Acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) COPENHAGUE-
BERGEN

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Bergen (voo não incluso). Che-
gada, assistencia e traslado ao hotel. Jantar
(opc. MP e TI) e acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica de esta cidade. Veremos as
casas do bairro Bryggen, Patrimônio da Huma-
nidade, que se converteram no símbolo de Ber-
gen. Passearemos pelo bairro de Nordnes,
onde se encontra a rua mais fotografada da ci-
dade; passaremos também pelo Teatro, a sala
de Concertos, a Universidade, a Igreja de
Maria. Terminaremos a visita no famoso “Fis-
ketorget”, o mercado de peixes a céu aberto.
Almoço (opc. TI). Tarde livre, durante a qual te-
remos a oportunidade de visitar os museus
“Gamle Bergen” e “Troldhaugen”, nos arre-
dores de Bergen, onde se encontra a casa do
famoso compositor Edvard Grieg. Subida in-
cluida  no funicular, à Fløyfjellet, de onde é pos-
sível desfrutar de uma belíssima vista
panorâmica da cidade e seu fiorde. Jantar (opc.
MP e TI) e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) BERGEN-Fiorde dos
Sonhos-SONGDAL
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, nos dirigiremos para a região de Sogn
og Fjordane. Efetuaremos uma breve parada
em Voss, onde se encontra uma das estações

BELEZAS DA NORUEGA
ESTOCOLMO E COPENHAGUE
2 noites em Copenhague, 2 em Bergen, 2 em Fiordes, 1 em Oslo e 2 em Estocolmo

dias  ... a partir de 1.645 $10

ferroviárias que servem de partida para o fa-
moso trem de Flam, uma obra-prima da enge-
nharia. Se quiser, faça um espetacular passeio
opcional a bordo desse trem, passando através
das montanhas, até Myrdal e o Vale de Flam,
apreciando paisagens incomparáveis. Seguire-
mos nosso caminho para Gudvangen, com
tempo livre para fazer um voo de helicóptero e
admirar a vista aérea dos fiordes, geleiras e
montanhas. Almoço (opc. TI). A seguir, embar-
caremos num espetacular cruzeiro incluso de
2 horas aproximadamente ao longo do “rei dos
fiordes”, o Sognefjord (“Fiorde dos Sonhos”),
o mais belo e profundo do país. Desembarque.
No final da tarde chegaremos a nosso hotel, na
região de Sogn og Fjordane, a região dos fior-
des. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) SONGDAL-Geleira
Briksdal-Fiorde Geiranger-ÁREA DE
STRING 
Café da manhã buffet. De manhã cedo, nos
dirigiremos hacia Olden, onde desviaremos
para a famosa geleira de Briksdal, um braço
da maior geleira da Europa (a de Jostedal), com
487 km² de superfície. Tempo livre para desfru-
tar dessa experiência única como preferir. Re-
comendamos o uso de calçado esportivo para
a caminhada até os pés da geleira. Almoço
(opc. TI). A seguir nos dirigiremos a Hellesylt
para embarcar em um cruzeiro, também in-
cluso, durante o qual percorreremos o espeta-

cular Fiorde de Geiranger, rival em beleza do
Fiorde dos Sonhos e que, provavelmente, é um
dos lugares mais fotografados de toda a No-
ruega. Desembarque em Geiranger e continua-
ção para nosso hotel, desta vez, ao norte da
região do Nordfjord. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) ÁREA DE STRING -
OSLO
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para Oslo. Realizaremos uma pa-
rada no vilarejo de Lom, e a seguir seguiremos
nossa viagem pelo vale de Gudbrandsdal até
Lillehammer, onde foram celebrados os Jogos
Olímpicos de 1994. Almoço (opc. TI). Na parte
da tarde, chegaremos a Oslo e realizaremos a
visita inclusa pela cidade. Veremos, entre ou-
tras atrações: o Parque Vigeland, um museu
a céu aberto com as esculturas em granito e
bronze do artista noruego Gustav Vigeland;
passaremos pela rua de Karl Johan, onde po-
deremos contemplar o Palácio Real, a Univer-
sidade e o Parlamento. Veremos de perto a
Fortaleza de Akershus, de onde se obtém
uma bonita vista panorâmica sobre o porto e a
Prefeitura de Oslo. Jantar (opc. MP e TI) e
acomodação.

DIA 8. (Sábado) OSLO-KARLSTAD-
ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã vi-
sita dos museus folclorico e dos barcos vikings

INCLUSO NA VIAGEM

• Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
• Hotéis: Acomodação em quarto duplo

com banheira ou chuveiro.
• Refeições: 9 cafés da manhã escandina-

vos e 2 jantares (opc. MP fiordes);
9 cafés da manhã escandinavos e 7 jantares
(opc. MP);
9 cafés da manhã escandinavos, 7 jantares
e 5 almoços (opc. TI).

• Visitas com nosso guia: 
visita de Bergen, Stavkirke, geleira Briks-
dal. 

• Visitas com guía local:
panorâmica de Estocolmo, Oslo, 
Copenhague. Museu dos barcos vikings
e folclórico em Oslo.

• Cruzeiros: Fiorde dos Sonhos (o mais
conhecido do país) e Fiordo Geiranger.

• Outras atrações inclusas:
Subida no funicular em Bergen.

• Seguro de Viagem.

E16
E01

Além das visitas panorâmicas em Estocolmo, 
Oslo, Bergen e Copenhague, incluímos:

• Cruzeiros: ao longo dos fiordes dos Sonhos e Geiranger

• Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen e das Sete Irmãs.

• Outras atrações: Stavkirke, subida no funicular em Bergen,
museu folclórico e museu dos barcos vikings em Oslo.

TRÊS OPÇOES

 • Meia Pensão nos Fiordes (2 jantares)

     • Meia Pensão durante toda a viagem (7 jantares)

     • Tudo incluido (7 jantares e 5 almoços)

na peninsula de Bygdoy. Seguiremos para a ca-
pital da Suécia, Estocolmo. Breve parada na
fronteira e, a seguir, atravessaremos os vilarejos
da região de Värmland até chegar a Karlstad,
cidade localizada entre o lendário lago Vänaren
e e a foz do rio Klar, onde faremos uma pausa
para descansar e daremos um passeio com
nosso guia. Almoço (opc. TI). No final da tarde
chegaremos a Estocolmo. Jantar (opc. MP e TI)
e acomodação.

DIA 9. (Domingo) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. A primera hora realiza-
remos a visita panorâmica a Estocolmo. Per-
correremos a cidade antiga, onde se encontram
o Palácio Real, a Catedral e a Torre Kaknäs,
uma das atrações turísticas mais visitadas da
cidade. A seguir, realizaremos uma visita opcio-
nal à Prefeitura de Estocolmo (onde se cele-
bra o banquete da entrega dos prêmios Nobel)
e al Museu Vasa (onde se encontra o barco
construído por Gustav Vasa no século XVII que
resistiu até os dias de hoje). Tarde livre. Jantar
e (opc. MP e TI) acomodação.

DIA 10. (Segunda Feira) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado para o aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

Inicio Copenhague - Fim Estocolmo

120 PANAVISIÓN

0110-136 BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:33  Página 120



Copenhague

Estocolmo

Oslo
Lillehamer

Karlstad

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

DIA 1. (Segunda Feira) ESTOCOLMO
Chegada a Estocolmo e traslado ao hotel. Jan-
tar (opc MP e TI) e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica pela cidade. Percor-
reremos a cidade antiga ou Gamla Stan, com
suas típicas ruas da época medieval, onde se
encontram o Palácio Real, a Catedral, etc. De-
pois faremos opcionalmente a visita artística em
Estocolmo, visitando o Museu Vasa, onde está
o famoso barco que afundou no séc. XVII (cons-
truído por Gustav Vasa e resgatado três séculos
depois), e a Prefeitura, onde se celebra o ban-
quete da entrega dos prêmios Nobel. Almoço
(opc. TI). Tarde livre. Jantar (opc. MP e TI) e
acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) ESTOCOLMO-
Karlstad-OSLO
Café da manhã buffet. No horário marcado,
saída para a capital da Noruega, passando por
Karlstad. Continuaremos nossa viagem por lo-
calidades como Karlskoga, também conhecida
como a “cidade de Alfred Nobel”, por ter sido a
última residência oficial do famoso inventor. Al-
moço (opc. TI). Na parte da tarde, chegaremos
a Oslo e realizaremos a visita panorâmica pela
cidade. Veremos, entre outras atrações, o Par-
que Vigeland. Passaremos pela rua Karl Johan,
onde podemos contemplar o Palácio Real, a
Universidade e o Parlamento. Veremos de
perto a Fortaleza de Akershus, de onde se
aprecia uma bela vista do porto e da Prefeitura
de Oslo. Jantar (opc. MP e TI) e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) OSLO-LILLEHAM-
MER-LOM-ÁREA STRYNG
Café da manhã buffet. Na primeira hora da
manhã, visita aos museus folclórico e dos barcos
vikings. Saída de Oslo para o interior da bela No-
ruega. Percorreremos, em toda sua extensão, o
maior lago do país, o lago Mosa. Breve parada
em Lillehammer. Continuaremos pelo vale de
Oppland até chegar à cidade de Lom, local que
reúne as montanhas mais bem preservadas da
Noruega. Almoço (opc. TI). Tempo livre para vi-
sitar sua bela Stavkirke, igreja de madeira da
época viking consagrada a São João e à Virgem
Maria. Continuação em meio a idílicas paisagens
até nosso hotel. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) ÁREA STRYN-FIORDE
GEIRANGER GELEIRA BRIKSDAL-ÁREA
DE SONGDAL
Café da manhã buffet. Estadia com pensão

completa (opc. TI). Saída para Hellesylt, onde
embarcaremos num cruzeiro incluso ao longo do
fiorde Geiranger. Após o desembarque atraves-
saremos belos lugares e povoados típicos da re-
gião, até chegar à Geleira de Briksdal. Tempo
livre. Na parte da tarde, continuação para nosso
hotel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) ÁREA DE SONGDAL-
KAUPANGER-FIORDE DOS SONHOS-
BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã nos
dirigiremos para o Sognefjord, o mais belo e
profundo do país, ao longo do qual realizaremos
um maravilhoso cruzeiro incluso de cerca de
2 horas. Esta região é um dos tesouros naturais
mais belos que a Noruega pode nos oferecer;
centenas de fiordes serpenteando terra aden-
tro, do litoral até a montanha. Desembarcare-
mos em Aurland, onde, se as condições
meteorológicas permitirem, poderemos realizar
um voo opcional de helicóptero para admirar
a vista aérea dos fiordes, geleiras e montanhas.
A seguir nos dirigiremos para Voss, cidade si-
tuada às margens do lago Vang e onde se en-
contra uma das estações ferroviárias da qual
parte o famoso trem de Flam, uma obra-prima
da engenharia. Se quiser, faça um espetacular
passeio opcional a bordo desse trem, aden-
trando-se pelas montanhas, até Myrdal e o Vale
de Flam. No final da tarde, chegaremos à belís-
sima cidade hanseática de Bergen, também co-
nhecida como a “Capital dos Fiordes”. Jantar
(opc. MP e TI) e acomodação.

DIA 7. (Domingo) BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos a visita panorâmica a esta cidade
única no mundo. Veremos as casas do bairro
Bryggen, Patrimônio da Humanidade e que se
converteram no símbolo de Bergen. Suas típi-
cas ruas estreitas, com suas encantadoras ca-
sinhas de madeira e armazéns da época
Hanseática, nos deleitarão com o colorido de
suas fachadas. Passearemos pelo bairro de
Nordnes (onde se encontra a rua mais fotogra-
fada da cidade), com seu Teatro, a sala de
Concertos, a Universidade, a Igreja de Maria
(o edifício mais antigo da cidade, com mais de
800 anos). Terminaremos a visita no famoso
“Fisketorget”, o mercado de peixes a céu
aberto, onde você poderá provar frutos do mar
da mais alta qualidade. Almoço (opc. TI). Tarde
livre, durante a qual poderá visitar o “Gamle
Bergen” e “Troldhaugen”, nos arredores de Ber-
gen. No final da tarde, subida incliuda no fu-
nicular até Fløyfjellet, de onde é possível
desfrutar de uma belíssima vista panorâmica da
cidade e seu fiorde. Jantar (opc. MP e TI) e
acomodação.

DÍA 8. (Segunda Feira) BERGEN-
COPENHAGUE

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Copenhaghe (voo não incluso). Che-
gada, assistencia e traslado ao hotel. Acomoda-
ção.

DÍA 9. (Terça Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à capital di-
namarquesa. Vamos passar por seus principais
monumentos, como: a Praça da Prefeitura, a
Pequena Sereia, que se converteu num verda-
deiro símbolo da cidade; a Gliptoteca Ny 
Carlsberg, e o palácio de Amalienborg. Reco-
mendamos realizar a seguir uma excursão op-
cional a algum dos famosos castelos de
Copenhague. Acomodação.

DÍA 10. (Quarta Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado para o aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

AÉREO OPC. (NETO) $ USA
Copenhague-Bergen .............................. 130

Taxas inclusas

      HOTÉIS previstos ou similares
Copenhague Scandic Sydhavn**** Cidade

Radisson Falconer ****  Cidade

Estocolmo Scandic Foresta **** Cidade
Scandic Ariadne **** Cidade

Oslo Scandic Helsfyr **** Cidade
Scandic Holberg **** Centro

Area Stryn Loenfjord ****  Loen
Geiranger Hotel **** Geiranger

A. Sognefjord Leikanger ****  Leikanger
Sognefjord Hotel ****  Leikanger
Hofskund Hotel ****  Songdal

Bergen Radisson B. Norge **** Centro
Scandic City **** Centro
Scandic Ornen **** Centro
Scandic Neptune **** Centro

DATAS DE INICIO COPENHAGUE

Maio                     14      28

Junho                   11      25

Julho                      9      23

Agosto                   6      20

Setembro               3      17

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

DATAS DE INICIO ESTOCOLMO

Mayo                 23

Junho                  6      20

Julho                   4      18

Agosto                 1      15      29

Setembro          12

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

NOTAS

• Em baixa temporada, os ferrys turísticos não são
operativos.

• A ordem das visitas pode ser alterada. As refeições
nao incluem bebidas. Os ingressos para a Stavkirke
não estão inclusos. O mercado de peixes de Ber-
gen permanece fechado aos domingos.

• Fora da alta temporada o itinerário pode sofrer va-
riações devido à interrupção operacional dos ferrys
de Gudvangen a Kaupanger. Consultar.

• Durante a temporada de funcionamento, o acomo-
dação pode ser alterado, desviado para fora da ci-
dade, em virtude da celebração de feiras e
congressos.

Inicio Estocolmo - Fim Copenhague

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                       T. Baixa   T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Estocolmo  . . . . . . . . . . . . 85        100       65

         Copenhague  . . . . . . . . . . . 100        110       70

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
           Spto.
           Em duplo Individual

      Meia penção nos Fiordos  . . .    1.645           550
      Meia pensão toda a viagem . .    1.820           550
      Pensão completa toda a viagem  1.980           550
      ■ Temporada Alta  . . . . . . . . .       100               –
      Bônus cancel. sem despesas         30             30
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Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Terça Feira) OSLO
Chegada a Oslo, assistência e traslado ao
hotel. Tempo livre para começar a conhecer a
capital da Noruega. Aconselhamos passear por
suas ruas mais conhecidas, como a Karl
Johan, artéria principal da cidade ou desfrutar
do ambiente de seu moderno porto Anker
Brygge. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Quarta Feira) OSLO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos a visita panorâmica à cidade, na
qual destaca o Parque Vigeland, um museu a
céu aberto, com as esculturas de granito e
bronze do artista norueguês Gustav Vigeland.
Passaremos pelos edifícios mais importantes
da cidade: o Palácio Real, a Universidade, o
Parlamento e a Fortaleza de Akershus, de onde
se obtém uma bela vista panorâmica da Prefei-
tura e do moderno porto. A seguir realizaremos
a excursão inclusa ao Museu dos Barcos Vi-
kings, (naves resgatadas das águas puras e
cristalinas do fiorde de Oslo), e ao Museu Fol-
clórico. Almoço (opc. TI). Resto do dia livre
para fazer compras na rua comercial de Bogs-
tad, ou para visitar a Galeria Nacional, onde se
encontra o quadro mais conhecido do país: “o
Grito”, de Munch. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quinta Feira) OSLO-
LILLEHAMMER-LOM-ÁREA GEIRANGER
Café da manhã buffet. Saída de Oslo para o
interior da bela Noruega. Percorreremos, em
toda sua extensão, o maior lago do país, o lago
Mosa. Breve parada em Lillehammer, cidade
que sediou os Jogos Olímpicos de inverno de
1994 e cuja rua principal foi recompensada
com um prêmio de arquitetura. Continuaremos
pelo vale de Oppland até chegar à cidade de
Lom, local que reúne as montanhas mais bem
preservadas da Noruega. Almoço (opc. TI).
Tempo livre para visitar sua magnífica Stav-
kirke, igreja de madeira da época viking con-
sagrada a São João e à Virgem Maria. Saída
para Hellesylt, onde embarcaremos num cru-
zeiro incluso ao longo do fiorde Geiranger; o
mais espetacular e, provavelmente, o mais fo-
tografado de toda a Noruega. Jantar e aco-
modação.

DIA 4. (Sexta Feira) ÁREA GEIRANGER-
HELLESYLT-GELEIRA DE BRYKSDAL-
ÁREA DE SOGNDAL
Café da manhã buffet. Estadia com pensão
completa (opc. TI). Saila pela manhana para
Geleira de Briksdal, um braço da maior geleira
da Europa (a de Jostedal), com 487 km² de su-

NORUEGA ESPETACULAR
2 noites em Oslo, 2 em Fiordes, 1 em Bergen, 2 em Stavanger e 2 em Copenhague

Além das visitas panorâmicas em Oslo, Bergen, Stavanger e Copenhague
incluímos:

• Cruzeiros: ao longo dos fiordes dos Sonhos e Geiranger

• Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen 
e das Sete Irmãs.

• Outras atrações: Stavkirke. Museu dos Barcos Vikings, 
Museu Folclórico, subida ao Púlpito.

• Refeições: 7 ou 9 cafés da manhã buffet e 7 jantares (opc. MP);
7 ou 9 cafés da manhã buffet e 7 jantares + 5 almoços (opc. TI).

dias  ... a partir de 1.515 $8 10
perfície. Atravessaremos as belas paisagens da
região de Nordfjord, com vilarejos como Loen.
Passaremos entre belas paisagens e você po-
derá sobrevoá-las (opcionalmente) de helicóp-
tero para contemplar maravilhosas vistas dos
fiordes, montanhas e geleiras. Subiremos o vale
de Olden, gozando das vistas incomparáveis
que a natureza nos oferece. Chegada a Briks-
dal, onde haverá tempo livre à sua disposição
para desfrutar da geleira como preferir. É uma
experiência inesquecível estar diante de um
bloco de gelo como o Briksdalsbre e compro-
var a beleza do parque nacional de Jostedals-
breen. Na parte da tarde, continuação para
nosso hotel. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sábado) ÁREA DE SOGNDAL-
BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã, saímos
para a segunda maior cidade da Noruega, Ber-
gen, conhecida como a “capital dos fiordes”.
Entraremos no barco para realizar uma maravi-
lhosa travessia inclusa de 2 horas ao longo do
Sognefjord, o “Fiorde dos Sonhos”, o maior e
mais profundo da Noruega; desembarcaremos
em Aurland. Tempo livre nesta bela região, que
oferece diversas atrações para os turistas,
como o passeio no famosoTrem de Flam, uma
obra-prima da engenharia que, durante seu
percurso, passa por dentro das montanhas e
nos permite admirar as maravilhas que a natu-
reza modelou nestas paisagens. Almoço (opc.
TI). Continuação para Bergen, onde faremos a
visita panorâmica pela cidade com os seguin-
tes Veremos as casas do bairro Bryggen, Pa-
trimônio da Humanidade e que se converteram
no símbolo de Bergen. Suas típicas ruas estrei-
tas, com suas encantadoras casinhas de ma-
deira e armazéns da época Hanseática, nos
deleitarão com o colorido de suas fachadas.
Passearemos pelo bairro de Nordnes (onde se
encontra a rua mais fotografada da cidade),
com seu Teatro, a sala de Concertos, a Uni-
versidade, a Igreja de Maria (o edifício mais
antigo da cidade, com mais de 800 anos). Ter-
minaremos a visita no famoso “Fisketorget”, o
mercado de peixes a céu aberto, onde você
poderá provar frutos do mar da mais alta qua-
lidade. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Domingo) BERGEN-STAVANGER
Café da manhã buffet. Manhã livre para pas-
sear por esta fascinante cidade, cheia de re-
cantos encantadores. É muito agradável
passear entre suas típicas casinhas e subir de
funicular a Fløyfjellet, de onde é possível des-
frutar de uma belíssima vista panorâmica da ci-
dade e de seu fiorde. Almoço (opc. TI). Na
parte da tarde, saída para a bela cidade de Sta-
vanger, pela rota do Mar do Norte. Em Halhjem

embarcaremos em um ferry para cruzar o Bjor-
nafjord, e depois de cruzar a ilha de Stord, pe-
garemos o último ferry da viagem, cruzando o
Boknafjord. Desembarque em Mortavika. Viaja-
remos pelo conjunto de túneis submarinos de
Rennfast, os mais profundos do mundo, até a
cidade de Stavanger. faremos a visita panorâ-
mica passeando pelo bairro antigo Gamle Sta-
vanger, com 173 casas de madeira dos sécs.
XVIII e XIX. Destaques: a Catedral da época
medieval e a Torre de Valberg, antigo observa-
tório convertido em mirante e os antigos arma-
zéns dos pescadores, que, hoje em dia,
abrigam lojas, restaurantes e bares. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Segunda Feira) STAVANGER-
FIORDE LYSE-“PÚLPITO”
Estadia com meia pensão. Nas primeiras horas
da manhã, realizaremos a excursão ao fiorde
de Lyse para contemplar o emblemático Prei-
kestolen, o Púlpito. Sairemos em direção a
Preikestolhytta, de onde começa a subida a pé
para chegar a esta impressionante formação
rochosa, formada há mais de 10.000 anos, co-
nhecida por ser um excepcional mirante natural
que se eleva imponente sobre o Lysefjord e per-
mite contemplar paisagens realmente espeta-
culares. Retorno à cidade. Resto do dia livre à
sua disposição para visitar algum dos museus
da cidade, como o Museu Marítimo ou passear
pelas ruas que rodeiam o porto de Vagen, onde
nunca falta animação durante as noites de
verão ou, ainda, fazer um cruzeiro ao longo do
fiorde de Lyse e admirar o famoso Preikestolen.
Jantar e acomodação.

MEIA PENSÃO TUDO INCLUIDO

8  D I A S

DIA 8. (Terça Feira) STAVANGER
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto. Chegada e fim da via-
gem.

F04
FE4
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Estocolmo

Oslo
Lillehamer

Leikanger
Stryn

Bergen

Stavanger

Hellesylt

INCLUSO NA VIAGEM

• Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
• Hotéis: previstos para cada destino

em quartos duplos com banheira ou
chuveiro.

• Refeições: café da manhã escandinavo
e 7 jantares (opc. MP). Café da manhã
escandinavo, 7 jantares e 5 almoços
(opc. TI) (bebidas não inclusas).

• Visitas com nosso guia: geleira de
Briksdal; lago Mosa; o emblemático
Preikestolen “Púlpito”; visita a Bergen.

• Visitas com guia local: panorâmica de
Oslo; Museu dos Barcos Vikings; Mu-
seu Folclórico.

• Cruzeiro: Fiorde dos Sonhos, Fiorde
de Geiranger.

• Seguro de Viagem.

DATAS DE INICIO OSLO

Maio                         17      24      34

Junho                         7      14      21      28

Julho                          5        12        19        26

Agosto                       2          9        16        23        30

Setembro                  6      13

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

10 D ÍAS  CON COPENHAGUE

DIA 1. (Terça Feira) OSLO
Chegada a Oslo, assistência e traslado ao hotel.
Tempo livre para começar a conhecer a capital
da Noruega. Aconselhamos passear por suas
ruas mais conhecidas, como a Karl Johan, arté-
ria principal da cidade ou desfrutar do ambiente
de seu moderno porto Anker Brygge. Jantar e
acomodação.

DIAS 2 e 3. Idênticos ao dias 2 e 3, do
itinerário 8 dias.

DIA 4. (Sexta Feira) ÁREA GEIRANGER-
HELLESYLT-GELEIRA DE BRYKSDAL-
ÁREA DE SOGNDAL
Café da manhã buffet. Estadia com pensão
completa (opc. TI). Saila pela manhana para Ge-
leira de Briksdal, um braço da maior geleira da
Europa (a de Jostedal), com 487 km² de superfí-
cie. Atravessaremos as belas paisagens da re-
gião de Nordfjord, com vilarejos como Loen.
Passaremos entre belas paisagens e você po-
derá sobrevoá-las (opcionalmente) de helicóp-
tero para contemplar maravilhosas vistas dos
fiordes, montanhas e geleiras. Subiremos o vale
de Olden, gozando das vistas incomparáveis que
a natureza nos oferece. Chegada a Briksdal,
onde haverá tempo livre à sua disposição para
desfrutar da geleira como preferir. É uma expe-
riência inesquecível estar diante de um bloco de
gelo como o Briksdalsbre e comprovar a beleza
do parque nacional de Jostedalsbreen. Na
parte da tarde, continuação para nosso hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sábado) ÁREA DE SOGNDAL-
BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã, saímos
para a segunda maior cidade da Noruega, Ber-
gen, conhecida como a “capital dos fiordes”. En-
traremos no barco para realizar uma maravilhosa
travessia inclusa de 2 horas ao longo do Sognef-
jord, o “Fiorde dos Sonhos”, o maior e mais
profundo da Noruega; desembarcaremos em
Aurland. Tempo livre nesta bela região, que ofe-
rece diversas atrações para os turistas, como o
passeio no famosoTrem de Flam, uma obra-
prima da engenharia que, durante seu percurso,
passa por dentro das montanhas e nos permite
admirar as maravilhas que a natureza modelou
nestas paisagens. Almoço (opc. TI). Continuação
para Bergen, onde faremos a visita panorâmica
pela cidade com os seguintes Veremos as casas
do bairro Bryggen, Patrimônio da Humanidade
e que se converteram no símbolo de Bergen.
Suas típicas ruas estreitas, com suas encantado-
ras casinhas de madeira e armazéns da época

Hanseática, nos deleitarão com o colorido de
suas fachadas. Passearemos pelo bairro de
Nordnes (onde se encontra a rua mais fotogra-
fada da cidade), com seu Teatro, a sala de Con-
certos, a Universidade, a Igreja de Maria (o
edifício mais antigo da cidade, com mais de 800
anos). Terminaremos a visita no famoso “Fiske-
torget”, o mercado de peixes a céu aberto,
onde você poderá provar frutos do mar da mais
alta qualidade. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Domingo) BERGEN-STAVANGER
Café da manhã buffet. Manhã livre para passear
por esta fascinante cidade, cheia de recantos en-
cantadores. É muito agradável passear entre
suas típicas casinhas e subir de funicular a Fløyf-
jellet, de onde é possível desfrutar de uma belís-
sima vista panorâmica da cidade e de seu fiorde.
Almoço (opc. TI). Na parte da tarde, saída para
a bela cidade de Stavanger, pela rota do Mar do
Norte. Em Halhjem embarcaremos em um ferry
para cruzar o Bjornafjord, e depois de cruzar a
ilha de Stord, pegaremos o último ferry da via-
gem, cruzando o Boknafjord. Desembarque em
Mortavika. Viajaremos pelo conjunto de túneis
submarinos de Rennfast, os mais profundos do
mundo, até a cidade de Stavanger. faremos a vi-
sita panorâmica passeando pelo bairro antigo
Gamle Stavanger, com 173 casas de madeira
dos sécs. XVIII e XIX. Destaques: a Catedral da
época medieval e a Torre de Valberg, antigo ob-
servatório convertido em mirante e os antigos ar-
mazéns dos pescadores, que, hoje em dia,
abrigam lojas, restaurantes e bares. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Segunda Feira) STAVANGER-
FIORDE LYSE-“PÚLPITO”
Estadia com meia pensão. Nas primeiras horas
da manhã, realizaremos a excursão ao fiorde de
Lyse para contemplar o emblemático Preikesto-
len, o Púlpito. Sairemos em direção a Preikesto-
lhytta, de onde começa a subida a pé para
chegar a esta impressionante formação rochosa,
formada há mais de 10.000 anos, conhecida por
ser um excepcional mirante natural que se eleva
imponente sobre o Lysefjord e permite contem-
plar paisagens realmente espetaculares. Retorno
à cidade. Resto do dia livre à sua disposição para
visitar algum dos museus da cidade, como o
Museu Marítimo ou passear pelas ruas que ro-
deiam o porto de Vagen, onde nunca falta anima-
ção durante as noites de verão ou, ainda, fazer
um cruzeiro ao longo do fiorde de Lyse e admirar
o famoso Preikestolen. Jantar e acomodação.

DÍA 8. (Terça Feira) STAVANGER-
COPENHAGUE

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-

lado para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Copenhaghe (voo não incluso). Che-
gada, assistencia e traslado ao hotel. Acomoda-
ção.

DÍA 9. (Quarta Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à capital dina-
marquesa. Vamos passar por seus principais
monumentos, como: a Praça da Prefeitura, a
Pequena Sereia, que se converteu num verda-
deiro símbolo da cidade; a Gliptoteca Ny 
Carlsberg, e o palácio de Amalienborg. Reco-
mendamos realizar a seguir uma excursão opcio-
nal a algum dos famosos castelos de
Copenhague. Acomodação.

DÍA 10. (Quinta Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado para o aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

      HOTÉIS previstos ou similares
Oslo Scandic Helsfyr **** Cidade

Scandic Sjolyst **** Cidade
Area Stryn Loenfjord ****  Loen

Geiranger Hotel **** Geiranger
Area Sognefjord Leikanger ****  Leikanger

Sognefjord Hotel ****  Leikanger
Hofskund Hotel ****  Songdal

Bergen Radisson B. Norge**** Centro
Scandic City **** Centro

Stavanger Scandic Forum**** Cidade
Copenhague S. Sydhavnen.*** Cidade

Radisson Falconer **** Cidade
First Hotel **** Cidade

NOTAS

• Em baixa temporada, os ferrys turísticos não são
operativos.

• A ordem das visitas pode ser alterada. As refeições
nao incluem bebidas. Os ingressos para a Stav-
kirke não estão inclusos. O mercado de peixes de
Bergen permanece fechado aos domingos.

• Fora da alta temporada o itinerário pode sofrer va-
riações devido à interrupção operacional dos ferrys
de Gudvangen a Kaupanger. Consultar.

• Durante a temporada de funcionamento, o aco-
modação pode ser alterado, desviado para fora da
cidade, em virtude da celebração de feiras e con-
gressos.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
       8 dias 10 dias

         Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . .    1.515     1.910
         Spto. quarto individual  . . . . . . . .       415        570
         Spto. Todo incluido (opcional)  . .       185        185
         ■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . .         20          80
         Bono de anulación sin gastos  . .         30          30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                       T. Baixa   T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Oslo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80        95       60

         Stavanger  . . . . . . . . . . . . . 80        95       60

         Copenhague  . . . . . . . . . . . 100        110       70

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Além das visitas panorâmicas em Estocolmo, Oslo, Bergen, Stavanger 
e Copenhague, incluímos:

        • Cruzeiros Fiordes: Geiranger, dos Sonhos.

        • Cascatas e geleiras: das Sete Irmãs, Jostedalen e Brisdal.

        • Outras atrações: Museu dos Barcos Vikings e Folclórico, 

Stavkirke, subida no funicular em Bergen, subida ao Púlpito no Fiorde de Lyse.

        • Refeições: 9 ou 11 cafés da manhã buffet e 7 jantares (opc MP);

9 ou 11 cafés da manhã buffet e 7 jantares + 5 almoços (opc TI).

DIA 1. (Domingo) ESTOCOLMO
Chegada a Estocolmo. Assistência no aero-
porto. Traslado ao hotel. Tempo livre nesta be-
líssima cidade, a maior da Suécia, fundada no
século XIII e conhecida como a Veneza do
Norte. Aproveite para cruzar uma de suas 53
pontes e passear pela parte antiga da cidade,
com suas ruas estreitas e muitos lugares inte-
ressantes, como o Palácio Real ou o Museu
Nobel. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em
Estocolmo, durante a qual vamos percorrer a ci-
dade antiga, da época medieval. Veremos o
Gamla Stan (a Cidade Velha), onde estão o Pa-
lácio Real, a Catedral e a Torre Kaknäs, uma
das atrações mais turísticas da cidade, graças
às belas paisagens da capital sueca que se
apreciam do alto de seu restaurante panorâ-
mico. A seguir, realizaremos uma visita opcional
à Prefeitura de Estocolmo, onde se celebra a
entrega dos prêmios Nobel e ao Museu Vasa,
onde se encontra o barco construído por Gus-
tav Vasa no século XVII e que sobreviveu até os
dias de hoje. O Vasa, que foi resgatado três sé-
culos depois de ter afundado, possui mais de
95% de sua estrutura original intacta, razão pela
qual é um dos monumentos turísticos mais visi-
tados do mundo. Estocolmo oferece a seus vi-
sitantes um leque de possibilidades que fazem
da estadia nesta bela cidade algo inesquecível.
Recomendamos uma visita ao Museu de Arte,
que possui uma vasta coleção de obras de
grandes artistas escandinavos, além de quadros
de Rubens, Rembrandt e Van Dyke. Você tam-
bém poderá visitar o Skanse, o museu ao ar livre
mais antigo do mundo, fundado em 1891, com
o objetivo de mostrar como viviam e trabalha-
vam as pessoas de diversas partes da Suécia,
em tempos passados. Além disso, nos últimos
anos, a representação de animais domésticos e
selvagens nórdicos foi aumentada com o acrés-
cimo de uma seleção de animais exóticos.
Outro lugar interessante é o palácio de Drott-
ningholm, de beleza espetacular, que já foi co-
nhecido como o "Versalhes do século XVII".
Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ESTOCOLMO-OSLO
Viagem de avião 

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Oslo (voo não incluso). Chegada
à capital da Noruega e traslado ao hotel. Tempo
livre para passear por esta bela cidade, situada
em meio a belas paisagens. Aproveite para pas-
sear pela rua Karl Johan, conhecer seu mo-
derno porto, onde poderá desfrutar de seus
bares e cafés ao ar livre. Jantar e acomodação.

GRANDE TOUR DA ESCANDINÁVIA
2 noites em Estocolmo, 2 em Oslo, 2 em Fiordes, 1 em Bergen, 2 em Stavanger
e 2 em Copenhague

dias com Estocolmo  … a partir de 1.840 $

dias com Estocolmo e Copenhague  …  a partir de 2.150 $

10
12

DIA 4. (Quarta Feira) OSLO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica à cidade, na qual
destaca o Parque Vigeland, um museu a céu
aberto, com as esculturas de granito e bronze do
artista norueguês Gustav Vigeland. Passaremos
pelos edifícios mais importantes da cidade: o Pa-
lácio Real, a Universidade, o Parlamento e a For-
taleza de Akershus, de onde se obtém uma bela
vista panorâmica da Prefeitura e do moderno
porto. A seguir realizaremos a excursão inclusa
ao Museu dos Barcos Vikings, (naves resgata-
das das águas puras e cristalinas do fiorde de
Oslo), e ao Museu Folclórico. Almoço (opc. TI).
Resto do dia livre para fazer compras na rua co-
mercial de Bogstad, ou para visitar a Galeria Na-
cional, onde se encontra o quadro mais
conhecido do país: “o Grito”, de Munch. Jantar
e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) OSLO-LILLEHAMMER-
LOM-ÁREA GEIRANGER
Café da manhã buffet. Saída de Oslo para o in-
terior da bela Noruega. Percorreremos, em toda
sua extensão, o maior lago do país, o lago Mosa.
Breve parada em Lillehammer, cidade que se-
diou os Jogos Olímpicos de inverno de 1994.
Passeio incluso com nosso guia. Continuaremos
pelo vale de Oppland até chegar à cidade de
Lom, local que reúne as montanhas mais bem
preservadas da Noruega. Almoço (opc. TI).
Tempo livre para visitar a magnífica Stavkirke,
igreja de madeira da época viking consagrada a
São João e à Virgem Maria. Passaremos entre
belas paisagens e você poderá sobrevoá-las (op-
cionalmente) de helicóptero para contemplar
maravilhosas vistas dos fiordes, montanhas e ge-
leiras. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) ÁREA GEIRANGER-
HELLESYLT-GELEIRA DE BRYKSDAL-
ÁREA DE SONGDAL
Café da manhã buffet. Estadia com pensão
completa (opc. TI). Saída para Hellesylt, onde
embarcaremos num cruzeiro incluso ao longo
do fiorde Geiranger; o mais espetacular e,
provavelmente, o mais fotografado de toda a
Noruega. Após o desembarque seguiremos
para a deslumbrante Geleira de Briksdal, um
braço da maior geleira da Europa (a de Joste-
dal), com 487 km² de superfície. Atravessare-
mos as belas paisagens da região de Nordfjord,
com vilarejos como Loen. Subiremos o vale de
Olden, gozando das vistas incomparáveis que
a natureza nos oferece. Chegada a Briksdal,
onde haverá tempo livre à sua disposição para
desfrutar da geleira como preferir. É uma expe-
riência inesquecível estar diante de um bloco
de gelo como o Briksdalsbre e comprovar a be-
leza do parque nacional de Jostedalsbreen.

Na parte da tarde, continuação para Leikanger.
Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) ÁREA DE SONGDAL-
BERGEN
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saímos para a segunda maior cidade
da Noruega, Bergen, conhecida como a “capi-
tal dos fiordes”. Entraremos no barco para rea-
lizar uma maravilhosa travessia inclusa de 2
horas ao longo do Sognefjord, o “Fiorde dos
Sonhos”, o maior e mais profundo da No-
ruega; desembarcaremos em Aurland. Tempo
livre nesta bela região, que oferece diversas
atrações para os turistas, como o passeio no
famoso Trem de Flam, uma obra-prima da en-
genharia que, durante seu percurso, passa por
dentro das montanhas e nos permite admirar
as maravilhas que a natureza modelou nestas
paisagens. Almoço (opc. TI). Continuação
para Bergen, onde realizaremos a visita pano-
râmica pela cidade com os seguintes desta-
ques: o bairro Bryggen, o antigo porto alemão,
a igreja de Maria, o bairro Nordnes, o famoso
“Fisketorget” (mercado de peixes), a torre de
Rosenkrantz e o Castelo de Haakon. Jantar e
acomodação.

DIA 8. (Domingo) BERGEN-STAVANGER
Café da manhã buffet. Manhã livre para passear
por esta fascinante cidade, cheia de recantos en-
cantadores. É muito agradável passear entre
suas típicas casinhas e subir de funicular a Fløyf-
jellet, de onde é possível desfrutar de uma belís-
sima vista panorâmica da cidade e seu fiorde.
Almoço (opc. TI). Na parte da tarde, saída para
a bela cidade de Stavanger, pela rota do Mar do
Norte. Em Halhjem embarcaremos em um ferry
para cruzar o Bjornafjord, e depois de cruzar a
ilha de Stord, pegaremos o último ferry da via-
gem, cruzando o Boknafjord. Desembarque em
Mortavika. Viajaremos pelo conjunto de túneis
submarinos de Rennfast, os mais profundos do
mundo, até a cidade de Stavanger. faremos a vi-
sita panorâmica passeando pelo bairro antigo
Gamle Stavanger, com 173 casas de madeira
dos sécs. XVIII e XIX. Destaques: a Catedral da
época medieval e a Torre de Valberg, antigo ob-
servatório convertido em mirante e os antigos ar-
mazéns dos pescadores, que, hoje em dia,
abrigam lojas, restaurantes e bares. Jantar e
acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) STAVANGER-FIORDE
LYSE-“PÚLPITO”
Estadia com meia pensão. Nas primeiras horas
da manhã, realizaremos a excursão ao fiorde de
Lyse para contemplar o emblemático Preikes-
tolen, o “Púlpito”. Saímos em direção a Preikes-
tolhytta, de onde começa a subida a pé para
chegar a esta impressionante formação ro-
chosa, formada há mais de 10.000 anos, co-
nhecida por ser um excepcional mirante natural
que se eleva imponente sobre o Lysefjord e per-
mite contemplar paisagens realmente espetacu-
lares. Retorno à cidade. Resto do dia livre a sua
disposição para visitar algum dos museus da ci-
dade como o Museu Marítimo, passear pelas
ruas que rodeiam o porto Vagen, onde nunca
falta animação durante as noites de verão ou,
ainda, fazer um cruzeiro ao longo do fiorde de
Lyse e admirar o famoso Preikestolen. Jantar e
acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) STAVANGER-
COPENHAGUE

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto de Stavanger para embar-
car no voo de com destino a Copenhague (voo
não incluso). Chegada, assistência e traslado ao
hotel. Resto do dia livre para começar a desfru-
tar desta maravilhosa cidade. Acomodação. 

• Passageiros de 10 dias. Café da manhã,
traslado para o aeroporto de Stavanger. Fim da
viagem e de nossos serviços.

TUDO INCLUIDO MEIA PENSÃO

E14
E24
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Copenhague

Estocolmo

Oslo
Lillehamer

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

DIA 11. (Quarta Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à capital di-
namarquesa. Vamos passar por seus principais
monumentos, como: a Praça da Prefeitura, a
Pequena Sereia, que se converteu num verda-
deiro símbolo da cidade; a Gliptoteca Ny
Carlsberg, que possui uma coleção de escul-
turas reunidas pelo fundador da famosa fábrica
de cerveja; ou o palácio de Amalienborg, for-
mado por quatro palácios de estilo rococó e
que, desde o século XVIII, é a residência real.
Recomendamos realizar a seguir uma excursão
opcional a algum dos famosos castelos de Co-
penhague, como o Rosenborg (o Castelo das
Rosas), construído por ordem do rei Christian IV
no século XVII e onde se encontram as joias da
coroa dinamarquesa, além de trajes e objetos
pessoais da realeza; ou o Christianborg, que
atualmente é sede do governo da Dinamarca e
das coroações da monarquia dinamarquesa.
Tarde livre à sua disposição, que você pode

INCLUSO NA VIAGEM

• Ônibus Autopullman para o percurso te-
rrestre.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante: e assistência a

partir da chegada.
• Hotéis: Acomodação em quarto duplo

com banheira ou chuveiro.
• Refeições TI 10 dias: café da manhã

buffet, 7 jantares e 5 almoços.
• Refeições MP 10 dias: café da manhã

buffet e 7 jantares
• Refeições TI 12 dias: café da manhã

buffet, 7 jantares e 5 almoços.
• Refeições MP 12 dias: café da manhã

buffet e 7 jantares.
• Visitas com nosso guia:

Geleira de Briksdal;
Lago Mosa;
O emblemático Preikestolen,
“Púlpito”;
Stavanger; visita a Bergen.

• Visitas com guía local:
Panorâmicas de Estocolmo,
Panorâmicas de Oslo
Panorâmicas de Copenhague.
Museu dos Barcos Vikings
Museu Folclórico.

• Cruzeiros: Fiorde dos Sonhos, Fiordo de
Geiranger.

• Otutras atrações inclusas:
Panorâmica exterior da igreja Viking
“Stavkirke”;
Cruze do túneis submarinos;
Cruze dos fiordes de Bjornafjord com
belas vistas;
Subida ao funicular em Bergen

• Seguro de Viagem.

aproveitar para fazer compras ou visitar alguns
dos numerosos museus da cidade, como o
Museu Nacional, onde encontrará uma exce-
lente coleção de objetos arqueológicos de
todas as épocas. Recomendamos um passeio
pelo antigo bairro de pescadores de Nyhavn,
onde viveu o grande escritor Hans Christian An-
dersen, cujos contos infantis são conhecidos
em todo o mundo. Sugerimos visitar o belo par-
que Tivoli, um dos mais antigos da Europa,
inaugurado em 1843. No parque nunca faltam
surpresas, como orquestras, fogos de artifício
e múltiplas atrações, além de restaurantes,
salas de concerto, etc. Os visitantes do parque
podem assistir algumas das sessões do teatro
de pantomima da "commedia dell'arte" italiana.
Acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto, fim da viagem e de nos-
sos serviços.

Stavanger

DATAS DE INICIO ESTOCOLMO

Maio                         15      22      29

Junho                         5      12      19      26

Julho                          3        10        17        24        31

Agosto                       7        14        21        28

Setembro                  4      11

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

AÉREO OPC. (NETO) $ USA
Estocolmo-Oslo/Stavanger-Copenhague ........ 260

Tasas inclusas

NOTAS

• Em baixa temporada, os ferrys turísticos não são
operativos.

• A ordem das visitas pode ser alterada. As refeições
não incluem bebidas. Os ingressos para a Stav-
kirke não estão inclusos. O mercado de peixes de
Bergen permanece fechado aos domingos.

• Excepcionalmente, nas saídas 21/05-28/05 e
04/06 a acomodação em Bergen poderá ser em
hotéis no aeroporto ou locais proximos.

• Fora de alta temporada o itinerário pode sofrer va-
riações devido à interrupção operacional dos ferrys
de Gudvangen a Kaupanger. Consultar.

       HOTÉIS previstos ou similares

Estocolmo BW Time Hotel **** Cidade

Scandic **** Centro
Oslo Scandic Helsfyr **** Cidade

Scandic Bygdoy **** Cidade

Area Geiranger Loenfjord ****  Loen

Geiranger Hotel **** Geirangern

Area Leikanger ****  Leikanger

Sognefjord Sognefjord Hotel ****  Leikanger

Hofskund Hotel ****  Songdal

Bergen Radisson B. Norge**** Centro

Scandic Bergen ***Sup Centro

Scandic City **** Centro

Stavanger Scandic Forum**** Cidade

Copenhague S. Sydhavnen.*** Cidade

Hotel du Nord ****  Centro

Radisson Falconer **** Cidade

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão 10 dias 12 dias

         Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . .    1.840     2.150
         Spto. quarto individual  . . . . . . . .       590        745
         Spto. Todo incluido (opcional)  . .       185        185
         ■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . .         30        110
         Bono de anulación sin gastos  . .         30          30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                       T. Baixa   T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Estocolmo  . . . . . . . . . . . . 85        100       65

         Stavanger  . . . . . . . . . . . . . 80        95       60

         Copenhague  . . . . . . . . . . . 100        110       70

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Sábado) COPENHAGUE
Chegada a Copenhague e traslado ao hotel.
Tempo livre. Recomendamos um passeio por
Stroget, uma das ruas mais animadas do velho
continente. Acomodação.

DIA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã realizaremos uma visita panorâmica à
capital dinamarquesa, onde percorreremos seus
principais monumentos: a praça da Prefeitura;
a Pequena Sereia, que se converteu num ver-
dadeiro símbolo da cidade; a Gliptoteca Ny
Carlsberg ou o Palácio de Amalienborg, for-
mado por quatro palácios em estilo rococó e
que, desde o séc. XVIII, é residência real. A se-
guir, recomendamos realizar uma excursão op-
cional a um dos famosos castelos de
Copenhague, como o Rosenborg (o "Castelo
das Rosas"), construído por ordem do rei Chris-
tian IV no século XVII ou o Christiansborg, que
atualmente é sede do governo da Dinamarca.
Tarde livre à sua disposição. Acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) COPENHAGUE-
BERGEN

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto de Copenhague para embar-
car no voo com destino a Bergen (voo não
incluso), “capital” dos fiordes. Chegada, assis-
tência e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 4. (Terça Feira) BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica a esta cidade. Veremos as
casas do barrio Bryggen, Patrimônio da Huma-
nidade, que se converteram no símbolo de Ber-
gen. Passearemos pelo bairro de Nordnes,
onde se encontra a rua mais fotografada da ci-
dade, com seu Teatro, a sala de Concertos, a

ESCANDINÁVIA E RÚSSIA
2 noites em Copenhague, 2 em Bergen, 2 em Fiordes, 1 em Oslo, 2 em Estocolmo, 1 no cruzeiro, 

1 em Tallin, 1 em Helsinki, 3 em São Petersburgo e 2 em Moscou

Além das visitas panorâmicas em Copenhague, Bergen, Oslo, Estocolmo, Tallin,
Helsinki, São Petersburgo e Moscou, incluímos:

• Cruzeiros: ao longo dos fiordes dos Sonhos e Geiranger. Mar Báltico.

• Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen e das Sete Irmãs.

• Outras atrações: Stavkirke, Museu Hermitage, degustação de vodka, Kremlin, 
Metrô de Moscou, Museu Barcos Vikings e Museu Folclórico em Oslo. 
Subida no funicular em Bergen.

• Refeições: 13 ou 15 cafés da manhã buffet e 13 ou 15 jantares.

dias … 13 ou 15 refeições  a partir de 3.290 $16 18

MEIA PENSÃO

Universidade, a igreja de Maria (o edifício mais
antigo da cidade, com mais de 800 anos). Ter-
minaremos a visita no famoso “Fisketorget”, o
mercado de peixe ao ar livre. Tarde livre, durante
a qual você vai poder visitar os museus “Gamle
Bergen” e “Troldhaugen”, nos arredores de
Bergen, onde se encontra a casa do famoso
compositor Edvard Grieg. No final da tarde, su-
bida inclusa de funicular à colina Fløyfjellet,
de onde é possível desfrutar de uma bela vista
panorâmica da cidade e seu fiorde. Jantar e
acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) BERGEN-Fiorde dos
Sonhos-SONGDAL
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã nos dirigiremos à região de Sogn og
Fjordane. Faremos uma breve parada em Voss,
cidade por onde passa o famoso trem de Flam,
uma obra-prima da engenharia. Se quiser, faça
o passeio opcional a bordo desse trem, que faz
um espetacular percurso através das monta-
nhas até Myrdal e o Vale de Flam, em meio a
paisagens incomparáveis. Seguiremos nosso
caminho até Gudvangen, com tempo livre para
fazer um voo de helicóptero e admirar a vista
aérea dos fiordes, geleiras e montanhas. A se-
guir embarcaremos num espetacular cruzeiro
incluso de cerca de 2 horas pelo "rei dos fior-
des", o Sognefjord (“Fiorde dos Sonhos”), o
mais belo e profundo do paíss. Esta região é um
dos tesouros naturais mais belos que a Noruega
é capaz de oferecer; centenas de fiordes que
serpenteiam terra adentro, do litoral até a mon-
tanha. Desembarque. Faremos uma parada em
Fjaerland para contemplar o Böyabre, um dos
braços da Geleira de Jostedal. No final da tarde
chegaremos a nosso hotel, na região de Sogn
og Fjordane, a região dos fiordes. Jantar e aco-
modação.

DIA 6. (Quinta Feira) SONGDAL-Geleira
Briksdal-Fiorde Geiranger-ÁREA DE 
GEIRANGER
Café da manhã buffet. De manhã cedo nos di-
rigiremos para Olden, onde faremos um desvio
rumo à famosa geleira de Briksdal, um braço
da maior geleira da Europa, a de Jostedal, com
487 km² de superfície. Tempo livre para desfru-
tar como preferir desta experiência única. Reco-
mendamos o uso de calçado esportivo para a
caminhada até os pés da geleira. A seguir, nos
dirigiremos para Hellesylt para embarcar num
cruzeiro, também incluso, pelo espectacular
Fiorde de Geiranger, rival em beleza do Fiorde
dos Sonhos e, provavelmente, um dos lugares
mais fotografados de toda a Noruega. Desem-
barque em Geiranger e continuação até nosso
hotel, ao norte da região do Nordfjord. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) ÁREA DE STRYN-
OSLO
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para Oslo, a maior cidade da No-
ruega, localizado na cabeceira do Oslofjorden
(fiorde que se estende ao longo de mais de 100
quilômetros). Faremos uma parada no povoado
de Lom e seguiremos nosso caminho pelo vale
de Gudbrandsdal até Lillehammer, onde foram
celebrados os Jogos Olímpicos de 1994. À tarde
chegaremos a Oslo e realizaremos a visita in-
clusa pela cidade. Veremos, entre outros: o Par-
que Vigeland, um museu a céu aboerto com as
esculturas em granito e bronze do artista no-
ruego Gustav Vigeland; passaremos pela rua
Karl Johan, onde poderemos contemplar o Pa-
lácio Real, a Universidade e o Parlamento.
Veremos de perto a Fortaleza de Akershus, de
onde se descortina uma bela vista panorâmica
do porto, e a Prefeitura de Oslo. Jantar e aco-
modação.

DIA 8. (Sábado) OSLO-ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã visitaremos o Museu do Navio Viking,
onde veremos embarcações resgatadas de ter-
renos das redondezas de Oslo, e o Museu Fol-
clórico, com exposições das diferentes culturas
do norte ao sul da Noruega. Seguiremos para a
capital da Suécia, Estocolmo. Breve parada na

fronteira e, em seguida, passaremos pelos po-
voados da região de Värmland até chegar a
Karlstad, cidade situada entre o lendário lago
Vänaren e a foz do rio Klar, onde faremos uma
pausa para descansar e daremos um passeio
com nosso guia. Continuaremos nossa viagem
por localidades como Karlskoga, também co-
nhecida como a “cidade de Alfred Nobel”, última
residência oficial do famoso inventor. No final da
tarde chegaremos a Estocolmo, uma das mais
belas capitais do mundo, conhecida como a
“Bela sobre a Água”, construída sobre 14 ilhas,
rodeadas pelo Mar Báltico e o lago Mälaren. Os
espetaculares edifícios, o verdor, o ar puro e a
proximidade à agua são as características desta
cidade. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Domingo) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em
Estocolmo, durante a qual vamos percorrer a ci-
dade antiga, da época medieval. Veremos o
Gamla Stan (a Cidade Velha), onde estão o Pa-
lácio Real, a Catedral e a Torre Kaknäs, uma
das atrações mais turísticas da cidade, graças
às belas paisagens da capital sueca que se
apreciam do alto de seu restaurante panorâ-
mico. A seguir, realizaremos uma visita opcional
à Prefeitura de Estocolmo, onde se celebra a
entrega dos prêmios Nobel e ao Museu Vasa,
onde se encontra o barco construído por Gustav
Vasa no século XVII e que sobreviveu até os dias
de hoje. O Vasa, que foi resgatado três séculos
depois de ter afundado, possui mais de 95% de
sua estrutura original intacta. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 10. (Segunda Feira) ESTOCOLMO-TAL-
LINN (Noite a bordo)
Café da manhã buffet. Na parte da manhã ofe-
recemos uma preciosa excursão opcional nas
proximidades das cidades de Sigtuna e Upp-
sala, berço da civilização sueca. A catedral de
Uppsala é um dos monumentos mais notáveis
do norte a Europa. Em sua biblioteca, de renome
mundial, encontra-se o Codex Argenteus, uma
bíblia escrita totalmente com tinta prateada. Na
parte da tarde, na hora indicada, nos dirigiremos
ao porto para embarcar num cruzeiro com des-
tino a a Tallinn. Jantar e noite a bordo. Acomo-
dação em camarotes duplos.

DIA 11. (Terça Feira) TALLINN
Magnífico café da manhã buffet a bordo. De-
sembarque em Tallinn. Visita panorâmica pela
cidade, capital da República da Estônia, uma
das joias ocultas do Báltico. A visita será feita
a pé para poder desfrutar do ambiente histórico
de suas ruas. Passearemos pela Cidade Alta,
onde se encontram a Catedral ortodoxa de Ale-
xander Nevsky e o Parlamento da Estônia. A ci-
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dade velha possui dentro de seu recinto amura-
lhado diversos edifícios antigos: a Prefeitura, a
Famácia Municipal (uma das más antigas da Eu-
ropa, em funcionamento desde 1422), a igreja
do Espírito Santo, etc. É tal a beleza desta ci-
dade, que foi denominada a “Praga do Bál-
tico”. Tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quarta Feira) TALLINN-HELSINKI
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã embarcaremos com destino a Helsinki.
Esta cidade é também chamada A Branca Ca-
pital Nórdica. As influências do leste e oeste se
fundem num harmonioso conjunto. Chegada e
visita panorâmica à cidade, percorrendo a
Praça do Senado (com a Catedral Luterana de
1852), a Catedral Ortodoxa de Uspensky, os es-
taleiros, o Estádio Olímpico, a igreja de Temp-
peliaukio (diretamente escavada numa rocha de
granito), o Parque Sibelius, etc. Tarde livre à dis-
posição. Jantar e acomodação. 

DIA 13. (Quinta Feira) HELSINKI-
SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã buffet. Saída de trem ou ônibus
autopullman para São Petersburgo, uma das ci-
dades mais belas do mundo, projetada e man-
dada construir pelo czar Pedro I, o Grande, em
1703. Situada às margens do rio Neva, sobre 40
ilhas conectadas por mais de 400 pontes. Che-
gada e traslado ao hotel. Visita panorâmica na
cidade. Passaremos pela Avenida Nevsky, rua
principal da cidade, na qual se destacam os edi-
fícios da Torre da Duma Urbana e da Casa do
Libro. Passaremos pelo dique e o Jardim de
Verão e admiraremos a Catedral de Santo
Isaac. Também poderemos ver o Cruzeiro Au-
rora, navio-museu símbolo da revolução russa,
que, em 1917, anunciou o início da revolução
bolchevique. Para finalizar a visita contemplare-
mos a Catedral de Nossa Senhora de Kazan,
que foi apresentada aos cidadãos em 1811.
Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
visita inclusa ao Museu Hermitage, um dos
maiores do mundo. Possui mais de três
milhões de obras e está situado na antiga
residência dos czares da Rússia. Suas
coleções estão localizadas tanto no Palácio de
inverno como nos edifícios do Velho, Novo e
Pequeno Hermitage. Na parte da tarde, visita
opcional à Fortaleza de Pedro e Paulo, na ilha
de Zayachi, pas margens do Neva. Como
destaque, sua magnífica Catedral de estilo
barroco primitivo e cujo campanário foi,
durante muito tempo, o edifício mais alto da
cidade, com 122,5 metros. Jantar e
acomodação. 

INCLUSO NA VIAGEM

• Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
• Hotéis: Acomodação em quarto duplo

com banheira ou chuveiro.
• Refeições MP: 13 ou 15 cafés da man-

hã buffet e 13 ou 15 jantares.
• Visitas com nosso guia: Visita a Ber-

gen.
• Visitas com guia local:

Panorâmica de Copenhague, Oslo, Es-
tocolmo, Tallin, Helsinki, S. Petersburgo
e Moscou. Visitas Museu Hermitage,
Kremlin e Metrô de Moscou.

• Cruzeiro:
Fiordes de Geiranger e Sognefjord.
Mar Báltico.

• Outras atrações inclusas:
Geleiras Briksdal e Jostedalen. 
Cascata das Sete Irmãs.
Degustação de vodka.
Museus Barcos Vikings e Folclórico em
Oslo. Subida no funicular em Bergen.

• Seguro de Viagem.

NOTAS

• A ordem das visitas pode ser alterada. As refei-
ções não incluem bebidas. Os ingressos para a
Stavkirke não estão inclusos. 

• O mercado de peixes de Bergen permanecerá fe-
chado aos domingos.

• Fora de alta temporada o itinerário pode sofrer va-
riações em virtude do encerramento da operativi-
dade dos ferrys de Gudvangen a Kaupanger e de
Hellesylt a Geiranger. Consultar.

• Durante a temporada de funcionamento, o aco-
modação pode ser alterado, desviado para fora da
cidade, em virtude da celebração de feiras e con-
gressos.

• Vistos não inclusos. Verifique condições e requisi-
tos necessários junto ao órgão competente de seu
país de origem.

DIA 15. (Sábado) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre nesta preciosa
cidade para atividades pessoais, compras, etc.
Sugerimos visitar opcionalmente Petrodvo-
rets, bela cidade situada a 30 km de São Pe-
tersburgo, na costa do Golfo da Finlândia, onde
Pedro I decidiu construir sua residência de
verão em tal luxo que rivalizou com o Palácio
de Versalhes. Tarde livre. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 16. (Domingo) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Tempo livre. No horário
indicado, traslado ao aeroporto. Fim da viagem
e de nossos serviços para passageiros de 16
dias.

• Passageiros de 18 dias, com Moscou:

DIA 16. (Domingo) SÃO PETERSBURGO-
MOSCOU

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Tempo livre até a hora
indicada. Traslado ao aeroporto para embarcar
no voo com destino a Moscou. Chegada e tras-
lado ao hotel. Tempo a sua disposição para co-
meçar a conhecer a capital da Federação
Russa, situada às margens do rio Moscou. Foi
fundada em 1147 pelo príncipe Yury Dolgorukiy
e em 1263, o príncipe Daniel, filho de Alexander
Nevsky, decidiu fixar ali sua residência e con-
vertê-la na capital do Império Russo. Jantar e
acomodação.

DIA 17. (Segunda Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita à cidade de Moscou. Partimos
rumo à Praça Vermelha, onde se encontram o
Museu de História (séc. XIX) e a Catedral da In-
tercessão, mais conhecida como Catedral de
São Basílio. Admiraremos o belíssimo conjunto
do Convento das Donzelas e o lago adjacente,
que inspirou Tchaikovsky na composição da
música do ballet mais famoso do mundo "O
Lago dos Cisnes; também passaremos pelo
Teatro Bolshoi; etc. Na parte da tarde, visitare-
mos o recinto amuralhado do Kremlin. Durante
a visita você vai desfrutar da mágica Praça das
Catedrais: a Catedral da Assunção, a mais im-
portante da Rússia; a Catedral da Anunciação
e a de São Miguel Arcanjo. Realizaremos tam-
bém a visita inclusa ao Metrô de Moscou,
também conhecido como “palácios subterrâ-
neos”. Jantar e acomodação.

DIA 18. (Terça Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. No horário indicado se
fará o traslado ao aeroporto. Fim da viagem e
de nossos serviços.

Estocolmo

Copenhague

Tallin

Helsinki São Petersburgo

Moscou

Oslo
Lillehamer

Karlstad

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

DATAS DE INICIO BERGEN

Junho                      11      25

Julho                          9        23

Agosto                       6        20

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

       HOTÉIS previstos ou similares
Copenhague Scandic Sydhavn****  Cidade

Radisson Falconer **** Cidade

Bergen Scandic H. Bergen *** Centro
Radisson B. Norge **** Centro

Leikanger Leikangerfjord  **** Fiordo
Sognefjord **** Fiordo

Área GeirangerLoenfjord Hotel **** Fiordo
Geiranger H. **** Fiordo

Oslo Scandic Helsfyr **** Cidade
Scandic Bygdoy **** Cidade

Estocolmo B.W Time Hotel **** Semic.
Scandic Hotel***sup Centro
Scandic **** Cidade

Barco Silja Line**** Cruzeiro
Tallin Grand H. Tallin **** Centro

Radisson. **** Cidade
Sokos Viru **** Centro

Helsinki Holiday Inn West **** Centro
Cumulus Olympia ***sup Centro
Cumulus Airport ***sup Apto.

S. Petersb. Hotel Moskva **** Cidade
Sokos Olimpia **** Cidade
Holiday Inn MV **** Cidade

Moscou Cosmos**** Cidade
Crowne Plaza**** Centro

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Copenhague.......................      110      110       70

         São Petersburgo.................      95      120       60

         Moscou ..............................      75      100       50

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
        16 dias 18 dias

        Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . .    3.290      3.560

        Spto. quarto individual  . . . . . . .       975      1.105

        Spto Noites Brancas 12/5-30/6  . .         85           85

        ■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . .         80           80

        Bônus cancel sem despesas  . .         30           30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Sábado) ESTOCOLMO 
Chegada a Estocolmo. Assistência no aero-
porto. Traslado ao hotel. Tempo livre nesta be-
líssima cidade, a maior da Suécia, fundada no
século XIII e conhecida como a “Veneza do
Norte”. Aproveite para atravessar algumas de
suas 53 pontes e passear pela parte antiga da
cidade. Jantar (opc. MP e TI) e acomodação.

DIA 2. (Domingo) ESTOCOLMO 
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em
Estocolmo, durante a qual percorreremos a ci-
dade antiga, da época medieval. Veremos o
Gamla Stan (a cidade antiga), onde se encon-
tram o Palácio Real, a Catedral e a Torre
Kaknäs, uma das atrações turísticas mais visi-
tadas da cidade, graças ao restaurante que se
encontra em sua parte mais alta, de onde se
aprecia uma vista global da capital sueca. A se-
guir, realizaremos uma visita opcional à Prefei-
tura de Estocolmo, onde se celebra o
banquete dos prêmios Nobel e ao Museu
Vasa, onde se encontra o barco construído por
Gustav Vasa no século XVII, que resistiu até
nossos dias. O Vasa, que foi resgatado três sé-
culos depois de seu naufrágio, mantém mais
de 95% de sua estrutura original intacta, razão
pela qual é considerado um tesouro artístico e
um dos monumentos turísticos mais visitados
do mundo. Almoço (opc. TI). Estocolmo ofe-
rece aos visitantes diversas possibilidades para
uma estadia inesquecível nesta bela cidade.
Recomendamos uma visita ao Museu de Arte,
que possui uma extensa coleção de obras de
artistas escandinavos, além de valiosas obras
de Rubens, Rembrandt e Van Dyke. Visite tam-
bém o Skansen, o museu ao ar livre mais antigo
do mundo, fundado em 1891 com o objetivo

de mostrar como as pessoas viveram e trabal-
haram em diferentes partes da Suécia em tem-
pos antigos. Além disso, nos últimos anos, a
representação de animais domésticos e selva-
gens nórdicos foi aumentada com o acréscimo
de uma seleção de animais exóticos. Outro
lugar interessante é o palácio de Drottningholm,
de beleza espetacular, que já foi conhecido
como o “Versalhes do século XVII”. Jantar
(opc. MP e TI) e acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) ESTOCOLMO-
TALLIN (Noite a bordo)
Café da manhã buffet. Possibilidade de reali-
zar uma preciosa excursão opcional às cidades
vizinhas de Sigtuna e Uppsala, berço da civi-
lização sueca. A catedral de Uppsala é um dos
monumentos mais notáveis do norte da Eu-
ropa. Em sua biblioteca, de renome mundial,
encontra-se o Codex Argenteus, bíblia total-
mente caligrafada em prata. Almoço (opc. TI).
Na parte da tarde, no horário indicado, segui-
remos para o porto para embarcar num cru-
zeiro com destino a Tallinn. Jantar (opc. MP e
TI) e acomodação em camarotes duplos. 

DIA 4. (Terça Feira) TALLIN 
Café da manhã buffet a bordo. Desembarque
em Tallinn. Visita panorâmica na cidade, ca-
pital da república da Estônia, uma das joias
ocultas do Báltico. A visita se realizará a pé,
para desfrutarmos do ambiente histórico de
suas ruas. Passearemos pela Cidade Alta,
onde se encontra a Catedral ortodoxa de
Alexander Nevsky e o Parlamento da Estô-
nia. A cidade velha conserva dentro de seu re-
cinto amuralhado grande quantidade de
edifícios antigos. É tal a beleza desta cidade,

que ficou conhecida como a “Praga do Bál-
tico”. Almoço (opc. TI). Tarde livre. Jantar
(opc. MP e TI) e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) TALLIN-HELSINKI
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, embarcaremos com destino a Helsinki,
capital da Finlândia. Repleta de obras de Alvar
Aalto, esta metrópole jovem e dinâmica faz
parte do seleto grupo de cidades mais desen-
volvidas. Helsinki, no entanto, conserva as
raízes de sua interessante história, que re-
monta a mais de 450 anos. É uma cidade de
mercados e feirinhas coloridas, cheias de vida,
concertos e eventos desportivos ao ar livre du-
rante o verão, parques à beira-mar, excelentes
cafeterias e restaurantes e as exposições mais
vanguardistas, sempre em Museus de alta
qualidade. É também uma cidade agradavel-
mente compacta, onde muitas de suas atra-
ções estão localizadas nos distritos centrais,
sendo o deslocamento entre elas rápido e fácil.
Esta cidade também é conhecida como a
“Branca Capital Nórdica”. As influências do
leste e oeste se fundem num harmonioso
conjunto. No momento de nossa chegada, fa-
remos a visita panorâmica à cidade; a história
vem ao nosso encontro na magnífica Praça do
Senado, com sua Catedral Luterana neo-
clássica, símbolo da cidade e a Catedral Or-
todoxa de Uspensky, próxima dali. No Parque
da Esplanada, ponto nevrálgico das compras,
há um sem-fim de lojas de design e de moda;
numa praça das proximidades encontra-se o
Velho Mercado, parada obrigatória para os si-
baritas de Helsinki, no qual podemos encontrar
pão recém saído do forno, frutas, flores e qui-
tutes em pequenas e encantadoras bancas,
que existem há mais de um século. Sem es-
quecer-nos do porto, na outra extremidade do
Parque, onde se forma outro mercado autên-
tico e cheio de encanto: um lugar com produ-
tos finlandeses onde você poderá comer,
comprar peças de artesanato ou presentes.
Destacam-se também: o Estádio Olímpico,
onde se celebraram os jogos de 1952; a fa-
mosa igreja de Temppeliaukio, cuja concepção
arquitetónica adapta a igreja à rocha e cujo teto
abobadado é formado por milhares de metros
de fio de cobre e o parque Sibelius, uma ho-
menagem ao compositor nacional da Finlândia.
Resto do tempo livre. As atrações oferecem
um leque de possibilidades: a ilha fortaleza de
Suomenlinna, na entrada do porto sul; o
Museu a Céu Aberto, na ilha de Seurasaari,
com suas tradicionais construções; o impres-
sionante edifício de Kiasma, que abriga o
Museu de Arte Contemporânea... Almoço
(opc. TI). Tarde livre à sua disposição. Jantar
(opc. MP e TI) e acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) HELSINKI-
SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã buffet. Saída de trem ou ôni-
bus para São Petersburgo, uma das cidades
mais belas do mundo, projetada e mandada
construir pelo czar Pedro I, o Grande, em 1703.
Chegada e traslado ao hotel. Almoço (opc. TI).
Visita panorâmica pela cidade. Percorrere-
mos a Avenida Nevsky, a rua principal onde se
destacam os edifícios da Torre da Duma Ur-
bana e da Casa do Livro. Passaremos pelo
Dique e pelo Jardim de Verão, e admiraremos
a Catedral de Santo Isaac. Também podere-
mos ver o Cruzeiro Aurora, navio-museu sím-
bolo da revolução russa, que, em 1917,
anunciou o início da revolução bolchevique.
Para finalizar a visita contemplaremos a Cate-
dral de Nossa Senhora de Kazan. Jantar (opc.
MP e TI) e acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita incluída ao Museu Hermitage, um dos
maiores do mundo. Possui mais de três milhões
de obras e está situado na antiga residência
dos czares da Rússia. Suas coleções estão lo-
calizadas tanto no Palácio de inverno como nos
edifícios do Antigo, Novo e Pequeno Hermitage.
Formou-se com a coleção privada que foi
sendo adquirida durante vários séculos pelos
czares; declarado Museu do Estado em 1917.
O Museu possui diversas seções: arte ociden-
tal, cultura primitiva, cultura russa, numismática,

Além das visitas em Estocolmo, Tallin, Helsinki, São Petersburgo 
e Moscou, incluímos:

• Museus: Hermitage e Kremlin.

• Excursões: Metrô de Moscou.

• Outras atrações: degustação de vodka, 
cruzeiro pelo mar Báltico e pelo golfo da Finlândia.

CAPITAIS BÁLTICAS E RÚSSIA
2 noites Estocolmo, 1 em cruzeiro, 1 em Tallin, 1 em Helsinki, 3 em São Petersburgo e 3 em Moscou.

TRÊS OPÇÕES

     • Acomodação e café da manhã

     • Meia Pensão durante toda a viagem (7 ou 11 jantares)

     • Tudo incluido (7 ou 11 jantares e 6 ou 9 almoços)

dias … a partir de 1.250 $8 12

INCLUIDO SÃO PETERSBURGO - MOSCOU

261
E60
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Tallín
Estocolmo

Helsinki

São 
Petersburgo

Moscou

etc. Sua galeria é considerada, junto com a do
Museu do Prado, a mais completa do mundo.
Almoço (opc. TI). À tarde, visita opcional à For-
taleza de Pedro e Paulo, na ilha de Zayachi, na
margem direita do Neva. Impressiona pela sua
catedral de estilo barroco inicial e sua Torre si-
neira, que foi, durante muito tempo, o edifício
mais alto da cidade, com 122,5 metros de al-
tura. Jantar (opc. MP e TI) e acomodação.

DIA 8. (Sábado) SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã buffet. Manhã livre nesta bela
cidade para atividades pessoais, compras, etc.
Sugerimos visitar opcionalmente Petrodvo-
rets (ant. Peterhof), bela cidade situada a 30
km de São Petersburgo, na costa do Golfo da
Finlândia, onde Pedro I decidiu construir sua re-
sidência de verão em tal luxo que este palácio
é conhecido como o “Versalhes russo”. A
construção começou em 1714, mas a abertura
não foi realizada até 10 anos mais tarde. Al-
moço (opc. TI). Tarde livre. Jantar (opc. MP e
TI) e acomodação.

• Passageiros de 8 dias. Café da manhã, tras-
lado para o aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços

DIA 9. (Domingo) SÃO PETERSBURGO -
MOSCOU 

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Tempo livre até o ho-
rário indicado. Traslado ao aeroporto para 
embarcar no voo com destino a Moscou. Che-
gada, assistência e traslado ao hotel. Tempo à
sua disposição para começar a conhecer a ca-
pital da Federação Russa, situada às margens

do rio Moscou. Foi fundada em 1147 pelo prín-
cipe Yury Dolgorukiy e em 1263, o príncipe Da-
niel, filho de Alexander Nevsky, decidiu fixar ali
sua residência e convertê-la na capital do Im-
pério Russo. Jantar (opc. MP e TI) e acomo-
dação.

DIA 10. (Segunda Feira) MOSCOU 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita à cidade de Moscou. Iniciaremos a pano-
râmica partindo rumo à Praça Vermelha, onde
se encontram o Museu de História (séc. XIX)
e a Catedral da Intercessão, mais conhecida
como Catedral de São Basílio. Admiraremos
o belíssimo conjunto do Convento das Don-
zelas e o lago adjacente, que inspirou Tchai-
kovsky na composição da música do ballet
mais famoso do mundo “O Lago dos Cisnes”.
Finalizaremos o circuito dando um passeio pela
Praça Vermelha. A seguir, faremos a visita in-
clusa ao metrô de Moscou, maravilhosamente
decorado e mais conhecido pela alcunha de
“Palácios Subterrâneos”. Almoço (opc. TI).
Resto do dia livre. Visita opcional à Galeria Tre-
tyakov, um dos mais prestigiosos museus do
país, cuja coleção de ícones (sécs. XIV-XVIII) e
quadros de artistas russos dos séculos XVII a
XIX, é a melhor do mundo. Jantar (opc. MP e
TI) e acomodação.

DIA 11. (Terça Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Hoje visitaremos o re-
cinto fortificado do Kremlin (incluso), antiga
residência dos czares russos e atual sede da
Presidência da Federação Russa. Poderemos
desfrutar da mágica Praça das Catedrais: a
Catedral da Assunção, a mais importante da
Rússia; a Catedral da Anunciação e a de São

Miguel Arcanjo. Almoço (opc. TI). Veremos
também o Panteão dos príncipes moscovitas e
czares russos. Jantar (opc. MP e TI) e aco-
modação.

DIA 12. (Quarta Feira) MOSCOU
Café da manhã. Na hora indicada será feito o
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

• Voos: São Petersburgo-Moscou.
• Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre.
• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
• Hotéis: Acomodação em quarto duplo

com banheira ou chuveiro.
• Refeições:

Opc. TI: 7 ou 11 café da manhã, 
7 ou 11 jantares e 6 ou 9 almoços
Opc. MP: 7 ou 11 café da manhã,
7 ou 11 jantares
Opc. AD: 7 ou 11 café da manhã

• Cruzeiros: Estocolmo-Tallin, Tallin-Hel-
sinki.

• Visitas com guia local: panorâmicas
de Moscou, São Petersburgo, Helsin-
ki, Tallin, e Estocolmo. Museu Hermi-
tage.

• Outras atrações inclusas: visita ao
Kremlin, Metrô de Moscou e degusta-
ção de vodka.

• Seguro de Viagem.

      HOTÉIS previstos ou similares

Estocolmo Scandic Hotel ***sup Centro
B.W. Time Hotel **** Cidade
Scandic **** Cidade

Barco Silja Line **** Cruzeiro
Tallin Sokos Viru **** Centro

M. Grand Hotel **** Centro
Radisson Olympia **** Cidade

Helsinki Holiday Inn West**** Centro
Cumulus Olympia***sup Cidade
Cumulus Airp.***sup Aerop.

S. Petersb. Hotel Moskva**** Cidade
Sokos Olimpia**** Cidade
Holiday Inn MV**** Cidade

Moscou Cosmos **** Cidade
Crowne Plaza**** Cidade

NOTAS

• O último serviço de refeições é o café da man-
hã do dia 12.

• A ordem das visitas pode ser alterada. As be-
bidas não estão incluidas nas refeições.

• Vistos não incluidos. Consultar preços.

DATAS DE INICIO ESTOCOLMO

Maio                    28

Junho                    4      11      18      25

Julho                     2        9      16      23      30

Agosto                  6      13      20      27

Setembro              3      10

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
        8 dias 12 dias

        Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . .    1.250      1.800

        Em meia pensão  . . . . . . . . . . . .    1.530      2.160

        Em pensão completa  . . . . . . . .    1.725      2.400

        Spto. quarto individual  . . . . . . .       455         610

        Spto Noites Brancas 12/5-30/6  . .         85           85

        ■ Temporada Alta  . . . . . . . . . . .         70           80

        Bônus cancel sem despesas  . .         30           30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Estocolmo ..........................       85       110       65

         São Petersburgo.................       95       120       60

         Moscou ..............................       75       100       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Segunda Feira) TALLINN
Chegada aTallinn, assistência de nossa equipe
e traslado ao hotel. Tempo livre nesta tranquila,
bela e elegante capital báltica. Jantar (opc. MP
e TI) e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) TALLINN
Café da manhã buffet. Visita panorâmica
nesta cidade, conhecida como “Praga do Bál-
tico” por suas belas construções medievais.
Tallinn está dividida em três partes: a Colina da
Catedral, onde se situava a autoridade central;
a Cidade Antigaa ("Vana Linn"), que é a antiga
cidade hanseática, a "cidade dos cidadãos" e,
finalmente, a cidade moderna, ao sul da antiga,
na área onde os estonianos se estabeleceram.
A Cidade Antiga de Tallinn foi declarada Pa-
trimônio da Humanidade pela UNESCO em
1997. Passearemos pela Cidade Alta, onde se
encontram a Catedral ortodoxa de Alexander
Nevsky e o Parlamento da Estônia. Vamos
ver a cidade antiga, cheia de artesãos e comer-
ciantes, que mantém dentro de seu recinto for-
tificado uma grande quantidade de edifícios
antigos. Destacam-se também a Prefeitura, a
Igreja de Santo Olavo, a Farmácia Municipal
(uma das mais antigas da Europa ainda em fun-
cionamento, datada de 1422), e a Igreja do Es-
pírito Santo. Almoço (opc. TI). Tarde livre.
Jantar (opc. MP e TI). Após o jantar, daremos
um passeio noturno pela cidade velha. Acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) TALLINN (HELSINKI)
Café da manhã buffet. Estadia com meia pen-
são. Hoje você vai poder realizar opcional-
mente uma magnífica excursão a Helsinki.
Seguiremos para o porto de Tallinn para fazer
um cruzeiro de cerca de duas horas pelo Golfo
da Finlândia. Na chegada a Helsinki, faremos a
visita panorâmica pela cidade, percorrendo a
Praça do Senado, com a Catedral Luterana de
1852, os estaleiros, o Estádio Olímpico, a Igreja
de Temppeliaukio, construída em rocha sólida,
o Parque Sibelius, etc. Tempo livre. Na parte da
tarde, traslado ao porto para embarcar de volta
para Tallinn. Chegada. Jantar (opc. MP e TI) e
acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) TALLINN-PÄRNU-
TURAIDA-SIGULDA-RIGA
Café da manhã buffet. Saída para a cidade
costeira de Pärnu, uma das cidades mais bo-
nitas da República e considerada a capital do
verão. Continuação a Turaida, onde visitaremos
seu importante castelo, a igreja de madeira de
Vizdzeme e o cemitério Livon, onde está o tú-

REPÚBLICAS BÁLTICAS
3 noites em Tallin, 2 em Riga e 2 em Vilnius.

Além das visitas em Tallin, Sigulda, Riga, Kaunas e Vilnius, in-
cluímos:

• Excursões: Visita a Parnu e Colina das Cruzes. Parque 
de Gauja, Igreja de madeira de Vizdzeme, cemitério Livon e
Grutas Gutmanis. Castelo de Turaida e Palácio de Rundale.

• Outras atrações: Visita da República de Uzupis e cemitério
Antakalnis em Vilnius. Visita do Mercado Central e a Catedral
de São Pedro em Riga. Passeios noturnos por Tallin, Riga e
Vilnius.

dias …  a partir de 855 $8

TRÊS OPÇÕES

     • Acomodação e café da manhã

     • Meia Pensão durante toda a viagem (7 jantares)

     • Tudo incluido (7 jantares e 5 almoços)

mulo da legendária “rosa de turaida”. Visitare-
mos as Grutas Gutmanis, relacionadas com a
lenda da rosa de turaida e antigas lendas dos
livones. Continuação a Sigulda e visita de Par-
que Nacional de Gauja onde poderemos ad-
mirar as paisagens naturais. Almoço (opc. TI).
Visita de Sigulda, maravilhoso povoado dentro
do vale. Continuação de nossa rota a Riga.
Jantar (opc. MP e TI). Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) RIGA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica pela cidade. Daremos um
passeio a pé pelo centro histórico, no qual po-
deremos apreciar a Prefeitura de Riga, a Ca-
tedral, a Igreja de São Pedro, a Porta Sueca,
o Monumento à Liberdade, Mercado Cen-
tral, etc. Visitaremos também o bairro com a
maior concentração de edifícios modernistas
da cidade. Almoço (opc. TI). Tarde livre. Jantar
(opc. MP e TI). Após o jantar, daremos um
passeio noturno incluso pela parte mais antiga
da cidade. Acomodação.

DIA 6. (Sábado) RIGA-RUNDALE-COLINA
DAS CRUZES-KAUNAS-VILNIUS 
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para o Palácio de Rundale,
construído entre 1736 e 1740 pelo mesmo ar-
quiteto que construiu o Museu Hermitage de
São Petersburgo. O Palácio foi a famosa resi-
dência de verão de Ernst Johann Biron, Duque
de Courland. Almoço (opc. TI). Cruzaremos a
fronteira com a Letônia e, no caminho faremos
uma pausa para visitar a misteriosa Colina das
Cruzes, centro cristão de peregrinações. Saída
a Kaunas Esta importante cidade comercial
desde o período medieval, sofreu fortes ata-
ques durante as guerras mundiais, por ser um
ponto de referência na “Cadeia Báltica” e um
centro muito desenvolvido industrialmente.
Passearemos em suas ruas e admiraremos o
castelo, a praça da prefeitura e as igrejas, entre
as quais se destaca a neobizantina de São Mi-
guel Arcanjo e a Catedral, o maior edifício gó-
tico da Lituânia. Continuação e chegada a
Vilnius. Tempo livre. Jantar (opc. MP e TI).
Acomodação.

DIA 7. (Domingo) VILNIUS
Café da manhã buffet. Visita panorâmica
pela cidade. É a capital mais populosa da Li-
tuânia. O atual centro da cidade era um forte
construído no topo de uma colina do Ducado
da Lituânia. Ao rey da Polônia e gram duque de
Lituania Wladyslaw II da Polônia concede a
Vilna da derecho da ser cidade em 1387. Sua
população foi inicialmente composta de litua-
nos, mas isso teve fim com a chegada de co-
merciantes e artesãos de várias nacionalidades.

Na idade Moderna, a parte que hoje corres-
ponde à cidade antiga, fundada em 1323, foi
cercada por muralhas, com nove pórticos e três
torres. Contemplaremos a torre de Gedimi-
nas, a Catedral, a Igreja de São Pedro e São
Paulo, o magnífico centro velho, o bairro
judeu, a República de Uzupis e cemitério
Antakalnis, etc. Almoço (opc. TI). Na parte da
tarde, sugerimos realizar uma excursão opcio-
nal a Trakai, conhecida como a “cidade sobre
a água”, completamente cercada pelo lago
Galve e fundada no século XIV. Retorno ao
hotel. Jantar (opc. MP e TI) Depois faremos
um passeio noturno incluso pelo centro his-
tórico da cidade. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) VILNIUS
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado para o aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante: e assistência a

partir da chegada.
• Hotéis: Acomodação em quarto duplo

com banheira ou chuveiro.
• Refeições: 7 cafés da manhã buffet

(opc. AD), 7 cafés da manhã buffet, 7
jantares (opc. MP), 7 cafés da manhã
buffet, 7 jantares e 5 almoços (opc. TI).

• Visitas com nosso guia: Passeio por
Parnü; Colina das Cruzes; passeios
noturnos por Tallin, Riga e Vilnius.

• Visitas com guia local:
Panorâmicas de Tallin, Riga e Vilnius. 

• Outras atrações inclusas:
Parque de Gauja,
Igreja de madeira de Vizdzeme, 
Cemitério Livon e Grutas Gutmanis. 
Castelo de Turaida e Palácio de
Rundale. 
Visita da República de Uzupis e
Cemitério Antakalnis em Vilnius. 
Visita do Mercado Central e a Catedral
em Riga.

• Seguro de Viagem.

DATAS DE INICIO TALIN

Maio                    23      30

Junho                    6      13      20      27

Julho                     4      11      18      25

Agosto                  1        8      15      22      29

Setembro              5      12      19

Datas em negrito operam o itinerario com inicio em
Vilnius.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA
        AD MP

        Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . .       855      1.050

        Spto. quarto individual  . . . . . . .       300         300

        Spto. Tudo incluido  . . . . . . . . . .           –         130

        Bônus cancel sem despesas  . .         30           30

       HOTÉIS previstos ou similares

Vilnius Crowne Plaza **** Cidade
Congress**** Centro
Neringa **** Centro
Panorama *** Centro
Bw Vilnius *** Cidade

Riga Radisson Daug. **** Centro
Radisson Latvija **** Centro
Albert Hotel **** Centro

Tallin Park Inn Grand Hotel **** Centro
Sokos Viru **** Centro
Radisson Olympia **** Cidade

Excepcionalmente a acomodação em Tallinn poderá ser
feita no Hotel Ylemiste (4* Periferia).

NOTAS

• O último serviço de refeições é o café da manhã
do 8º dia. As refeições não incluem bebidas.

• A ordem das visitas pode ser alterada.
• Durante a temporada de funcionamento, o acomo-

dação pode ser alterado, desviado para fora da ci-
dade, em virtude da celebração de feiras e
congressos.

Tallín

Riga

Vilnius

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Tallin ...........................................         75          40
         Vilnius .........................................         75          40

Inicio Tallín - Fim Vilnius

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

E63
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Tallín

Riga

Vilnius

Helsinki

Varsóvia

INCLUSO NA VIAGEM

• Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
• Hotéis: Acomodação em quarto duplo

com banheira ou chuveiro.
• Refeições: 10 cafés da manhã buffet

e 8 jantares (opc. MP). 10 cafés da
manhã buffet (opc. AD).

• Visitas com nosso guia: passeio por
Pärnu; Colina das Cruzes; passeios
noturnos por Tallin, Riga e Vilnius.

• Visitas com guia local: Helsinki, Ta-
llin, Riga, Vilnius, Varsóvia e Cracóvia.

• Outras atrações inclusas:
Parque de Gauja, Igreja de madeira de
Vizdzeme, cemitério Livon e Grutas
Gutmanis. Castelo de Turaida e Palá-
cio de Rundale. Visita da República de
Uzupis e cemitério Antakalnis em Vil-
nius. Visita do Mercado Central e da
Catedral de São Pedro em Riga. Ex-
cursão a Cracóvia.

• Seguro de Viagem.

DIA 1. (Sábado) VARSÓVIA
Chegada a Varsóvia, assistência de nossa equipe
e traslado ao hotel. Tempo livre para visitar a ci-
dade. Jantar (opc. MP) e acomodação.

DIA 2. (Domingo) VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Visita panorâmica pela
cidade, com destaque para: a Praça do Mercado;
a Casa do Basilisco; a Casa do Leão; a coluna de
Sigismundo na Praça do Castelo; o Castelo Real,
de estilo barroco primitivo; a Cúria Maior e a Cúria
Menor; a Torre da Cidade, do séc. XIV; e a Cate-
dral de São João Batista. Tarde livre. Jantar (opc.
MP) e acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) VARSÓVIA
Excursão inclusa a Cracóvia
Café da manhã. Saída de manhã cedo de trem
para a Cracóvia. Chegada e visita à antiga ca-
pital da Polônia. Veremos a Praça do mercado,
a maior praça medieval da Europa. Em sua parte
central eleva-se o edifício de Sukiennice, cuja
história remonta a finais do século XII e princípios
do XIII; próximo a Sukiennice encontramos a be-
líssima igreja gótica de Santa Maria, com um
altar-mor medieval único em seu gênero. Retorno
a Varsóvia. Jantar (opc. MP) e acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) VARSÓVIA - VILNIUS
Café da manhã buffet. No horário indicado,
saída para Vilnius. Chegada à capital da Lituânia.
Visita panorâmica à cidade de Vilnius. Contem-
plaremos a torre de Gediminas, a Catedral, a
igreja de São Pedro e São Paulo, o magnífico
centro antigo, o bairro judeu, a “República de
Uzupis” e o Cemitério Antakalnis, etc. Jantar
(opc. MP). Depois do jantar, daremos um pas-
seio noturno incluso pelo centro histórico da ci-
dade. Acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) VILNIUS-KAUNAS-
COLINA DAS CRUZES-RUNDALE-RIGA
Café da manhã buffet. De manhã cedo, saída
para a cidade de Riga. Saída para Kaunas e vi-
sita panorâmica a esta importante cidade co-
mercial do período medieval. No caminho
faremos uma parada para visitar a misteriosa Co-
lina das Cruzes, centro cristão de peregrinações.
Na parte da tarde, visitaremos o Palácio de Run-
dale, construído entre 1736 e 1740 pelo mesmo
arquiteto que construiu o Museu Hermitage de
São Petersburgo. Chegada a Riga. Jantar (opc.
MP) e acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) RIGA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
panorâmica pela cidade, fundada pelo bispo ale-
mão Albert, em 1201. Daremos um passeio a pé

Além das visitas em Helsinki, Tallin, Sigulda, Riga, Kaunas, Vilnius e
Varsóvia, incluímos:

• Excursões: Visita a Parnu e Colina das Cruzes. Parque de Gauja,
Igreja de madeira de Vizdzeme, cemitério Livon 
e Grutas Gutmanis. Castelo de Turaida e Palácio de Rundale.

• Outras atrações: Visita da República de Uzupis e cemitério 
Antakalnis em Vilnius. Visita do Mercado Central e da Catedral 
de São Pedro em Riga. Passeios noturnos por Tallin, Riga 
e Vilnius. Excursão a Cracóvia.

COM 8 JANTARES

dias … a partir de  1.795 $11

NOTAS

• O último serviço de refeições é o café da manhã
do 11º dia.

• As refeições não incluem bebidas. 
• A ordem das visitas pode ser alterada.

fundem num harmonioso conjunto. Chegada e vi-
sita panorâmica pela cidade, percorendo a Praça
do Senado, com sua Catedral Luterana neo-
clássica de 1852; os estaleiros; o Estádio Olím-
pico, onde se celebraram os jogos de 1952; a
igreja de Temppeliaukio; o Parque Sibelius,
uma homenagem ao compositor nacional da Fin-
lândia. Tarde livre. Acomodação.

DIA 10. (Segunda Feira) HELSINKI
Café da manhã buffet. Dia livre à disposição. A
cidade oferece um leque de possibilidades e visi-
tas, tais como: a ilha fortaleza de Suomenlinna,
na entrada do porto sul; o Museu a Céu Aberto,
na ilha de Seurasaari, com suas construções tra-
dicionais; o surpreendente edifício de Kiasma,
que abriga o Museu de Arte Contemporânea,
etc. Acomodação.

DIA 11. (Terça Feira) HELSINKI
Café da manhã buffet. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

EC6

DATAS DE INICIO VARSÓVIA

Julho                     2      16      30

Agosto                13      27

       HOTÉIS previstos ou similares
Vilnius Crowne Plaza **** Cidade

Neringa **** Centro

Comfort **** Cidade

Riga Radisson Daug. **** Centro

Radisson Latvija **** Centro

Tallin M. Grand Hotel **** Centro

Radisson Olympia **** Cidade

Helsinki Holiday Inn West**** Centro

Sokos Presidentti**** Centro

Varsóvia Radisson Blu S. **** Centro

Mercure Centrum **** Centro
Excepcionalmente a acomodação em Tallinn poderá ser
feita no Hotel Ylemiste (4* Periferia).

POLÔNIA, R. BÁLTICAS
E FINLÂNDIA
2 noites em Helsinki, 2 em Tallin, 2 em Riga, 1 em Vilnius, 3 em Varsóvia 

pelo centro histórico, durante o qual poderemos
apreciar a Prefeitura de Riga, a Catedral, a
igreja de São Pedro, a Porta Sueca, o Monu-
mento à Liberdade, Mercado Central, etc. Visi-
taremos também o bairro com a maior
concentração de edifícios modernistas da cidade.
Tarde livre para continuar desfrutando desta bela
cidade. Jantar (opc. MP). Depois do jantar, da-
remos um passeio noturno incluso na parte
mais antiga da cidade. Acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) RIGA-TURAIDA-
SIGULDA-PÄRNU-TALLINN
Café da manhã buffet. Saída para Turaida,
onde visitaremos seu imponente Castelo, a igreja
de madeira de Vidzeme e o cemitério Livônio,
onde se encontra o túmulo de Maija, a “Rosa de
Turaida”, personagem lendário. Visita às Grutas
Gutmanis, relacionadas com a história da Rosa
de Turaida e às antigas lendas dos livonianos.
Continuação para Sigulda e visita ao parque
Nacional de Gauja, onde você vai poder admirar
as paisagens naturais de seu vale. Visita panorâ-
mica em Sigulda, encantadora cidade situada no
centro do vale. Saída para a cidade costeira de
Pärnu, uma das mais bonitas desta República,
considerada a capital do verão. Continuação para
Tallinn. Jantar (opc. MP) e acomodação.

DIA 8. (Sábado) TALLINN
Café da manhã buffet. Visita panorâmica a
esta cidade. Tallinn divide-se em três partes: a
Colina da Catedral, onde se situava a autoridade
central; a Cidade Antiga (“Vana Linn”), que é a an-
tiga cidade hanseática, a “cidade dos cidadãos”;
e, finalmente, a cidade moderna, ao sul da antiga,
na área onde os estonianos se estabeleceram. A
Cidade Antiga de Tallinn foi declarada Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO em 1997. Pas-
searemos pela Cidade Alta, onde se encontram
a Catedral ortodoxa de Alexander Nevsky e o
Parlamento da Estônia. Vamos ver a cidade an-
tiga, cheia de artesãos e comerciantes, que man-
tém dentro de seu recinto fortificado uma grande
quantidade de edifícios antigos. Destacam-se
também a Prefeitura, a igreja de Santo Olavo,
a Farmácia Municipal (uma das mais antigas da
Europa ainda em funcionamento, datada de
1422), e a igreja do Espírito Santo. Tarde livre para
para descobrir tranquilamente os encantadores
recantos desta cidade medieval. Jantar (opc.
MP). Depois do jantar, daremos um passeio no-
turno incluso na cidade antiga. Acomodação.

DIA 9. (Domingo) TALLINN-HELSINKI
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã embarcaremos com destino a Helsinki,
capital finlandesa de design e da cultura. Esta ci-
dade é conhecida tambe´m como A Branca Ca-
pital Nórdica. As influências do leste e oeste se

Inicio Varsovia - Fin Helsinki

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.795
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 650
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Varsovia......................................         95          50

         Helsinki.......................................        100         60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Sábado) VARSÓVIA
Chegada a Varsóvia, assistência de nossa
equipe e traslado ao hotel. Tempo livre para vi-
sitar a cidade. Jantar (opc. MP) e acomoda-
ção.

DIA 2. (Domingo) VARSÓVIA
Café da manhã-Buffet. Visita panorâmica da
cidade, donde destacan: a Praça do Mercado;
a Casa do Basilisco; a Casa do Leão; a coluna
de Sigismundo na Praça do Castelo; o Castelo
Real, de estilo barroco primitivo; a Cúria Maior
e a Cúria Menor; a Torre da Cidade, do séc. XIV;
e a Catedral de São João Batista. Tarde livre.
Os que quiserem podem fazer uma visita opcio-
nal à Casa de Chopin. Jantar (opc. MP) e aco-
modação.

DIA 3. (Segunda Feira) VARSÓVIA 
Excursão inclusa a Cracóvia
Meia pensão. Saída de trem de manhã cedo
para a Cracóvia. Chegada e visita à antiga ca-
pital da Polônia. Veremos a Praça do mercado,
a maior praça medieval da Europa. Em sua
parte central eleva-se o edifício de Sukiennice,
cuja história remonta a finais do século XII e
princípios do XIII; próximo a Sukiennice encon-
tramos a belíssima igreja gótica de Santa Maria,
com um altar-mor medieval único em seu gê-
nero. Retorno a Varsóvia. Jantar (opc. MP) e
acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) VARSÓVIA-VILNIUS
Café da manhã buffet No horário indicado,
saída para Vilnius. Chegada à capital da Lituâ-
nia. Visita panorâmica à cidade de Vilnius, a
capital mais populosa da  Lituânia. O atual cen-
tro da cidade era um forte construído no topo
de uma colina do Ducado da Lituânia. Sua po-
pulação foi inicialmente composta de lituanos,
mas isso teve fim com a chegada de comer-
ciantes e artesãos de várias nacionalidades. Na
idade Moderna, o que  hoje é a cidade antiga,
fundada em 1323, foi cercada por muralhas,
com nove pórticos e três torres. Contemplare-
mos a torre de Gediminas, a Catedral,  a Igreja
de São Pedro e São Paulo, o magnífico centro
antigo, o bairro judeu, a República de Uzupis, o
Cemitério Antakalnis, etc. Jantar (opc. MP).
Depois do jantar, daremos um passeio noturno
incluso no centro histórico da cidade. Acomo-
dação.

DIA 5. (Quarta Feira) VILNIUS-KAUNAS-
COLINA DAS CRUZES-RUNDALE-RIGA
Café da manhã buffet. De manhã cedo, saída
para a cidade de Riga. Saída para Kaunas e vi-
sita panorâmica. Esta importante cidade co-

mercial desde o período medieval, sofreu fortes
ataques durante as guerras mundiais, por ser
um ponto de referência na “Cadeia Báltica” e
um centro muito desenvolvido industrialmente.
Passearemos em suas ruas e admiraremos o
castelo, a praça da prefeitura e as igrejas, entre
as quais se destaca a neobizantina de São Mi-
guel Arcanjo e a Catedral, o maior edifício gó-
tico da Lituânia. No caminho faremos uma
parada para visitar a misteriosa Colina das
Cruzes, centro cristão de peregrinações. Na
parte da tarde, visitaremos o Palácio de Run-
dale, construído entre 1736 e 1740 pelo
mesmo arquiteto que construiu o Museu Her-
mitage de São Petersburgo. Chegada a Riga.
O centro histórico de Riga foi declarado Patri-
mônio da Humanidade pela UNESCO, pois
possui a mais fina coleção de edifícios Art Nou-
veau de toda a Europa. Os turistas a denomi-
nam a “Paris do Leste”, pela quantidade de
atrações  turísticas que possui. Jantar (opc.
MP). Acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) RIGA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica à cidade, fundada pelo bispo
alemão Albert, em 1201. Daremos um passeio
a pé pelo centro histórico, no qual poderemos
apreciar a Prefeitura de Riga, a Catedral, a Igreja
de São Pedro, a Porta Sueca, o Monumento à
Liberdade, o Mercado Central, etc. Visitaremos
também o bairro com a maior concentração de
edifícios modernistas da cidade. Tarde livre para
continuar desfrutando desta bela cidade. Jan-
tar (opc. MP). Depois do jantar, daremos um
passeio noturno incluso na parte mais antiga
da cidade. Acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) RIGA-TURAIDA-
SIGULDA-PÄRNU-TALLIN
Café da manhã buffet. Saída para Turaida,
onde visitaremos seu imponente Castelo, a
igreja de madeira de Vidzeme e o cemitério Li-
vônio, onde se encontra o túmulo de Maija, a
“Rosa de Turaida”, personagem lendário. Visi-
taremos as Grutas Gutmanis, relacionadas com
a história da Rosa de Turaida e as antigas len-
das dos livonianos. Continuação para Sigulda e
visita ao parque Nacional de Gauja, onde
você vai poder admirar as paisagens naturais
de seu vale. Visita panorâmica em Sigulda, en-
cantadora cidade situada no centro do vale.
Saída para a cidade costeira de Pärnu, uma
das mais bonitas desta República, considerada
a capital do verão. Continuando nossa viagem,
atravessaremos a fronteira com a Estônia, até
chegar a sua capital e principal porto marítimo
do país, Tallinn, que é conhecida como a “Praga
do Báltico” por suas belas construções medie-
vais. Jantar (opc. MP). Acomodação.

DIA 8. (Sábado) TALLIN
Café da manhã buffet. Visita panorâmica a
esta cidade. Tallinn divide-se em três partes: a
Colina da Catedral, onde se situava a autoridade
central; a Cidade Antiga (“Vana Linn”), que é a
antiga cidade hanseática, a “cidade dos cida-
dãos”; e, finalmente, a cidade moderna, ao sul
da antiga, na área onde os estonianos se esta-
beleceram. A Cidade Antiga de Tallinn foi decla-
rada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO
em 1997. Passearemos na Cidade Alta, onde se
encontram a Catedral ortodoxa de Alexander
Nevsky e o Parlamento da Estônia. Vamos ver
a cidade antiga, cheia de artesãos e comercian-
tes, que mantém dentro de seu recinto fortificado
uma grande quantidade de edifícios antigos.
Destacam-se também a Prefeitura, a Igreja de
Santo Olavo, a Farmácia Municipal (uma das
mais antigas da Europa ainda em funciona-
mento, datada de 1422), e a igreja do Espírito
Santo. Tarde livre para para descobrir tranquila-
mente os encantadores recantos desta cidade
medieval. Jantar (opc. MP). Depois do jantar,
daremos um passeio noturno incluso na ci-
dade antiga. Acomodação. 

DIA 9. (Domingo) TALLIN-HELSINKI-
S. PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã embarcaremos com destino a Helsinki,
capital da Finlândia. Repleta de obras de Alvar
Aalto, esta metrópole jovem e dinâmica faz parte
do seleto grupo de cidades mais desenvolvidas.
Helsinki, no entanto, conserva as raízes de sua
interessante história, que remonta a mais de 450
anos. É uma cidade de mercados e feirinhas co-

loridas, cheias de vida, concertos e eventos es-
portivos ao ar livre durante o verão, parques à
beira-mar, excelentes cafeterias e restaurantes
e as exposições mais vanguardistas, sempre em
Museus de alta qualidade. É também uma ci-
dade agradavelmente compacta, onde muitas
de suas atrações estão localizadas nos distritos
centrais, sendo o deslocamento entre elas rá-
pido e fácil. Esta cidade também é conhecida
como a "Branca Capital Nórdica". As influências
do leste e oeste se fundem num harmonioso
conjunto. No momento de nossa chegada, fa-
remos a visita panorâmica à cidade; a história
vem ao nosso encontro na magnífica Praça do
Senado, com sua Catedral Luterana neoclás-
sica, símbolo da cidade e a Catedral Ortodoxa
de Uspensky, próxima dali. No Parque da Es-
planada, ponto nevrálgico das compras, há um
sem-fim de lojas de design e de moda; numa
praça das proximidades encontra-se o Velho
Mercado, parada obrigatória para os sibaritas
de Helsinki, no qual podemos encontrar pão
recém saído do forno, frutas, flores e quitutes
em pequenas e encantadoras bancas, que exis-
tem há mais de um século. Sem esquecer do
porto, na outra extremidade do Parque, onde
se forma outro mercado autêntico e cheio de
encanto: um lugar com produtos finlandeses
onde você poderá comer, comprar peças de ar-
tesanato ou presentes. Destacam-se também:
o Estádio Olímpico, onde se celebraram os
jogos de 1952; a famosa igreja de Temppeliau-
kio, cuja concepção arquitetônica adapta a
igreja à rocha, formando esta todo o seu perí-
metro, e cujo teto abobadado é formado por
milhares de metros de fio de cobre; e o parque

Além das visitas em Varsóvia, Cracóvia, Tallin, Riga, Vilnius, Helsinki,
São Petersburgo e Moscou, incluímos:

• Museus: Hermitage e Kremlin.

• Excursões: Colina das Cruzes, passeio noturno por Tallin, Riga e Vilnius.

• Outras atrações: Igreja de madeira de Vizdzeme. Castelo de Turaida e Palácio 
de Rundale. Visita a Catedral de Riga. Metrô de Moscou.

POLÔNIA, REPÚBLICAS BÁLTICAS E RÚSSIA
3 noites em Varsóvia, 1 em Vilnius, 2 em Riga, 2 em Tallin, 3 em São Petersburgo e 3 em Moscou.

MEDIA PENSIÓN

dias … a partir de 2.990 $15

EC8

INCLUIDO SÃO PETERSBURGO - MOSCOU

Inicio Varsovia - Fim Moscou
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Tallin

Riga

Vilnius

Helsinki

São 
Petersburgo

Moscou

Varsóvia

Sibelius, uma homenagem ao compositor na-
cional da Finlândia. Resto do tempo livre. As
atrações oferecem um leque de possibilidades:
a ilha fortaleza de Suomenlinna, na entrada do
porto sul; o Museu a Céu Aberto, na ilha de
Seurasaari, com suas construções tradicionais;
o surpreendente edifício de Kiasma, que guarda
o Museu de Arte Contemporânea. Tempo livre
até a hora do traslado à estação de trem. Saída
para São Petersburgo. Chegada, jantar (opc.
MP) e acomodação. 

DIA 10. (Segunda Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica à cidade. Percorre-
remos a Avenida Nevsky, a rua principal onde se
destacam os edifícios da Torre da Duma Urbana
e da Casa do Livro. Passaremos pelo Dique e
pelo Jardim de Verão, e admiraremos a Catedral
de Santo Isaac. Também poderemos ver o Cru-
zeiro Aurora, navio-museu símbolo da revolu-
ção russa, que, em 1917, anunciou o início da
revolução bolchevique. Para finalizar a visita
contemplaremos a Catedral de Nossa Se-
nhora de Kazan. Tarde livre. Jantar (opc. MP)
e acomodação.

DIA 11. (Terça Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã nos
dirigiremos ao Hermitage, considerado um dos
maiores museus do mundo. Situado na antiga
residência dos czares da Rússia, suas coleções
estão localizadas tanto no Palácio de inverno
como nos edifícios do Antigo, Novo e Pequeno
Hermitage. Na parte da tarde sugerimos visitar
opcionalmente Petrodvorest (antiga Peterhof),

bela cidade situada a 30 km de São Peters-
burgo, na costa do Golfo da Finlândia, onde
Pedro I decidiu construir sua sede de veraneio
com tanto luxo, que deixou na sombra o Palácio
de Versalhes. Tempo livre. Jantar (opc. MP) e
acomodação.

DIA 12. (Quarta Feira) SÃO PETERSBURGO-
MOSCOU

Viagem de avião
Café da manhã. Tempo livre até a hora indi-
cada; traslado ao aeroporto para embarcar no
voo com destino a Moscou. Chegada e tras-
lado ao hotel. Tempo à sua disposição para co-
meçar a conhecer a capital da Federação
Russa, situada no centro da parte europeia da
Rússica, às margens do rio Moscovo. Foi fun-
dada em 1147 pelo príncipe Yury Dolgorukiy e
em 1263, o príncipe Daniel, filho de Alexander
Nevsky, decidiu fixar ali sua residência e con-
vertê-la na capital do Império Russo. Jantar
(opc. MP) e acomodação.

DIA 13. (Quinta Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Hoje visitaremos o re-
cinto amuralhado do Kremlin. Nesta visita
você irá desfrutar da mágica Praça das Cate-
drais: a Catedral da Assunção, a mais impor-
tante da Rússia; a Catedral da Anunciação e a
de São Miguel Arcanjo. Veremos também o
Panteão dos príncipes moscovitas e czares rus-
sos. Faremos também a visita inclusa ao Metrô
de Moscou. Jantar (opc. MP) e acomodação.

DIA 14. (Sexta Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-

remos a visita panorâmica à cidade de Mos-
cou: a Praça Vermelha, onde se encontram o
Museu de História (séc. XIX); a Catedral da In-
tercessão, mais conhecida como Catedral de
São Basílio; o teatro Bolshoi, etc. Resto do dia
livre. Jantar (opc. MP) e acomodação.

DIA 15. (Sábado) MOSCOU
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços. 

INCLUSO NA VIAGEM

• Voos: São Petersburgo-Moscou 
• Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre.
• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante: e assistência a

partir da chegada, na Rusia assistên-
cia de nossa equipe falando espanhol.

• Hotéis: Acomodação em quarto duplo
com banheira ou chuveiro.

• Refeições:
Opc. MP: café da manhã buffet e jan-
tar diários. opc. AD: café da manhã
buffet diário.

• Visitas com nosso guia: Passeio por
Parnü; Colina das Cruzes; passeios
noturnos por Tallin, Riga e Vilnius.

• Visitas com guia local:
Panorâmicas de Varsóvia e Cracóvia.
Panorâmicas de Tallin, Riga, Vilnius e
Helsinki. Panorâmica de São Peters-
burgo e Moscou. Palácio de Rundale,
Museu Hermitage e Kremlin

• Outras atrações inclusas:
Parque de Gauja, Igreja de madeira de
Vizdzeme, cemitério Livon e Grutas
Gutmanis. Castelo de Turaida e Palá-
cio de Rundale. Visita da República de
Uzupis e cemitério Antakalnis em Vil-
nius. Visita do Mercado Central e na
Catedral de Riga. Metrô de Moscou.

• Seguro de viagem.

      HOTÉIS previstos ou similares

Varsóvia Mercure Centrum **** Centro

Vilnius Crowne Plaza **** Cidade
Congress**** Centro
Neringa **** Centro
Panorama *** Centro

Riga Radisson Daug. **** Centro
Radisson Latvija **** Centro

Tallin M. Grand Hotel **** Centro
Sokos Viru **** Centro
Radisson Olympia **** Cidade

S. Petersb. Hotel Moskva**** Cidade
Sokos Olimpia**** Cidade
Holiday Inn MV**** Cidade

Moscou Cosmos **** Cidade
Crowne Plaza**** Centro

Excepcionalmente a acomodação em Tallinn poderá ser
feita no Hotel Ylemiste (4* Periferia).

NOTAS

• O último serviço de refeições é o café da manhã
do 15º dia.

• A ordem das visitas pode ser alterada. As
refeições não incluem bebidas.

• Não inclui vistos.

DATAS DE INICIO VARSÓVIA

Julho                     2      16      30

Agosto                13      27

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

       Em meia pensão
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.990
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 910
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Varsovia......................................         95          50

         Moscou ......................................        100         50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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São 
Petersburgo

Moscou

NOTAS

• No dia em que se realiza a viagem de trem ou
de avião entre cidades, o jantar não está
incluso.

• Visto: Por favor, consulte as condições e
requisitos necessários junto ao órgão
competente de seu país de origem.

• Os hotéis publicados são os que estão
previstos e, em casos excepcionais, podem ser
substituídos por outros de categoria e
localização similares.

• A meia pensão inclui 3 jantares e 2 almoços.
• A ordem das excursões e visitas pode ser

modificada.

DIA 1. (Domingo) MOSCOU
Chegada a Moscou, assistência de nossa
equipe, em espanhol e traslado ao hotel. Aco-
modação. 

DIA 2. (Segunda Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
à cidade de Moscou. Iniciaremos a panorâmica
na cidade seguindo para a Praça Vermelha,
onde se encontram o Museu de História (séc.
XIX), a catedral da Intercessão mais conhecida
como Catedral de São Basílio e admiraremos
o belíssimo conjunto do Convento das Donze-
las e o lago adjacente que inspirou Tchaikovsky
na composição da música do Ballet mais famoso
do mundo, “O Lago dos Cisnes”. Finalizaremos
o circuito dando um passeio pela Praça Ver-
melha. A seguir, faremos a visita ao Metrô de
Moscou, maravilhosamente decorado e mais
conhecido pelo nome de Palácios Subterrâneos.
Almoço (opc. MP). À tarde, os que desejarem
poderão visitar opcionalmente o recinto amura-
lhado do Kremlin, Praça das Catedrais. Aco-
modação.

DIA 3. (Terça Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre nesta bela
cidade para atividades pessoais, compras etc.
Sugerimos passear em seu centro antigo ou vi-
sitar opcionalmente Sergueiv Posad, a 65 km
de Moscou. À tarde sugerimos uma interessante
visita opcional à Galeria Tretyakov, um dos mais
prestigiosos museus do país, cuja coleção de
ícones (sécs. XIV-XVIII) e quadros de artistas rus-
sos dos séc. XVII-XIX é a melhor do mundo e re-
presenta a cultura russa de todo o milênio.
Jantar (opc. MP). Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) MOSCOU-
SÃO PETERSBURGO
Dois opções de viagem: de avião ou de trem de
alta velocidade. Café da manhã buffet. Na parte
da manhã, sugerimos visitar opcionalmente o
Museu da 2ª Guerra Mundial, um dos maiores
museus da Rússia. Na parte da tarde, viagem
para São Petersburgo. Traslado ao aeroporto
para embarcar no voo de Moscou a São Peters-
burgo. Chegada e traslado a seu hotel. Acomo-
dação.

• Se escolheu a opção Trem de alta veloci-
dade: Traslado à estação ferroviária para partir
com destino a São Petersburgo. Chegada e
traslado a seu hotel. Acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica na cidade (os
passageiros que fizeram o trajeto Moscou-São
Petersburgo de trem serão recebidos na estação
para serem trasladados a seu hotel e incorpora-
dos ao restante do grupo para dar início à visita).
Percorreremos a Avenida Nevsky, rua principal
da cidade, na qual se destacam os edifícios da
Torre da Duma Urbana e da Casa do Livro.
Passaremos pelo dique e o Jardim de Verão e
admiraremos os Templos de São Isaac. Para fi-
nalizar a visita, contemplaremos a Catedral de
Nossa Senhora de Kazan, uma das obras-pri-
mas da arquitetura russa do século XIX. Almoço
(opc. MP). Tarde livre durante a qual suegerimos
passear pelo centro antigo da cidade ou visitar
opcionalmente Petrodvorets (ex Peterhof),
bela cidade situada a 30 km de São Peters-
burgo. Acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã su-
gerimos realizar opcionalmente a visita ao Museu
Hermitage, considerado um dos maiores do
mundo. Suas coleções estão localizadas tanto
no Palácio de Inverno como nos edifício do An-
tigo, Novo e Pequeno Hermitage. Se preferir,
participe de um almoço com show folclórico
durante o qual desfrutaremos e admiraremos o
colorido de seus trajes. À tarde poderá participar
da visita opcional à Fortaleza de Pedro e Paulo,
localizada na Ilha Zayachi, onde destaca sua
magnífica Catedral de estilo barroco inicial e
sua torre sineira, que foi, durante muito tempo,
o edifício mais alto da cidade, com 122,5 metros
de altura. Em seu interior podemos apreciar a
iconóstase e esculturas realizadas por artesãos
russos que impressionam por sua beleza. Tras-
lado ao hotel. Jantar (opc. MP). Acomodação.

DIA 7. (Sábado Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre. Na parte da
manhã recomendamos realizar uma visita opcio-

RÚSSIA CLÁSSICA I
3 noites em Moscou e 4 em São Petersburgo

Além das visitas habituais, incluímos:

• Panorâmica de Moscou.

• Panorâmica de São Petersburgo.

• Visita ao metrô de Moscou.

• Visita a pé pela Praça Vermelha.

dias, 3 visitas ... a partir de 805 $8

       DATAS DE INICIO MOSCOU
         Maio                        15      22      29

         Junho                        5      12      19      26

         Julho                         3      10      17      24      31

         Agosto                      7      14      21      28

         Setembro                  4      11      18      25

         Outubro                    2        9      16

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

           Em acomodação e café da manhãTrem Avião

• Hotéis 3***
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . .         805      845
Spto. quarto individual  . . . . . . .         420      420
Spto. Meia pensão (opcional)  . .         135      135
Spto Noites Brancas 12/5-30/6  . .           60         60
Bônus cancel sem despesas  . .           30         30

• Hotéis 4****
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . .      1.015    1.050
Spto. quarto individual  . . . . . . .         490      490
Spto. Meia pensão  . . . . . . . . . .         135      135
Spto Noites Brancas 12/5-30/6  . .         110      110
Bônus cancel sem despesas  . .           30         30

nal ao Palácio de Catarina na cidade de Pushkin.
Acomodação.

DIA 8. (Domingo) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

ACOMODAÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ MEIA PENSÃO

T29
V29

INCLUSO NA VIAGEM

● Voo Moscou-São Petersburgo ou trem
dependendo da opção escolhida.

● 7 Cafés da manhã
● Visitas incluidas: visita panorâmica de

São Petersburgo, visita da cidade de
Moscou, Metrô de Moscou

● Degustaçao de vodka russa.
● Guia acompanhante em espanhol no

destino.
● Assistência permanente da Panavision

na Rússia.
● Seguro de viagem.

      HOTÉIS previstos ou similares
       São                 Azimut***
        Petersburgo    www.azimuthotels.ru
                                Neptun****
                                www.neptun.ru
                                Oktyabrskaya****
                                www.oktober-hotel.spb.ru/eng
                                Sokos Olimpia****
                                www.sokoshotels.fi
                                Vvedensky****
                                www.vvedensky.ru

        Moscou           Izmailovo***
                                www.hotelizmailovo.ru
                                Cosmos****
                                www.cosmos-moscow.hotel-rn.com
                                Crowne Plaza *****
                                www.crowneplaza.com
                                Korston *****
                                www.korston.ru

TREM BALA
Opção trem diurno

Sapsan ou Nevsky Express
entre Moscou e São Petersburgo.

Inicio Moscou - Fim S. Petersburgo

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Moscou ......................................        100         50

         São Petersburgo ........................        120         60
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São 
Petersburgo

Moscou

       DATAS DE INICIO MOSCOU
         Maio                        15      22      29

         Junho                        5      12      19      26

         Julho                         3      10      17      24      31

         Agosto                      7      14      21      28

         Setembro                  4      11      18      25

         Outubro                    2        9      16

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

           Em tudo incluido Trem Avião

• Hotéis 3***
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . .   1.275    1.310
Spto. quarto individual  . . . . . . .      420       420
Spto Noites Brancas 12/5-30/6  . . .        60         60
Bônus cancel sem despesas  . .        30         30

• Hotéis 4****
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . .   1.510    1.545
Spto. quarto individual  . . . . . . .      490       490
Spto Noites Brancas 12/5-30/6  . . .      110       110
Bônus cancel sem despesas  . .        30         30

DIA 1. (Domingo) MOSCOU
Chegada a Moscou, assistência de nossa equipe,
em espanhol e traslado ao hotel. Jantar e aco-
modação. 

DIA 2. (Segunda Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
à cidade de Moscou. Iniciaremos a panorâmica
na cidade seguindo para a Praça Vermelha,
onde se encontram o Museu de História (séc.
XIX), a catedral da Intercessão mais conhecida
como Catedral de São Basílio e admiraremos o
belíssimo conjunto do Convento das Donzelas
e o lago adjacente que inspirou Tchaikovsky na
composição da música do Ballet mais famoso do
mundo, “O Lago dos Cisnes”. Finalizaremos o
circuito dando um passeio pela Praça Verme-
lha. A seguir, faremos a visita ao Metrô de Mos-
cou, maravilhosamente decorado e mais
conhecido pelo nome de Palácios Subterrâneos.
Almoço. Na parte da tarde visitaremos o recinto
amuralhado do Kremlin, antiga residência dos
czares russos e atual sede da Presidência. Lá po-
deremos desfrutar da mágica Praça das Cate-
drais: a Catedral da Assunção, a mais importante
da Rússia; a Catedral da Anunciação e a de São
Miguel Arcanjo. Veremos o interior de uma das
catedrais. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre nesta bela ci-
dade para atividades pessoais, compras etc. Su-
gerimos passear em seu centro antigo ou visitar
opcionalmente Sergueiv Posad, a 65 km de Mos-
cou, onde se encontra o mosteiro de São Sergio
e a Santíssima Trindade. Almoço. A seguir, inte-
ressante visita à Galeria Tretyakov. Jantar e
acomodação. 

DIA 4. (Quarta Feira) MOSCOU-
SÃO PETERSBURGO
Dois opções de viagem: de avião ou trem. Café
da manhã buffet. Na parte da manhã, sugeri-
mos visitar opcionalmente o Museu da 2ª
Guerra Mundial, um dos maiores museus da
Rússia. Na parte da tarde, viagem para São Pe-
tersburgo.
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo de
Moscou a São Petersburgo. Chegada e traslado
a seu hotel. Acomodação.

• Se escolheu a opção Trem de alta veloci-
dade: Traslado à estação ferroviária para partir
com destino a São Petersburgo .Chegada e tras-
lado a seu hotel. Acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica na cidade (os
passageiros que fizeram o trajeto Moscou-São
Petersburgo de trem serão recebidos na estação
para serem trasladados a seu hotel e incorpora-
dos ao restante do grupo para dar início à visita).
Percorreremos a Avenida Nevsky, rua principal
da cidade, na qual se destacam os edifícios da
Torre da Duma Urbana e da Casa do Livro.
Passaremos pelo dique e o Jardim de Verão e
admiraremos os Templos de São Isaac. Para fi-
nalizar a visita, contemplaremos a Catedral de
Nossa Senhora de Kazan, uma das obras-pri-
mas da arquitetura russa do século XIX, cons-
truída segundo o modelo da Basílica de Roma
por ordem do Imperador Paulo I em 1800. Al-
moço. Tarde livre durante a qual sugerimos pas-
sear pelo centro antigo da cidade ou visitar
opcionalmente Petrodvorets (ex Peterhof).
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita ao Museu Hermitage, consi-
derado um dos maiores do mundo. Almoço com
show folclórico durante o qual desfrutaremos e
admiraremos o colorido de seus trajes. Na parte
da tarde realizaremos uma visita à Fortaleza de
Pedro e Paulo. Em seu interior podemos apre-
ciar a iconóstase e esculturas realizadas por ar-
tesãos russos que impressionam por sua beleza.
Traslado ao hotel, jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) SÃO PETERSBURGO
Esatadia com pensão completa. Dia livre. Na
parte da manhã recomendamos realizar uma vi-
sita opcional ao Palácio de Catarina na cidade de
Pushkin. Almoço. Tarde livre. Jantar e acomo-
dação.

DIA 8. (Domingo) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

RÚSSIA IMPERIAL I
3 noites em Moscou e 4 em São Petersburgo

Além das visitas panorâmicas em Moscou 
e São Petersburgo incluímos:

     • Fortaleza de São Pedro e São Paulo.

        • Visita ao Museu Hermitage (com entradas).

        • Visita a pé pela Praça Vermelha.

        • Visita ao Metrô de Moscou.

        • Visita ao Kremlin (com entradas).

        • Show folclórico.

        • Museu 2ª Guerra Mundial.

        • Galería Tetriakov.

       INCLUSO NA VIAGEM
● Voo Moscou-São Petersburgo ou trem

dependendo da opção escolhida.
● 7 Cafés da manhã

6 almoços e 6 jantares.
• Visitas incluidas em Moscou: 

Museu da 2ª Guerra Mundial.
Metrô de Moscou, Kremlin.
Visita a cidade de Moscou.
Galería Tretiakov.

• Visitas incluidas em
São Petersburgo: 
Visita panorâmica de São Petersburgo.
Museu Hermitage.
Fortaleza de São Pedro e Paulo.
Show folclórico.
Degustação de Vodka Russa.

● Guia acompanhante em espanhol no
destino.

● Assistência permanente da Panavision
na Rússia.

● Seguro de viagem.

dias, 12 refeições e 11 visitas ... a partir de 1.275 $8

TUDO INCLUIDO

      HOTÉIS previstos ou similares
       São                 Azimut***
        Petersburgo    www.azimuthotels.ru
                                Neptun****
                                www.neptun.ru
                                Oktyabrskaya****
                                www.oktober-hotel.spb.ru/eng
                                Sokos Olimpia****
                                www.sokoshotels.fi
                                Vvedensky****
                                www.vvedensky.ru

        Moscou           Izmailovo***
                                www.hotelizmailovo.ru
                                Cosmos****
                                www.cosmos-moscow.hotel-rn.com
                                Crowne Plaza *****
                                www.crowneplaza.com
                                Korston *****
                                www.korston.ru

T25
V25

TREM BALA
Opção trem diurno

Sapsan ou Nevsky Express
entre Moscou e São Petersburgo.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 405
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 406
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 407

EXTENSÕES

Inicio Moscou - Fim S. Petersburgo

NOTAS

• No dia em que se realiza a viagem de trem ou
de avião entre cidades, o jantar não está
incluso.

• Visto: Por favor, consulte as condições e
requisitos necessários junto ao órgão
competente de seu país de origem.

• Os hotéis publicados são os que estão
previstos e, em casos excepcionais, podem ser
substituídos por outros de categoria e
localização similares.

• A meia pensão inclui 3 jantares e 2 almoços.
• A ordem das excursões e visitas pode ser

modificada.

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Moscou ......................................        100         50

         São Petersburgo ........................        120         60
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São 
Petersburgo

Moscou

Suzdal

Vladimir

Dia 1. (Domingo) MOSCOU
Chegada a Moscou, assistência de nossa
equipe, em espanhol e traslado ao hotel. Jantar
e acomodação.

Dia 2. (Segunda Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã vi-
sita à cidade de Moscou. Iniciaremos a panorâ-
mica na cidade seguindo para a Praça
Vermelha, onde se encontram o Museu de
História (séc. XIX), a catedral da Intercessão
mais conhecida como Catedral de São Basílio
e admiraremos o belíssimo conjunto do Con-
vento das Donzelas e o lago adjacente que ins-
pirou Tchaikovsky na composição da música do
Ballet mais famoso do mundo, “O Lago dos
Cisnes”. Finalizaremos o circuito dando um
passeio pela Praça Vermelha. A seguir realiza-
remos a visita ao Metrô de Moscou, maravi-
lhosamente decorado e mais conhecido pelo
nome de Palácios Subterrâneos. Almoço. Na
parte da tarde visitaremos o recinto amura-
lhado do Kremlin, antiga residência dos czares
russos e atual sede da Presidência. Lá podere-
mos desfrutar da mágica Praça das Catedrais.
Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) MOSCOU-SUZDAL-
VLADIMIR MOSCOU
Hoje temos uma preciosa excursão inclusa ao
chamado Anel de Ouro. Café da manhã buf-
fet. Saída para Vladimir, cidade que fica a 168
km de Moscou e fundada em 1108 pelo Prín-
cipe Vladimir II Monômaco. Faremos a visita pa-
norâmica na cidade: a catedral de São
Demétrio e a catedral da Assunção, com su rica
ornamentación interior, a Porta de Ouro. Visita-
remos também o Museu de Cristal e miniaturas.
Almoço no caminho. Continuaremos para Suz-
dal, bela cidade-museu. Admiraremos as cinco
cúpulas azuis da Catedral da Natividade e as di-
versas cúpulas de suas igrejas e campanários
que fazem dessa cidade um local poético e in-
confundível. Veremos também o Mosteiro de
São Eufêmio e o museu etnográfico com cons-
truções de típicas russas de madeira. Retorno a
Moscou. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) MOSCOU-
SÃO PETERSBURGO
Dois opções de viagem: de avião ou trem. Café
da manhã buffet. Na parte da manhã, sugeri-
mos visitar opcionalmente o Museu da 2ª
Guerra Mundial, um dos maiores museus da
Rússia. Na parte da tarde, viagem para São Pe-
tersburgo. Traslado ao aeroporto para embar-
car no voo de Moscou a São Petersburgo.

Chegada e traslado a seu hotel. Acomodação.
• Se escolheu a opção Trem de alta veloci-
dade: Traslado à estação ferroviária para partir
com destino a São Petersburgo .Chegada e
traslado a seu hotel. Acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica na cidade (os
passageiros que fizeram o trajeto Moscou–São
Petersburgo de trem serão recebidos na esta-
ção para serem trasladados a seu hotel e incor-
porados ao restante do grupo para dar início à
visita). Percorreremos a Avenida Nevsky, rua
principal da cidade, na qual se destacam os edi-
fícios da Torre da Duma Urbana e da Casa do
Livro. Passaremos pelo dique e o Jardim de
Verão e admiraremos os Templos de São Isaac.
Também poderemos ver o Cruzeiro Aurora,
navio-museu, símbolo da revolução russa, que
em 1917 deu o sinal do início da revolução bol-
chevique. Para finalizar a visita, contemplaremos
a Catedral de Nossa Senhora de Kazan, uma
das obras-primas da arquitetura russa do século
XIX. Almoço. Tarde livre durante a qual sugeri-
mos passear pelo centro histórico da cidade ou
visitar opcionalmente Petrodvorets (ex Peter-
hof), bela cidade situada a 30 km de São Pe-
tersburgo, na costa do Golfo da Finlândia.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita ao Museu Hermitage, consi-
derado um dos maiores do mundo. Conta com
mais de três milhões de obras e está situado na
antiga residência dos czares da Rússia. Suas
coleções estão localizadas tanto no Palácio de
Inverno como nos edifício do Antigo, Novo e
Pequeno Hermitage. Almoço com show fol-
clórico durante o qual desfrutaremos e admira-
remos o colorido de seus trajes. À tarde faremos
uma visita à Fortaleza de Pedro e Paulo, lo-
calizada na Ilha Zayachi, na margem direita do
Neva. de forma hexagonal com seis baluartes,
segue o contorno da ilha e a altura de suas mu-
ralhas varia de 9 a 12 metros. Destaca-se sua
magnífica Catedral de estilo barroco inicial e
sua torre sineira, que foi, durante muito tempo,
o edifício mais alto da cidade, com 122,5 metros
de altura. Em seu interior podemos apreciar a
iconóstase e esculturas realizadas por artesa-
nos rusos. Traslado ao hotel, jantar e acomo-
dação.

DIA 7. (Sábado) SÃO PETERSBURGO
Esatadia com pensão completa. Dia livre. Na
parte da manhã recomendamos realizar uma vi-
sita opcional ao Palácio de Catarina na cidade
de Pushkin. Almoço. Jantar e acomodação.

      INCLUSO NA VIAGEM

● Voo Moscou-São Petersburgo ou trem
dependendo da opção escolhida.

● Opção TI. 7 cafés da manhã, 5 almoços e
6 jantares.

● Opção MP. 7 cafés da manhã, 5 almoço e
1 jantar.

● Visitas incluidas em Moscou: 
Visita a cidade de Moscou
Visita ao Anel de Ouro (Suzdal e Vladimir)
Metrô de Moscou, Kremlin

● Visitas incluidas em São Petersburgo.
Visita panorâmica de São Petersburgo,
Museu Hermitage, Show folclórico
Fortaleza de São Pedro e Paulo.

● Incluida degustação de Vodka Russa.
● Guia acompanhante em espanhol no

destino.
● Assistência permanente da Panavision

na Rússia.
● Seguro de viagem.

dias, 12 refeições e 9 visitas ... a partir de 1.540 $8

DIA 8. (Domingo) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

GRANDE TOUR 
ANEL DE OURO I
SUZDAL-VLADIMIR

Além das visitas panorâmicas em Moscou 
e São Petersburgo incluímos:

     • Visita ao Kremlin (com entradas).

        • Visita a Catedral de Kazan.

        • Visita a Suzdal e Vladimir.

        • Visita ao metrô de Moscou.

        • Visita ao Museu Hermitage (com entradas).

TUDO INCLUIDO MEIA PENSÃO

T36
V36

       DATAS DE INICIO MOSCOU
         Junho                        5      12      19      26

         Julho                         3      10      17      24      31

         Agosto                      7      14      21      28

         Setembro                  4      11      18      25

      PREÇOS POR PESSOA $ USA

           Em tudo incluido Trem Avião

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . .    1.540    1.575
Spto. quarto individual  . . . . . . .       490       490
Dto. Meia pensão  . . . . . . . . . . .       105       105
Spto Noites Brancas 12/5-30/6  . . .       110       110
Bônus cancel sem despesas  . .         30         30

      HOTÉIS previstos ou similares
       São                 Neptun****
        Petersburgo    www.neptun.ru
                                Oktyabrskaya****
                                www.oktober-hotel.spb.ru/eng
                                Sokos Olimpia****
                                www.sokoshotels.fi
                                Vvedensky****
                                www.vvedensky.ru

        Moscou           Cosmos****
                                www.cosmos-moscow.hotel-rn.com
                                Crowne Plaza *****
                                www.crowneplaza.com
                                Korston *****
                                www.korston.ru

TREM BALA
Opção trem diurno

Sapsan ou Nevsky Express
entre Moscou e São Petersburgo.

Inicio Moscou - Fim S. Petersburgo

NOTAS

• No dia em que se realiza a viagem de trem ou
de avião entre cidades, o jantar não está
incluso.

• Visto: Por favor, consulte as condições e
requisitos necessários junto ao órgão
competente de seu país de origem.

• Os hotéis publicados são os que estão
previstos e, em casos excepcionais, podem ser
substituídos por outros de categoria e
localização similares.

• A meia pensão inclui 3 jantares e 2 almoços.
• A ordem das excursões e visitas pode ser

modificada.

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

          Cidade                                                      Doble
     Spto.

                                                                                           Indiv.

         Moscou ......................................        100         50

         São Petersburgo ........................        120         60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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MARAVILHAS DA ISLÂNDIA
1 noite em Keflavik, 1 na Costa Sul 1 em Höfn, 1 em Mÿvatn, 1 em Akureyri e 2 em Reykjavik

Além da visita de Vik, Höfn, Egilstadir e Akureyri, incluímos:

• Geleiras: Vatnajokull, Myrrdalsjökull.

• Cascatas: Gullfoss, Godafoss, Seljalansdfoss, Hraunfossar.

• Outras atrações: passeio em barco pela laguna glacial, visita a 

Laguna Azul, Skatafell, Geysir, Parque nacional de Thingvellir, Myvatn.

• Refeições: 7 cafés da manhã e 3 jantares.

dias     … a partir de 3.110 $8

DIA 1. (Sábado) KEFLAVÍK 
Chegada a Keflavík, assistência e traslado de
chegada de ônibus ao hotel de Keflavík. Acomo-
dação.

DIA 2. (Domingo) KEFLAVÍK-LAGOA AZUL -
VIK-COSTA SUL
Café da manhã. Na parte da manhã, saída de
Keflavík. Começamos o dia com um mergulho
nas águas quentes e saudáveis da Lagoa Azul,
uma das atrações mais visitadas do país. Suas
vaporosas águas estão no meio de uma forma-
ção de lavas e são ricas em minerais como sílica
e enxofre. Na área de banhos e natação, a água
da lagoa é naturalmente mantida a uma tempe-
ratura média de 40° C. Continuamos o passeio
pela costa sul da ilha. Visita à linda cascata de
Seljalansdfoss. Continuação até a cidade de Vik.
Jantar e acomodação. 

DIA 3. (Segunda Feira) COSTA SULVI-
SKATAFEL-JÖKULSÁRLÓN-ÁREA DE HÖFN 
Café da manhã. Começamos atravessando a
mais extensa região de lava no mundo, Eldhraun,

e a região desértica arenosa de Skeiðarársandur.
Visita ao Parque Nacional Skaftafell, o segundo
maior da Islândia, localizado no sopé do Vatnajö-
kull, a maior geleira da Europa. Excursão de bar-
co em Jökulsárlón, o maior lago glacial do país.
Uma de suas características mais marcantes é
que abundam nos icebergs, que se desprendem
da língua glaciar Breiðamerkurjökull. A partir da
margem, é habitual o avistamento de focas e
aves marinhas. Propomos aos amantes da aven-
tura a oportunidade de fazer um tour de jipe e de
motoneve através das belas paisagens do glaciar
Vatnajökull. Continuação para a região de Höfn,
área de pesca no sudeste da ilha, onde se en-
contra um de seus portos mais importantes.
Jantar e acomodação. 

DIA 4. (Terça Feira) ÁREA DE HÖFN-
DETTIFOSS-ÁREA DE MÝVATN
Café da manhã. Saída para os fiordes orientais
até chegar ao Fiorde de Breiðafjörður. Cruzare-
mos a trilha de montanha Öxi. Chegada à cidade
de Egilsstaðir, às margens do rio e Lagarfljó, fun-
dada em 1947 para servir como ponto de refe-
rência da zona rural circundante. Passagem pela
área desértica de Jökulsdalsheiði e continuação
até a região do lago Myvatn. Visita à cascata de

Dettifoss, situada no Parque Nacional Jökulsárgl-
júfur. Suas águas proveem do rio Jökulsá á Fjöl-
lum, que nasce no glaciar Vatnajökull e coleta
água de uma grande bacia. É considerada a ca-
choeira mais caudalosa da Europa. Também visi-
taremos as crateras de Skútustaðir. Continuare-
mos nossa viagem até a área de Myvatn. Jantar
e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) ÁREA DE MÝVATN -
GODAFOSS-AKUREYRI 
Café da manhã. Hoje vamos explorar as mara-
vilhas da natureza oferecidas pela região do lago
Myvatn, formado durante uma erupção vulcânica
há 2.300 anos. As margens do lago têm sido ha-
bitadas desde o séc. X. É o quarto maior e mais
fértil lago da Islândia, e está rodeado por inúme-
ras formações vulcânicas. Hoje, o lago Myvatn, o
rio Laxá e as zonas úmidas circundantes são
protegidos como uma reserva natural. Dimmu-
borgir é uma grande área de campos de lava de
formato incomum, a leste de Mývatn, localizada
na área geotérmica de Hverarönd. A seguir, visi-
taremos Goðafoss, conhecida como “Cachoeira
dos Deuses”, uma das mais impressionantes do
país. Chegada à cidade de pesca de Akureyri, lo-
calizada na base ocidental do fiorde Eyjafjörður,

210

ACOMODAÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ

Inicio Kef lavík - Fim Kef lavík
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INCLUSO NA VIAGEM

• Traslados: aeroporto-hotel com assis-
tência, só para passageiros que chegam
nos voos de sábado à noite e se alojam
em Keflavík. O traslado de chegada será
com o Flybus para os passageiros que
se alojam em Reykjavík. Traslado de saí-
da em Flybus.

• Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

• Refeições: 7 cafés da manhã diários e
3 jantares.

• Visitas com nosso guia: Geleiras Vat-
najökull e Myrdalsjökull. Parque Nacional
de Thingvellir, Skaftafell e Jökulsárgljúfur.
Geysir.

• Outras atrações inclusas: ingresso
para a Lagoa Azul (toalha inclusa); ex-
cursão de barco na laguna glaciar Jö-
kulsárlón; Museu Etnográfico Glaumbær.

• Seguro de Viagem.

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em acomodação e café da manhã

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.110

Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . 560

Bônus cancel sem despesas  . . . . . . . 30

Egilsstadhir

Höfn

Akureyri

Kirkjubæjarklaustur

Vik

GulfossBorgafjördur Geysir

Thingvellir

Selfoss

Keflavik
Reykjavik

Myvatn

Godafoss

Lagoa Azul

Geleira Tnajökull

às margens do rio Glerá. Esta população insta-
lou-se em 1602 como base para o comércio
com a Dinamarca. Acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) AKUREYRI-BORGAR-
JÖRDUR-REYKJAVÍK 
Café da manhã. Visita ao bonito e interessante
Museu Etnográfico Glaumbær, cujo interesse
principal são as velhas fazendas de turfa e o esti-
lo de vida rural dos camponenes dos sécs. XVIII
e XIX. A fazenda mais antiga do museu foi
construída em meados de 1700, e as mais re-
centes entre 1876 e 1879. Você vai ver ferra-
mentas e utensílios originais de época. Depois,
daremos um passeio pelo distrito de Skagafjöurr
e o planalto de Holtavorouheidi até chegar à bela
região de Borgarfjorour. Visita à bela cascata de
Hraunfossar e à fonte termal mais potente da Eu-
ropa: Deildartunguhver. As fontes de água quen-
te têm um caudal muito elevado, de cerca de
180 litros de água quente por segundo a uma
temperatura de 97° C. Continuação para Reyk-
javík. Acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) GULLFOSS-GEYSIR-
THINGVELLIR-REYKJAVÍK
Café da manhã. Saída para o Parque Nacio-

nal de Thingvellir, também conhecido como o
“símbolo da consciência islandesa”. Neste lu-
gar único, pode-se ficar em pé na placa tectô-
nica americana olhando a placa tectônica eu-
ropeia. É o único lugar do mundo onde se
pode apreciar a separação das placas tectôni-
cas acima do nível do mar, que aumenta uns 2
cm ao ano. Foi convertido em parque nacional
na primeira metade do séc. XX e declarado
Patrimônio da Humanidade em 2004. Nele en-
contra-se o lago Thingvellir, que contém espé-
cimes de peixes que não se encontram em
nenhuma outra parte do mundo. Continuare-
mos a viagem para o famoso Geysir da Islân-
dia, que é o que deu o nome comum de Gêi-
ser a todas as fontes termais, onde
observaremos a coluna de água fervendo al-
cançar mais de 60 metros de altura. Seguire-
mos desfrutando da natureza ao contemplar a
estrondosa Cascata de Gullfoss. Chegada a
Reykjavík. Se desejar, e as condições meteo-
rológicas permitirem, você vai poder desfrutar
de uma maravilhosa experiência, embarcando
num cruzeiro para avistar baleias. Tempo livre
para desfrutar da fantástica combinação de
natureza e sofisticação oferecida pela capital
da Islândia. Recomendamos visitar a praça

Austurvöllur, que é o primeiro assentamento
da Islândia e a Catedral Luterana, localizada
discretamente junto ao Alþingi, o Parlamento
Nacional. Você também pode passear pela rua
mais antiga da cidade, Aðalstræti, a caminho
do lago Tjörnin, para contemplar o edifício
semi-flutuante da Prefeitura que parece emer-
gir das águas do lago. Todos aqueles que se
interessam pela cultura nórdica e islandesa
não devem perder o Museu Nacional, onde há
exposições de antiguidades religiosas e folcló-
ricas, assim como artefatos do período do po-
voamento. No subsolo há uma exposição de
ferramentas náuticas e utensílios agrícolas,
maquetes de antigos barcos de pesca e en-
genhosos artefatos de cultivo. Atrás do museu
encontra-se o Instituto Árni Magnússon, um
local imperdível para todos os fãs das sagas.
Este edifício possui uma famosa coleção de
obras, entre as quais as sagas de Landná-
mabók e de Njáll, que foram restituídas pela
Dinamarca à Islândia já independente. Aco-
modação. 

DIA 8. (Sábado) REYKJAVÍK 
Café da manhã. Traslado na hora indicada em
Flybus. Fim da viagem e de nossos serviços. 

DATAS DE INICIO KEFLAVIK
Julho 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20

HOTÉIS previstos ou similares
Keflavík Smari Hotel * Aeroporto

Área Vik Dyrhólæy H.** Área Vik

Área Höfn H. Höfn.** Área Höfn

Á. Mývatn Laxa** Á. Mývatn

Á. Akureyri Icelandair Akureyri.** Á. Akureyri

Reykjavik Hotel Natura**** Cidade

Os hotéis do interior do país não têm classifi-
cação oficial.

NOTAS

IMPORTANTE: os passageiros que se alojam em
Reykjavík devem utilizar os serviços do ônibus
Flybus para o traslado do aeroporto até o hotel.
A ordem das visitas pode ser alterada. As refeições
não incluem bebidas.
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MARAVILHAS DA ISLÂNDIA & GROELÂNDIA
1 noite em Keflavik, 1 na Costa Sul, 1 em Höfn, 1 em Mÿvatn, 1 em Akureyri, 
3 em Reykjavik e 2 em Ilulissat

Além das visitas em Vik, Höfn, Egilstadir, Akureyri incluímos:

• Geleiras: Vatnajokull, Myrrdalsjökull.

• Cascatas: Gullfoss, Godafoss, Seljalansdfoss, Hraunfossar.

• Outras atrações: passeio em barco pela laguna glacial, 

visita a Laguna Azul, Skatafell, Geysir.

• Parque nacional de Thingvellir e Myvatn.

• Refeições: 10 cafés da manhã e 3 jantares.

dias     … a partir de 6.195 $12

DIA 1. (Sábado) KEFLAVÍK 
Chegada a Keflavík. Nosso hotel está a 5 mi-
nutos caminhando do aeroporto. Poderá che-
gar a pe por conta propia. Acomodação.

DIA 2. (Domingo) KEFLAVÍK-LAGOA AZUL-
VIK-COSTA SUL
Café da manhã. Na parte da manhã, saída de
Keflavík. Começamos o dia com um mergulho
nas águas quentes e saudáveis da Lagoa Azul,
uma das atrações mais visitadas do país. Suas
vaporosas águas estão no meio de uma forma-
ção de lavas e são ricas em minerais como síli-
ca e enxofre. Na área de banhos e natação, a
água da lagoa é naturalmente mantida a uma
temperatura média de 40° C. Continuamos o
passeio pela costa sul da ilha. Visita à linda
cascata de Seljalansdfoss. Continuação até a
cidade de Vik. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) COSTA SUL-VIK-
SKATAFEL-JÖKULSÁRLÓN-Á. DE HÖFN 
Café da manhã. Começamos atravessando a
mais extensa região de lava no mundo, Eldh-
raun, e a região desértica arenosa de
Skeiðarársandur. Visita ao Parque Nacional

Skaftafell, o segundo maior da Islândia, locali-
zado no sopé do Vatnajökull, a maior geleira da
Europa. Excursão de barco em Jökulsárlón, o
maior lago glacial do país. Uma de suas carac-
terísticas mais marcantes é que abundam nos
icebergs, que se desprendem da língua glaciar
Breiðamerkurjökull. A partir da margem, é habi-
tual o avistamento de focas e aves marinhas.
Propomos aos amantes da aventura a oportu-
nidade de fazer um tour de jipe e de motoneve
através das belas paisagens do glaciar Vatna-
jökull. Continuação para a região de Höfn, área
de pesca no sudeste da ilha, onde se encontra
um de seus portos mais importantes. Jantar e
acomodação. 

DIA 4. (Terça Feira) ÁREA DE HÖFN-DETTI-
FOSS-ÁREA DE MÝVATN
Café da manhã. Saída para os fiordes orien-
tais até chegar ao Fiorde de Breiðafjörður. Cru-
zaremos a trilha de montanha Öxi. Chegada à
cidade de Egilsstaðir, às margens do rio e La-
garfljó, fundada em 1947 para servir como
ponto de referência da zona rural circundante.
Passagem pela área desértica de Jökulsdal-
sheiði e continuação até a região do lago
Myvatn. Visita à cascata de Dettifoss, situada
no Parque Nacional Jökulsárgljúfur. Suas águas
proveem do rio Jökulsá á Fjöllum, que nasce

no glaciar Vatnajökull e coleta água de uma
grande bacia. É considerada a cachoeira mais
caudalosa da Europa. Também visitaremos as
crateras de Skútustaðir. Continuaremos nossa
viagem até a área de Myvatn. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 5. (Quarta Feira) ÁREA DE MÝVATN-
GODAFOSS-AKUREYRI 
Café da manhã. Hoje vamos explorar as ma-
ravilhas da natureza oferecidas pela região do
lago Myvatn, formado durante uma erupção
vulcânica há 2.300 anos. As margens do lago
têm sido habitadas desde o séc. X. É o quarto
maior e mais fértil lago da Islândia, e está ro-
deado por inúmeras formações vulcânicas.
Hoje, o lago Myvatn, o rio Laxá e as zonas úmi-
das circundantes são protegidos como uma re-
serva natural. Dimmuborgir é uma grande área
de campos de lava de formato incomum, a les-
te de Mývatn, localizada na área geotérmica de
Hverarönd. A seguir, visitaremos Goðafoss,
conhecida como “Cachoeira dos Deuses”, uma
das mais impressionantes do país. Chegada à
cidade de pesca de Akureyri, localizada na
base ocidental do fiorde Eyjafjörður, às mar-
gens do rio Glerá. Esta população instalou-se
em 1602 como base para o comércio com a
Dinamarca. Acomodação.

INCLUIDO VOOS KEFLAVIK - ILULISSAT

213
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Egilsstadhir

Höfn

Akureyri

Kirkjubæjarklaustur

Vik

GulfossBorgafjördur Geysir

Thingvellir

Selfoss

Keflavik
Reykjavik

Myvatn

Godafoss

Lagoa Azul

Geleira Tnajökull

DIA 6. (Quinta Feira) AKUREYRI-BORGAR-
JÖRDUR-REYKJAVÍK 
Café da manhã. Visita ao bonito e interessante
Museu Etnográfico Glaumbær, cujo interesse
principal são as velhas fazendas de turfa e o es-
tilo de vida rural dos camponenes dos sécs. XVIII
e XIX. A fazenda mais antiga do museu foi
construída em meados de 1700, e as mais re-
centes entre 1876 e 1879. Você vai ver ferra-
mentas e utensílios originais de época. Depois,
daremos um passeio pelo distrito de Skagafjöurr
e o planalto de Holtavorouheidi até chegar à bela
região de Borgarfjorour. Visita à bela cascata de
Hraunfossar e à fonte termal mais potente da
Europa: Deildartunguhver. As fontes de água
quente têm um caudal muito elevado, de cerca
de 180 litros de água quente por segundo a uma
temperatura de 97° C. Continuação para Reyk-
javík. Acomodação. 

DIA 7. (Sexta Feira) GULLFOSS-GEYSIR-
THINGVELLIR-REYKJAVÍK 
Café da manhã. Saída para o Parque Nacional
de Thingvellir, também conhecido como o “sím-
bolo da consciência islandesa”. Neste lugar úni-
co, pode-se ficar em pé na placa tectônica ame-
ricana olhando a placa tectônica europeia. É o
único lugar do mundo onde se pode apreciar a
separação das placas tectônicas acima do nível
do mar, que aumenta uns 2 cm ao ano. Foi
convertido em parque nacional na primeira me-
tade do séc. XX e declarado Patrimônio da Hu-
manidade em 2004. Nele encontra-se o lago
Thingvellir, que contém espécimes de peixes
que não se encontram em nenhuma outra parte
do mundo. Continuaremos a viagem para o fa-
moso Geysir da Islândia, que é o que deu o
nome comum de Gêiser a todas as fontes ter-
mais, onde observaremos a coluna de água fer-
vendo alcançar mais de 60 metros de altura. Se-
guiremos desfrutando da natureza ao
contemplar a estrondosa Cascata de Gullfoss.
Chegada a Reykjavík. Se desejar, e as condições
meteorológicas permitirem, você vai poder des-
frutar de uma maravilhosa experiência, embar-
cando num cruzeiro para avistar baleias. Tempo
livre para desfrutar da fantástica combinação de
natureza e sofisticação oferecida pela capital da
Islândia. Recomendamos visitar a praça Aus-
turvöllur, que é o primeiro assentamento da Is-
lândia e a Catedral Luterana, localizada discreta-
mente junto ao Alþingi, o Parlamento Nacional.
Você também pode passear pela rua mais antiga
da cidade, Aðalstræti, a caminho do lago Tjör-
nin, para contemplar o edifício semi-flutuante da
Prefeitura que parece emergir das águas do
lago. Sugerimos um passeio pela cidade antiga,
o eixo da cidade, uma região com verdes
parques, lagos, mercados e museus. Todos
aqueles que se interessam pela cultura nórdica e

islandesa não devem perder o Museu Nacional,
onde há exposições de antiguidades religiosas e
folclóricas, assim como artefatos do período do
povoamento. A porta de uma igreja representa
sua peça mais valiosa, trabalhada por volta de
1200, retratando cenas de uma batalha nórdica.
No subsolo há uma exposição de ferramentas
náuticas e utensílios agrícolas, maquetes de an-
tigos barcos de pesca e engenhosos artefatos
de cultivo. Atrás do museu encontra-se o Institu-
to Árni Magnússon, um local imperdível para to-
dos os fãs das sagas. Este edifício possui uma
famosa coleção de obras, entre as quais as sa-
gas de Landnámabók e de Njáll, que foram resti-
tuídas pela Dinamarca à Islândia já independen-
te. Acomodação.

DIA 8. (Sábado) REYKJAVÍK-ILULISSAT 
Café da manhã. No horário indicado, traslado
ao aeroporto em Flybus para embarcar em um
voo com destino a Ilulissat. Localizada ao oeste
de da Groelândia, 200 km acima do circulo polar
ártico, foi local de nascimento do famoso an-
tropólogo groelandês Knud Rasmussen, que de-
dicou sua vida ao estudo da cultura inuit e reali-
zou varias expedições, as quais documentou as
lendas e canções tradicionais esquimais. Este
povoado é o mais turístico da Groelândia, decla-
rado patrimônio da humanidade pela UNESCO
em 2004. Área povoada há mais de 3000 anos
pelos inuits, povoadores originais da Groelândia.
Ao sul podemos visitar um antigo povoado
abandonado chamado Sermermiut. Chegada e
traslado ao hotel. Jantar de boas-vindas. Aco-
modação.

DIA 9 e 10. (Domingo) ILULISSAT 
Café da manhã. Dia livre nos quais podemos
realizar diferentes excursões opcionais. Entre
outras podemos realizar a visita a pé para
conhecer a cidade e os costumes do lugar. Um
cruzeiro pela baia disco para ver as baleias, um
voo em avioneta para poder fotografar a geleira,
uma excursão para visitar a geleira Equi e para
terminar o dia um cruzeiro noturno pelo fiorde de
gelo, numa magica atmosfera gerada pelo sol da
meia noite cruzando as águas entre as geleiras
flutuantes. Acomodação.

DIA 11. (Segunda Feira) ILULISSAT-REYK-
JAVÍK
Café da manhã. Na hora indicada traslado ao
aeroporto para embarcar no voo de linha regular
com destino a Reykjavík. Chegada e traslado ao
hotel. Acomodação.

DIA 12. (Terça Feira) REYKJAVÍK
Café da manhã. Na hora indicada traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

• Voos:
Keflavík-Ilulissat / Ilulissat-Keflavík.

• Traslados: é possivel caminhar desde o
aeroporto até o seu hotel no primeiro
dia. O traslado de saída será com o
Flybus para os passageiros que se alo-
jam em Reykjavík.

• Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

• Refeições: 11 cafés da manhã e 3 jan-
tares.

• Visitas com nosso guia: 
Geleira Vatnajökull, 
Geleira Myrdalsjökull,
Parque Nacional de Thingvellir, 
Parque Nacional de Skaftafell 
Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. 
Geysir.

• Outras atrações inclusas:
ingresso para a Lagoa Azul (toalha inclu-
sa); excursão de barco na laguna glaciar
Jökulsárlón; Museu Etnográfico Glaum-
bær.

• Seguro de Viagem.

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Am acomodação e café da manhã

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.195

Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . 880

Bônus cancel sem despesas  . . . . . . . 30

DATAS DE INICIO KEFLAVIK
Julho 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20

NOTAS

IMPORTANTE: os passageiros que se alojam em
Reykjavík devem utilizar os serviços do ônibus
Flybus para o traslado do aeroporto até o hotel.
A ordem das visitas pode ser alterada. As refeições
não incluem bebidas.

HOTÉIS previstos ou similares
Keflavík Smari Hotel * Aeroporto

Área Vik Dyrhólæy H.** Área Vik

Área Höfn H. Höfn.** Área Höfn

Á. Mývatn Laxa** Á. Mývatn

Á. Akureyri Icelandair Akureyri.** Á. Akureyri

Reykjavik Hotel Natura**** Cidade

Os hotéis do interior do país não têm classifi-
cação oficial.
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TURQUÍA
e ORIENTE MÉDIO

Aproveite e deixe-se levar pela “magia” que contagia 

o visitante em qualquer um destes países...

Cores que não se repetem em nenhum outro 

lugar do planeta, cidades com uma beleza única 

e paisagens exclusivas.

Lhe convidamos a desfrutar da “magia” 

do Oriente com a Panavisión Tours.
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U10

dias, 8 ou 12 refeições e 21 visitas  ... a partir de 715 $8

Istambul Capadócia

DIA 5. (Quinta Feira) ISTAMBUL-
CAPADÓCIA

Viagem de avião
Café da manhã. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horário
indicado traslado ao aeroporto para embarcar no
voo regular com destino a Capadócia (voo não
incluso), paisagem lunar única no mundo, que
além de ser um prodígio da natureza, é também
uma amostra palpável da capacidade de adapta-
ção do ser humano ao meio ambiente, tornando-
o, além de habitável, uma testemunha silenciosa
de seu gênio artístico. Chegada, assistência no
aeroporto e traslado ao hotel. Jantar e acomo-
dação.

DIA 6. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão ae-
rostático sobrevoando a espetacular Capadó-
cia. Café da manhã. Interessante jornada. Co-
meçaremos pela visita à cidade subterrânea
de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (visita a uma
delas), que foram construídas pelas comunida-
des cristãs como forma de proteção contra os
ataques árabes. Estas fortalezas subterrâneas
eram fechadas com portas de pedra escavadas
na própria rocha, que se convertiam num infalível
meio de defesa. Almoço. À noite, sugerimos que
você assista a um show numa gruta típica da re-
gião, onde você vai poder apreciar as típicas
danças folclóricas turcas (opcional). Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje seguiremos com nossas
visitas inclusas na Capadócia. Começaremos
pela visita panorâmica ao castelo Uçhisar, onde
a ação da água e do vento sobre o terreno vulcâ-
nico deram lugar uma paisagem simplesmente
espetacular, formada por picos, cones e obelis-
cos. Seguiremos para o Vale de Guvercinlik (co-
nhecido como o Vale dos Pombais) e o Vale de
Göreme, situado bem no centro de um fantásti-
co vale de cones e chaminés de fadas. Visitare-
mos o Museu a Céu Aberto de Göreme, um
complexo monástico de igrejas e capelas esca-
vadas na rocha, decoradas com afrescos dos
sécs. X e XIII, que foi declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Almoço. Continua-
ção pelo Vale de Çavusin. Depois nos dirigire-
mos ao Vale de Pasabag, o melhor lugar para
contemplar as “chaminés de fadas” da região. A
visita finaliza numa fábrica/loja de artesanato típi-
ca da região. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) CAPADÓCIA-ISTAMBUL
Viagem de avião

Café da manhã e traslado ao aeroporto da Ca-
padócia para embarcar no voo regular (voo não
incluso), com destino a Istambul. Fim da viagem
e de nossos serviços.

DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Jantar (opc.
TI) e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Na parte da manhã, temos in-
clusa a visita ao Chifre de Ouro. A visita começa
na grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos
com a visita à igreja de São Salvador em Cho-
ra, o monumento bizantino mais importante de
Istambul (depois de Santa Sofia), decorado com
soberbos afrescos e mosaicos que representam
cenas da vida de Cristo e da Virgem Maria. Fina-
lizaremos com uma parada no café de Pierre
Loti, com belas vistas do Chifre de Ouro. Tarde
livre. Almorço (opc. TI). Também nesta noite
desfrutaremos de um jantar numa taberna típica
do bairro de Kumkapi. Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma fasci-
nante visita a Istambul. Começaremos de ma-
nhã, com a visita à Mesquita Nova, uma mes-
quita imperial. Seguiremos para o Bazar
Egípcio, também conhecido como “bazar das
especiarias”, em virtude das mercadorias que lá
se vendem. Posteriormente, passaremos para a
parte asiática, pela ponte do Bósforo, parando
para descansar na colina de Camlica. Também
visitaremos o Palácio de Beylerbeyi. Almoço
num restaurante típico de frutos do mar na ponte
de Gálata. A seguir, faremos um passeio de
barco ao longo do Bósforo, o estreito que se-
para dois continentes, Europa e Ásia. Jantar
(opc TI) e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para continuar descobrindo os grandes
tesouros de Istambul. Este bonito passeio come-
ça com a visita ao Palácio de Topkapi, residên-
cia de todos os sultões do império até o séc. XIX.
A seguir, conheceremos a Basílica de Santa
Sofia, igreja bizantina do séc. VI, construída por
Justiniano, o Grande, hoje convertida em museu
com os mais belos mosaicos bizantinos. Na par-
te da tarde, visitaremos o Hipódromo Romano,
onde admiraremos o Obelisco de Teodósio, a
Coluna Serpentina, a Fonte Alemã e a Coluna de
Constantino. Almoço. Esta excursão também in-
clui a visita à Mesquita Azul, uma das mesquitas
imperiais mais belas, ricamente decorada com
afrescos e azulejos. Terminaremos o dia com a
visita ao Grand Bazaar, um mercado com mais
de 4.000 lojas em seu interior. Jantar (opc TI) e
acomodação.

DATAS DE INICIO ISTAMBUL

• 2016

Março 20 27

Abril 3 10 17 24

Maio 1 8 15 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 18 25

Outubro 2 9 16 23 30

Novembro 6 13 20 27

Dezembro 4 11 18 25

• 2017

Janeiro 1 8 15 22 29

Fevereiro 5 12 19 26

Março 5 12

■ T. Baixa ■ T. Alta

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em meia pensão 3*** 4**** 5*****

Em quarto duplo  . . . . . . . . . 715 825 935
Spto. quarto individual  . . . . . 185 250 350
Spto. PC (opcional)  . . . . . . . . 75 105 140
Spto. Saida 20/3  . . . . . . . . . . 150 205 235
Spto. Saida 25/12  . . . . . . . . . 50 60 70
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . 145 130 175
Bônus cancel. sem despesas 30 30 30

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
Istambul-Capadócia-Istambul............... 290

INCLUSO NA VIAGEM

• Assistência nos aeroportos e traslados
aos hotéis de: Istambul e Capadócia. Os
traslados na Capadócia podem ser fei-
tos com um motorista local, sem a pre-
sença do guia.

• Hotéis: 7 noites de acomodação em
quarto duplo (ver relação de hotéis).

• Sistema de refeições incluso:
Opção Meia Pensão: 7 cafés da manhã
buffet, 4 almoços e 4 jantares.
Opção Tudo incluso: 7 cafés da manhã
buffet, 7 jantares e 5 almoços. Dia 5 al-
moço não incluso.

• Guia acompanhante em espanhol
• Visitas inclusas na viagem:

Em Istambul
Mesquita Nova, Bazar Egípcio
Palácio Beylerbeyi (com entradas)
Palácio Topkapi (com entradas), 
Santa Sofia (com entradas), Mesquita
Azul,
Mesquita Eyüp, Café Pierre Loti
Hipódromo, Grand Bazaar, 
São Salvador em Chora (com entradas)
Na Capadócia
Paisagem lunar, Vale de Pasabag
Museu de Göreme (com entradas).
Vale de Çavusin (com entradas)
Cidade subterrânea de Kaymakli,
Ozkonak
ou Saratli (com entradas)
Castelo de Uçhisar (panorâmica)

• Seguro de viagem.

ISTAMBUL
E A INCRÍVEL CAPADÓCIA
4 noites em Istambul e 3 na Capadócia

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA

Além da visita panorâmica em Istambul, incluímos as seguintes visitas:

• Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi, Grand Bazaar

• Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo, Mesquita Azul

• Paisagem lunar, Museu de Göreme (com entradas)

• Vale de Pasabag, Vale de Çavusin (com entradas)

• Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas)

NOTAS

• Para as chegadas/saidas ao aeroporto do SAW
habra um suplemento do 30 $ persoã/traslado
(neto).

• A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

• Quando uma visita programada coincidir com o
dia de fechamento de algum monumento ou lu-
gar indicado, a mesma será substituída por outra
de igual interesse.

• No caso de chegadas no primeiro dia após as
20:00 hrs, o jantar não está incluido.

• Durante os feriados turcos: 5 e 6 de julho e 12 e
13 de setembro, o Grand Bazaar e o Bazar Egíp-
cio permanecem fechados.

• As opções de hotel 3*, 4* e 5* existem somente
em Istambul, os hotéis do circuito são de cate-
goria 4* ou 5* para todos os passageiros.

• As gorjetas não estão inclusas. Estima-se cerca
de 10 $ por pessoa.

• Visto: Por favor, consulte as condições e
requisitos necessários junto ao órgão
competente de seu país de origem.

HOTÉIS previstos ou similares

Istambul

Ant Hotel *** anthotel.com
Black Bird *** blackbirdhotel.com
Yigitalp **** yigitalp.com
Dosso Dossi ***** dossodossihotel.com

Capadócia

Mustafa **** otelmustafa.com.tr
Avrasya **** avrasyahotel.com
Perissia ***** perissia.com.tr

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Istambul *** ................................ 100 50

Istambul **** ............................... 125 60

Istambul ***** .............................. 215 125

143 PANAVISIÓN

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

Inicio Istambul - Fim Istambul
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Istambul
Capadócia

Konya

Pamukale

Esmirna

Éfeso

DIA 4. (Sexta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã. Manhã livre para fazer as últi-
mas compras. Na hora prevista traslado ao
aeroporto para embarcar no voo regular com
destino a Capadócia (voo não incluso). Chega-
da e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Ao amanhecer, excursão op-
cional de balão aerostático sobrevoando a es-
petacular Capadócia. Em seguida, nos dirigire-
mos ao Vale de Göreme, situado bem no
centro de um fantástico vale de cones e chami-
nés de fadas. Visitaremos o Museu a Céu
Aberto de Göreme. Almoço. Seguiremos para
o Vale de Çavusin, onde podemos admirar as
casas escavadas no sopé da colina e a igreja
de São João Batista. Depois visitaremos os Va-
les de Pasabag, Avcilar e Guvercinlik, para
contemplar as “chaminés de fada” da região. À
noite, sugerimos assistir a um show numa gru-
ta típica da região, onde você vai poder
apreciar as típicas danças folclóricas turcas
(opcional). Jantar e acomodação.

DIA 6. (Domingo) CAPADÓCIA-KONYA-
PAMUKKALE
Café da manhã. Saída de ônibus bem cedo
pela manhã para visitar uma dessas cidades
subterrâneas: Kaymakli, Ozkonak ou Saratli,
(visita a uma delas), que foram construídas pe-
las comunidades cristãs como forma de prote-
ção contra os ataques árabes. Estas fortalezas
subterrâneas fechavam-se com portas de pe-
dra escavadas na própria rocha, que se con-
vertiam num infalível meio de defesa. Continua-
ção da viagem para Konya, antiga capital do
império Seljúcida, considerada um dos gran-
des centros culturais da Turquia, onde o poeta
místico e filósofo Mevlana fundou a Ordem Sufi
conhecida como os dervixes dançantes. Visita-
remos o Mausoléu de Mevlana, o edifício
mais conhecido de Konya, revestido de azule-
jos de um verde chamativo. Almoço. Seguire-
mos nossa viagem para Pamukkale. Chegada
ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Segunda Feira) PAMUKKALE-
HIERÁPOLIS-EFESO-ESMIRNA
Café da manhã. Nas primeiras horas da ma-
nhã conheceremos Pamukkale, cidade conhe-
cida como o “Castelo de Algodão”, um dos
cenários naturais mais incríveis do mundo; uma
formação natural extraordinária composta por
piscinas brancas dispostas em diferentes níveis
sobre as encostas. Visitaremos as ruínas da ci-
dade romana de Hierápolis, famosa por sua gi-
gantesca Necrópole. Almoço no caminho.
Continação Éfeso, um dos sítios arqueológicos

DIA 1. (Terça Feira) ISTAMBUL
Chegada a Istambul, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma fasci-
nante visita a Istambul. Começaremos de ma-
nhã, com a visita à Mesquita Nova, uma mes-
quita imperial. Continuaremos pelo Bazar
Egípcio, também conhecido como “bazar das
especiarias”, em virtude das mercadorias que lá
se vendem. Posteriormente, passaremos para a
parte asiática, pela ponte do Bósforo, parando
para descansar na colina de Camlica. Tam-
bém visitaremos o Palácio de Beylerbeyi. Al-
moço. A seguir, opcionalmente, você pode rea-
lizar um passeio de barco ao longo do
Bósforo, o estreito que separa dois continen-
tes, Europa e Ásia. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quinta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos belas visi-
tas para descobrir os grandes tesouros de Is-
tambul. Este bonito passeio começa com a vi-
sita ao Palácio de Topkapi. A seguir,
conheceremos a Basílica de Santa Sofia, igre-
ja bizantina do séc. VI, construída por Justinia-
no, o Grande, hoje convertida em museu com
os mais belos mosaicos bizantinos. Continua-
ção até o Hipódromo Romano, onde admira-
remos o Obelisco de Teodósio, a Coluna Ser-
pentina, a Fonte Alemã e a Coluna de
Constantino. Almoço. Esta excursão também
inclui a visita à Mesquita Azul, uma das mais
belas mesquitas imperiais. O passeio termina
no Grand Bazaar. Jantar e acomodação.

INCLUSO NA VIAGEM

• Assistência nos aeroportos e traslados aos
hotéis de: Capadócia, Esmirna e Istambul. Os
traslados na Capadócia e Esmirna podem ser
feitos com um motorista local, sem a presença
do guia.

• Hotéis: 7 noites de acomodação em quarto du-
plo. 

• Sistema de refeições incluso:
Café da manhã buffet diário e 9 refeições du-
rante o circuito.

• Guia acompanhante em espanhol durante o
circuito.

• Visitas inclusas na viagem:
Em Istambul
Mesquita Nova, Bazar Egípcio,
Colina Camlica
Palácio Beylerbeyi (com entradas)
Na Capadócia
Paisagem lunar, 
Museu de Göreme (com entradas)
Vales de Pasabag, Avcilar e Guvercinlik
Vale de Çavusin (com entradas)
Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou
Saratli (com entradas)
Na área de Pamukkale
Colina de Pamukkale (Castelo de Algodão)
Hierápolis (com entrada) 
Na área de Esmirna
Éfeso (com entradas)
Em Konya
Museu dos Dervixes Dançantes
(com entradas)

• Seguro de viagem.

T U02

DATAS DE INICIO ISTAMBUL
Março 8 15

Abril 5 12 19

Maio 3 17 24

Junho 7 14 21

Julho 19 26

Agosto 9 23 30

Setembro 13 27

Outubro 4 18

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em pensão complete

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Bônus cancel. sem despesas  . . . . . . . . . . . 30

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
Istambul-Capadócia/Esmirna-Istambul...... 290

dias, 12 refeições e 13 visitas  ... a partir de 860 $8

JOÎAS DA TURQUIA
3 noites em Istambul, 2 na Capadócia, 1 em Pamukkale e 1 em Esmirna

As seguintes visitas estão inclusas:

• Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi

• Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas)

• Visitas a Konya, Pamukkale, Hierápolis (com entradas)

• Éfeso (com entradas)

PENSÃO COMPLETE

NOTAS

• Para as chegadas/saidas ao aeroporto do SAW
habra um suplemento do 30 $ persoã/traslado
(neto).

• A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

• Quando uma visita programada coincidir com o
dia de fechamento de algum monumento ou lu-
gar indicado, a mesma será substituída por outra
de igual interesse.

• Durante os feriados turcos: 5 e 6 de julho e 12 e
13 de setembro, o Grand Bazar e o Bazar Egíp-
cio permanecem fechados.

• Com motivo das festas turcas: 5 e 6 de julho e 12
e 13 da setembro, Gram Bazar e el Bazar Egito
permanecerán cerrados.

• As visitas às lojas e oficinas de artesanato não
afetam a ordem e o tempo necessários para des-
frutar das visitas inclusas nesta viagem.

• Visto: Por favor, consulte as condições e
requisitos necessários junto ao órgão
competente de seu país de origem.

HOTÉIS previstos ou similares

Istambul
Black Bird *** blackbirdhotel.com
Yigitalp **** yigitalp.com

Capadocia
Mustafa ****SUP otelmustafa.com.tr
Avrasya **** avrasyahotel.com

Esmirna
SC Inn **** scinnboutique.com

Pamukkale
Tripolis **** tripolishotell.com

mais impressionantes do mundo e um gigan-
tesco museu ao ar livre. Visitaremos o Antigo
Teatro, o maior anfiteatro do mundo, com ca-
pacidade para mais de 30.000 espectadores,
onde São Paulo predicou diversas vezes contra
os cultos romanos, e a Via dos Curetes. Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 8. (Terça Feira) ESMIRNA-ISTAMBUL
Viagem de avião

Café da manhã e traslado ao aeroporto para
embarcar no voo regular com destino a Istam-
bul (voo não incluso). Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

Inicio Istambul - Fim Istambul

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Istambul *** ................................ 125 60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Istambul
Capadócia

Konya

Pamukale

Esmirna

Éfeso

les de Pasabag, Avcilar e Guvercinlik, para
contemplar as “chaminés de fada” da região. À
noite, sugerimos assistir a um show numa gru-
ta típica da região, onde você vai poder
apreciar as típicas danças folclóricas turcas
(opcional). Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) CAPADÓCIA-KONYA-
PAMUKKALE
Café da manhã. Saída de ônibus bem cedo
pela manhã visita inclusa uma dessas cidades
subterrâneas: Kaymakli, Ozkonak ou Saratli,
(visita a uma delas), que foram construídas pe-
las comunidades cristãs como forma de prote-
ção contra os ataques árabes. Estas fortalezas
subterrâneas fechavam-se com portas de pe-
dra escavadas na própria rocha, que se conver-
tiam num infalível meio de defesa. Continuação
da viagem para Konya, antiga capital do impé-
rio Seljúcida, considerada um dos grandes cen-
tros culturais da Turquia, onde o poeta místico e
filósofo Mevlana fundou a Ordem Sufi conheci-
da como os dervixes dançantes. Visitaremos o
Mausoléu de Mevlana, o edifício mais conhe-
cido de Konya, revestido de azulejos de um ver-
de chamativo. Almoço. Seguiremos nossa via-
gem para Pamukkale. Chegada ao hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) PAMUKKALE-
HIERÁPOLIS-ESMIRNA
Café da manhã. Nas primeiras horas da ma-
nhã visita inclusa Pamukkale, cidade conheci-
da como o “Castelo de Algodão”, um dos ce-
nários naturais mais incríveis do mundo; uma
formação natural extraordinária composta por
piscinas brancas dispostas em diferentes níveis
sobre as encostas. Visitaremos as ruínas da ci-
dade romana de Hierápolis, famosa por sua gi-
gantesca Necrópole. Almoço no caminho.
Em seguida, viajaremos para Esmirna. Chega-
da e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) ESMIRNA-ÉFESO-
ESMIRNA
Café da manhã. Na parte da manhã visita in-
clusa Éfeso, um dos sítios arqueológicos mais
impressionantes do mundo e um gigantesco
museu ao ar livre. Visitaremos o Antigo Teatro,
o maior anfiteatro do mundo, com capacidade
para mais de 30.000 espectadores, onde São
Paulo predicou diversas vezes contra os cultos
romanos, e a Via dos Curetes. Almoço. Tarde
livre. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) ESMIRNA-ISTAMBUL
Viagem de avião

Café da manhã e traslado ao aeroporto para
embarcar no voo regular com destino a Istam-
bul (voo não incluso). Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

DIA 1. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Chegada a Istambul, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Jantar (opc. TI) e acomoda-
ção.

DIA 2. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma fasci-
nante visita a Istambul. Começaremos de ma-
nhã, com a visita à Mesquita Nova, uma mes-
quita imperial. Seguiremos para o Bazar
Egípcio, também conhecido como “bazar das
especiarias”, em virtude das mercadorias que lá
se vendem. Posteriormente, passaremos para a
parte asiática, pela ponte do Bósforo, parando
para descansar na colina de Camlica. Tam-
bém visitaremos o Palácio de Beylerbeyi. Al-
moço num restaurante típico de frutos do mar
na ponte de Gálata. A seguir, faremos um pas-
seio incluso de barco ao longo do Bósforo, o
estreito que separa dois continentes, Europa e
Ásia. Jantar (opção T.I.) e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos incluídas belas vi-
sitas para descubrir os grandes tesouros de
Istambul. Este bonito passeio começa com a 
visita ao Palácio de Topkapi. A seguir, conhe-
ceremos a Basílica de Santa Sofia, igreja bi-
zantina do séc. VI, construída por Justiniano, o
Grande, hoje convertida em museu com os
mais belos mosaicos bizantinos. Seguiremos
para o Hipódromo Romano, onde admirare-
mos o Obelisco de Teodósio, a Coluna Ser-
pentina, a Fonte Alemã e a Coluna de Cons-
tantino. Esta excursão também inclui a visita à
Mesquita Azul, uma das mais belas mesquitas
imperiais. Almoço. Terminaremos o dia com a
visita ao Grand Bazaar. Jantar (opc. TI) e
acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã. Manhã livre para fazer as últi-
mas compras. Na hora prevista traslado ao
aeroporto para embarcar no voo regular com
destino a Capadócia (voo não incluso). Chega-
da e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Café da manhã. Ao amanhecer, excursão op-
cional de balão aerostático sobrevoando a es-
petacular Capadócia. Em seguida, nos dirigire-
mos ao Vale de Göreme, situado bem no
centro de um fantástico vale de cones e chami-
nés de fadas. Visitaremos o Museu a Céu Aber-
to de Göreme. Almoço. Seguiremos para o
Vale de Çavusin, onde podemos admirar as
casas escavadas no sopé da colina e a igreja
de São João Batista. Depois visitaremos os Va-

INCLUSO NA VIAGEM
• Assistência nos aeroportos e traslados

aos hotéis de: Capadócia, Esmirna e Is-
tambul. Os traslados na Capadócia e em
Esmirna podem ser feitos com um motoris-
ta local, sem a presença do guia.

• Hotéis: 8 noites de acomodação em quar-
to duplo. 

• Sistema de refeições incluso:
Opção Meia Pensão: 8 cafés da manhã
buffet, 6 almoços e 5 jantares.
Opção Tudo Incluido: 8 cafés da manhã
buffet, 8 jantares e 6 almoços (no 4º dia o
almoço não está incluso).

• Guia acompanhante em espanhol
• Visitas inclusas na viagem:

Em Istambul
Mesquita Nova, Bazar Egípcio, 
Palácio Beylerbeyi (com entradas) 
Palácio Topkapi (com entradas), 
Santa Sofia (com entradas), Mesquita Azul,
Hipódromo, passeio de barco ao longo do
Bósforo, Grand Bazaar.
Na Capadócia
Paisagem lunar
Museu de Göreme (com entradas)
Vales de Pasabag, Avcilar e Guvercinlik
Vale de Çavusin (com entradas)
Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak
ou Saratli (com entradas)
Na área de Pamukkale
Colina de Pamukkale (Castelo de Algodão)
Hierápolis (com entrada) 
Na área de Esmirna
Éfeso (com entradas)
Em Konya
Museu dos Dervixes Dançantes
(com entradas)

• Seguro de viagem.

U12

HOTÉIS previstos ou similares

Istambul
Ant *** anthotel.com
Black Bird *** blackbirdhotel.com
Yigitalp **** yigitalp.com
Dosso Dossi ***** dossodossihotel.com

Capadócia
Mustafa ****SUP otelmustafa.com.tr
Avrasya **** avrasyahotel.com
Perissia ***** perissia.com.tr

Esmirna/Kusadasi
Anemon **** anemonhotels.com
Hilton Garden ***** hiltongardeninn3.com
Moevenpick ***** moevenpick-hotels.com

Pamukkale
Doga Thermal ***** dogathermalhotel.com
Pam Hotel ***** pamthermal.com

DATAS DE INICIO ISTAMBUL
Maio 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20

Julho 18 25

Agosto 7 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em base a 10 pessoas 3*** 4**** 5*****

Em quarto duplo  . . . . . . . . . 945 990 1.140
Spto. quarto individual  . . . . . 175 220 280
Spto. Pensão completa opcional 65 75 140
Bônus cancel. sem despesas 30 30 30

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
Istambul-Capadócia/Esmirna-Istambul........ 290

dias, 11 ou 14 refeições e 25 visitas  ... a partir de 945 $9

MARAVILHAS DA TURQUIA
3 noites em Istambul, 2 na Capadócia, 1 em Pamukkale e 2 em Esmirna

As seguintes visitas estão inclusas:

• Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi

• Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Mesquita Azul, Grand Bazaar

• Vale e Museu de Göreme na Capadócia (com entradas)

• Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas)

• Visitas aos Vales de Çavusin, Pasabag e Guvercinlik

• Visitas a Konya, Pamukkale, Hierápolis (com entradas)

• Éfeso (com entradas)

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA

NOTAS

• Para grupos de 4 a 9 pessoas, a saída está igual-
mente garantida mediante um suplemento de 120
$/pax.

• A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

• Em algunos casos, da visita da Efeso sera feita el
dia 7º, quedando el dia 8º livre para visitar Esmina
e opcionalmente Pérgamo.

• Para as chegadas do primeiro dia que ocorrerem
após as 20 horas, o jantar não está incluso.

• Durante os feriados turcos: 5 e 6 de julho 12 e 13
de setembro, o Grand Bazar e o Bazar Egípcio per-
manecem fechados.

• As opções de 3* e 4* em Istambul se hospedarão
em hotéis de 4* em Pamukkale e Esmirna. A op-
ção 5* se hospedará em 5*. Na Capadócia, o ho-
tel pode ser 4*SUP ou 5* para todos os passagei-
ros.

• Ver mais notas na pág. 146.

Inicio Istambul - Fim Istambul

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Istambul *** ................................ 100 50

Istambul **** ............................... 125 60

Istambul ***** .............................. 215 125

145 PANAVISIÓN

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 11 refeições e 18 visitas  ... a partir de 995 $11

Istambul
Capadócia

Konya

Pamukale
Esmirna

Éfeso

de seu gênio artístico. Chegada e traslado ao ho-
tel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão ae-
rostático sobrevoando a espetacular Capadó-
cia. Café da manhã. Interessante jornada. Co-
meçaremos pela visita à cidade subterrânea
de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (visita a uma
delas), que foram construídas pelas comunida-
des cristãs como forma de proteção contra os
ataques árabes. Almoço. À noite, sugerimos que
você assista a um show em uma típica gruta da
região (opcional). Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje seguiremos com nossas
visitas inclusas na Capadócia. Começaremos
pela visita panorâmica ao castelo Uçhisar. Se-
guiremos para o Vale de Guvercinlik (conhecido
como o Vale dos Pombais), o Vale de Göreme
e o Museu a Céu Aberto de Göreme. Almoço.
Continuação pelo Vale de Çavusin. Depois nos
dirigiremos ao Vale de Pasabag, o melhor lugar
para contemplar as “chaminés de fadas” da re-
gião. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) CAPADÓCIA-KONYA-
PAMUKKALE 
Café da manhã. Saída de ônibus, de manhã
bem cedo, para Konya, antiga capital do império
Seljúcida. Visita inclusa o Mausoléu de Mevla-
na. Almoço e, à tarde, seguiremos para Pamuk-
kale, cidade conhecida como o “Castelo de Al-
godão”, um dos cenários naturais mais incríveis
do mundo. Chegada ao hotel. Jantar e acomo-
dação.

DIA 9. (Segunda Feira) PAMUKKALE- HIERÁ-
POLIS-AFRODÍSIAS-ESMIRNA/KUSADASI
Café da manhã. Na parte da manhã conhecere-
mos Pamukkale e visita inclusa as ruínas da ci-
dade romana de Hierápolis, famosa por sua gi-
gantesca Necrópole. A seguir, saída para
Afrodísias, uma cidade surpreendente cujo
nome provém da deusa Afrodite. Almoço e via-
gem para Esmirna. Chegada e traslado ao hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) ESMIRNA-ÉFESO-
ESMIRNA
Café da manhã. Na parte da manhã visita inclu-
sa Éfeso, um dos sítios arqueológicos mais im-
pressionantes do mundo e um gigantesco mu-
seu ao ar livre. Visitaremos o Antigo Teatro, o
maior anfiteatro do mundo, com capacidade
para mais de 30.000 espectadores, onde São
Paulo predicou diversas vezes contra os cultos
romanos, e a Via dos Curetes. Almoço. Tarde li-
vre. Jantar e acomodação.

DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL
Chegada a Istambul. Assistência de nossa equi-
pe no aeroporto e traslado ao hotel escolhido.
Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Na parte da manhã, temos in-
clusa a visita ao Chifre de Ouro. A visita começa
na grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos
com a visita à igreja de São Salvador em Cho-
ra, o monumento bizantino mais importante de
Istambul (depois de Santa Sofia). Finalizaremos
com uma parada no café de Pierre Loti, com
belas vistas do Chifre de Ouro. Tarde livre. Aco-
modação.

DIA 3. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre, opcionalmente sugeri-
mos realizar uma fascinante visita a Istambul.
Começaremos de manhã, com a visita à Mes-
quita Nova, uma mesquita imperial. Continuare-
mos pelo Bazar Egípcio. Posteriormente, pas-
saremos para a parte asiática, pela ponte do
Bósforo, parando para descansar na colina de
Camlica. Também visitaremos o Palácio de Bey-
lerbeyi. A seguir, opcionalmente, você pode reali-
zar um passeio de barco ao longo do Bósforo,
o estreito que separa a Europa da Ásia. Acomo-
dação.

DIA 4. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos, opcional-
mente, belíssimas visitas para continuar desco-
brindo os grandes tesouros de Istambul. Este
bonito passeio começa com a visita ao Palácio
de Topkapi, residência de todos os sultões do
império até o séc. XIX. A seguir, conheceremos a
Basílica de Santa Sofia, igreja bizantina do séc.
VI, construída por Justiniano, o Grande. Na parte
da tarde, visitaremos o Hipódromo Romano.
Esta excursão também inclui a visita à Mesquita
Azul, uma das mesquitas imperiais mais belas,
ricamente decorada com afrescos e azulejos.
Terminaremos o dia com a visita ao Grand Ba-
zaar. Acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horário
indicado traslado ao aeroporto para embarcar no
voo regular com destino a Capadócia (voo não
incluso), paisagem lunar única no mundo, que
além de ser um prodígio da natureza, é também
uma amostra palpável da capacidade de adapta-
ção do ser humano ao meio ambiente, tornando-
o, além de habitável, uma testemunha silenciosa

DIA 11. (Quarta Feira) ESMIRNA-ISTAMBUL
Viagem de avião

Café da manhã. Na hora prevista traslado ao
aeroporto de Esmirna para embarcar no voo re-
gular com destino a Istambul (voo não incluso).
Fim da viagem e de nossos serviços.

U04

INCLUSO NA VIAGEM

• Assistência nos aeroportos e traslados
aos hotéis de: Istambul, Capadócia, Esmir-
na. Os traslados na Capadócia e em Es-
mirna podem ser feitos com um motorista
local, sem a presença do guia.

• Sistema de refeições incluso:
Cafés da manhã buffet diários e 11 refei-
ções.

• Guia acompanhante em espanhol duran-
te toda a viagem.

• Visitas inclusas na viagem:
Em Istambul
Chifre de Ouro, Mesquita Eyüp, 
São Salvador em Chora (com entradas), 
Café Pierre Loti
Na Capadócia
Paisagem lunar, Museu de Göreme (com
entradas), Vale de Pasabag
Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak 
ou Saratli (com entradas)
Na área de Pamukkale
Colina de Pamukkale (Castelo de Algodão)
Hierápolis, Afrodísias (com entradas)
Na área de Esmirna
Éfeso (com entradas)
Em Konya
Museu dos Dervixes Dançantes 
(com entrada)

• Seguro de viagem.

DATAS DE INICIO ISTAMBUL
Março 20 27

Abril 3 10 17 24

Maio 1 8 15 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9 16 23 30

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Com 11 refeições 3*** 4**** 5*****

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . . 995 1.075 1.305
Spto. quarto individual  . . . . . . 230 295 415
Spto. saida 20/3  . . . . . . . . . . . 150 205 235
Bônus cancel. sem despesas  . 30 30 30

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
Istambul-Capadócia/Esmirna-Istambul........ 290

O MELHOR DA TURQUIA 1
4 noites em Istambul, 3 na Capadócia, 1 em Pamukkale 
e 2 em Esmirna/Kusadasi 

Além da visita panorâmica em Istambul, incluímos as seguintes visitas:

• Chifre de Ouro, Mesquita Eyüp, Café Pierre Loti

• São Salvador em Chora (com entradas)

• Paisagem lunar, Museu de Göreme (com entradas)

• Vale de Pasabag, Vale de Çavusin (com entradas)

• Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas).

• Éfeso, Pamukkale, Afrodísias, Hierápolis

COM 11 REFEIÇÕES

NOTAS

• Para as chegadas/saidas ao aeroporto do SAW
habra um suplemento do 30 $ persoã/traslado
(neto).

• A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

• Quando uma visita programada coincidir com o
dia de fechamento de algum monumento ou lu-
gar indicado, a mesma será substituída por ou-
tra de igual interesse.

• Durante os feriados turcos: 5 e 6 de julho e 12 e
13 de setembro, o Grand Bazaar e o Bazar
Egípcio permanecem fechados.

• As opções de 3* e 4* em Istambul se hospeda-
rão em hotéis de 4* em Pamukkale e Esmirna. A
opção de 5* se hospedará em 5*. Na Capadó-
cia, o hotel pode ser 4*SUP ou 5* para todos os
passageiros.

• As visitas às lojas e oficinas de artesanato não
afetam a ordem e o tempo necessários para
desfrutar das visitas inclusas nesta viagem.

HOTÉIS previstos ou similares

Istambul

Ant Hotel *** anthotel.com
Black Bird *** blackbirdhotel.com
Yigitalp **** yigitalp.com
Dosso Dossi ***** dossodossihotel.com

Capadocia

Mustafa **** otelmustafa.com.tr
Avrasya **** avrasyahotel.com
Perissia ***** perissia.com.tr

Esmirna
Anemon **** anemonhotels.com
Hilton Garden ***** hiltongardeninn3.com
Moevenpick ***** moevenpick-hotels.com

Pamukkale
Doga Thermal ***** dogathermalhotel.com
Pam Hotel ***** pamthermal.com

Inicio Istambul - Fim Istambul

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Istambul *** ................................ 100 50

Istambul **** ............................... 125 60

Istambul ***** .............................. 215 125

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 14 ou 18 refeições e 27 visitas  ... a partir de 1.165 $11

Istambul
Capadócia

Konya

Pamukale
Esmirna

Éfeso

voo regular com destino a Capadócia (voo não
incluso), paisagem lunar única no mundo. Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Segunda Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão ae-
rostático sobrevoando a espetacular Capadócia.
Café da manhã. Interessante jornada. Começa-
remos pela visita inclusa à cidade subterrânea
de Kaymakli ou Saratli (visita a uma delas), que
foram construídas pelas comunidades cristãs
como forma de proteção contra os ataques ára-
bes. Almoço. À noite, sugerimos que você assis-
ta a um show em uma típica gruta da região.
Jantar e acomodação.

DIA 7. (Segunda Feira) CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje seguiremos com nossas
visitas inclusas na Capadócia. Começaremos
pela visita panorâmica do castelo Uçhisar. Se-
guiremos para o Vale de Guvercinlik (conhecido
como o Vale dos Pombais) e o Vale de Göre-
me, situado bem no centro de um fantástico vale
de cones e chaminés de fadas. Visitaremos o
Museu a Céu Aberto de Göreme, um complexo
monástico de igrejas e capelas escavadas na ro-
cha, decoradas com afrescos dos sécs. X e XIII,
que foi declarado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Almoço. Continuação pelo Vale
de Çavusin. Depois nos dirigiremos ao Vale de
Pasabag. A visita finaliza numa fábrica/loja de ar-
tesanato típica da região. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 8. (Segunda Feira) CAPADÓCIA-KONYA-
PAMUKKALE 
Café da manhã. Saída de ônibus, de manhã
bem cedo, para Konya, antiga capital do império
Seljúcida. Visita inclusa o Mausoléu de Mevlana.
Almoço e, à tarde, seguiremos para Pamukkale,
cidade conhecida como o “Castelo de Algodão”,
um dos cenários naturais mais incríveis do mun-
do. Chegada ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) PAMUKKALE-HIERÁ-
POLIS-AFRODÍSIAS-ESMIRNA/KUSADASI
Café da manhã. Na parte da manhã conhecere-
mos Pamukkale e visita inclusa as ruínas da ci-
dade romana de Hierápolis, famosa por sua gi-
gantesca Necrópole. A seguir, saída para
Afrodísias, uma cidade surpreendente cujo
nome provém da deusa Afrodite. Almoço e via-
gem para Esmirna. Chegada e traslado ao hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Segunda Feira) ESMIRNA-ÉFESO-
ESMIRNA
Café da manhã. Na parte da manhã visita inclu-
sa Éfeso, um dos sítios arqueológicos mais im-
pressionantes do mundo e um gigantesco mu-
seu ao ar livre. Visitaremos o Antigo Teatro, o
maior anfiteatro do mundo, com capacidade

DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL
Chegada a Istambul. Assistência de nossa equi-
pe no aeroporto e traslado ao hotel escolhido.
Jantar (opc. TI) e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Na parte da manhã, temos in-
clusa a visita ao Chifre de Ouro. A visita começa
na grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos
com a visita à igreja de São Salvador em Cho-
ra, o monumento bizantino mais importante de
Istambul (depois de Santa Sofia), decorado com
soberbos afrescos e mosaicos que representam
cenas da vida de Cristo e da Virgem Maria. Finali-
zaremos com uma parada no café de Pierre
Loti, com belas vistas do Chifre de Ouro. Almo-
ço (opção T.I.). Tarde livre. Também nesta noite
desfrutaremos de um jantar numa taberna típica
do bairro de Kumkapi. Acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma fasci-
nante visita a Istambul. Começaremos de manhã,
com a visita à Mesquita Nova, uma mesquita
imperial. Continuaremos pelo Bazar Egípcio,
também conhecido como “bazar das especia-
rias”, em virtude das mercadorias que lá se ven-
dem. Posteriormente, passaremos para a parte
asiática, pela ponte do Bósforo, parando para
descansar na colina de Camlica. Também visi-
taremos o Palácio de Beylerbeyi. Almoço num
restaurante típico de frutos do mar na ponte de
Gálata. A seguir, faremos um passeio de barco
ao longo do Bósforo, o estreito que separa dois
continentes, Europa e Ásia. Jantar (opção T.I.) e
acomodação.

DIA 4. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para continuar descobrindo os grandes
tesouros de Istambul. Este bonito passeio come-
ça com a visita ao Palácio de Topkapi, residên-
cia de todos os sultões do império até o séc. XIX.
A seguir, conheceremos a Basílica de Santa So-
fia, igreja bizantina do séc. VI, construída por
Justiniano, o Grande, o Hipódromo Romano,
onde admiraremos o Obelisco de Teodósio, a
Coluna Serpentina, a Fonte Alemã e a Coluna de
Constantino. Almoço. Esta excursão também in-
clui a visita à Mesquita Azul. Terminaremos o dia
com a visita ao Grand Bazaar. Jantar (opção
T.I.) e acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) ISTAMBUL-
CAPADÓCIA

Viagem de avião
Café da manhã. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horário
indicado traslado ao aeroporto para embarcar no

para mais de 30.000 espectadores, onde São
Paulo predicou diversas vezes contra os cultos
romanos, e a Via dos Curetes. Almoço. Tarde li-
vre. Jantar e acomodação.

DIA 11. ESMIRNA-ISTAMBUL
Viagem de avião

Café da manhã. Na hora prevista traslado ao
aeroporto de Esmirna para embarcar no voo re-
gular com destino a Istambul (voo não incluso).
Fim da viagem e de nossos serviços.

U14

INCLUSO NA VIAGEM

• Assistência nos aeroportos e traslados aos
hotéis de: Istambul, Capadócia, Esmirna.
Os traslados na Capadócia e em Esmirna
podem ser feitos com um motorista local,
sem a presença do guia.

• Sistema de refeições incluso:
Opção Meia Pensão: Cafés da manhã
buffet diários, 7 almoços e 7 jantares.
Opção Tudo Incluido: Cafés da manhã
buffet diários, 8 almoços e 10 jantares.
No 5º dia, o almoço não está incluso.

• Guia acompanhante em espanhol
durante toda a viagem.

• Visitas inclusas na viagem:
Em Istambul
Mesquita Eyüp, São Salvador em Chora
(com entradas), Café Pierre Loti, Colina de
Camlica, Palácio de Beylerbeyi 
(com entradas), Bazar Egípcio, 
Mesquita Nova, Palácio de Topkapi 
(com entradas), Santa Sofia (com

entradas),
Mesquita Azul, Hipódromo, Grand Bazaar.
Na Capadócia
Paisagem lunar, Museu de Göreme
(com entradas)
Vale de Pasabag, Cidade subterrânea de
Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com

entradas)
Na área de Pamukkale
Colina de Pamukkale (Castelo de Algodão)
Hierápolis, Afrodísias (com entradas)
Na área de Esmirna
Éfeso (com entradas)
Em Konya
Museu dos Dervixes Dançantes
(com entrada)

• Outras atrações inclusas:
Em Istambul
Passeio de barco ao longo do Bósforo
Jantar no bairro típico de Kumkapi

• Seguro de viagem.

DATAS DE INICIO ISTAMBUL
Março 20 27

Abril 3 10 17 24

Maio 1 8 15 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9 16 23 30

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
Istambul-Capadócia/Esmirna-Istambul........ 290

O MELHOR DA TURQUIA 2
4 noites em Istambul, 3 na Capadócia, 1 em Pamukkale 
e 2 em Esmirna/Kusadasi 

Além da visita panorâmica em Istambul, incluímos as seguintes visitas:

• Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi, Grand Bazaar

• Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo, Mesquita Azul

• Paisagem lunar, Museu de Göreme (com entradas)

• Vale de Pasabag, Vale de Çavusin (com entradas)

• Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas),

• Éfeso, Pamukkale, Afrodísias, Hierápolis

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA

NOTAS

• Ver notas na pág. 146.

HOTÉIS previstos ou similares

Istambul

Ant Hotel *** anthotel.com
Black Bird *** blackbirdhotel.com
Yigitalp **** yigitalp.com
Dosso Dossi ***** dossodossihotel.com

Capadocia

Mustafa **** otelmustafa.com.tr
Avrasya **** avrasyahotel.com
Perissia ***** perissia.com.tr

Esmirna
Anemon **** anemonhotels.com
Hilton Garden ***** hiltongardeninn3.com
Moevenpick ***** moevenpick-hotels.com

Pamukkale
Doga Thermal ***** dogathermalhotel.com
Pam Hotel ***** pamthermal.com

Inicio Istambul - Fim Istambul

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Com meia pensão 3*** 4**** 5*****

Em quarto duplo  . . . . . . . . . 1.165 1.240 1.470
Spto. quarto individual  . . . . . 230 295 415
Spto. PC (opcional)  . . . . . . . . 150 205 235
Spto. saida 20/3 . . . . . . . . . . 150 205 235
Bônus cancel. sem despesas 30 30 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Istambul *** ................................ 100 50

Istambul **** ............................... 125 60

Istambul ***** .............................. 215 125

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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U20

vulcânico deram lugar uma paisagem simples-
mente espetacular, formada por picos, cones e
obeliscos. Podemos observar claramente as
casas rurais habitadas pela população durante
os períodos bizantino e turco. Seguiremos para
o Vale de Guvercinlik (conhecido como o Vale
dos Pombais) e o Vale de Göreme, situado
bem no centro de um fantástico vale de cones e
chaminés de fadas. Visitaremos o Museu a Céu
Aberto de Göreme, um complexo monástico de
igrejas e capelas escavadas na rocha, decora-
das com afrescos dos sécs. X e XIII. As inscri-
ções nas rochas fazem pensar que Göreme foi
um dos principais centros de peregrinação de
toda a Anatólia. Almoço. Continuação pelo
Vale de Çavusin, onde podemos admirar as
casas escavadas no sopé da colina e a igreja
de São João Batista. Depois nos dirigiremos ao
Vale de Pasabag, o melhor lugar para contem-
plar as “chaminés de fadas” da região. A visita
finaliza numa fábrica/loja de artesanato típica da
região, com uma demonstração da arte milenar
dos tapetes e kilins tecidos à mão. Jantar e
acomodação. Após o jantar sugerimos que
você participe de uma cerimônia ritual dos mís-
ticos dervixes dançantes num antigo caravan-
çará (opcional). 

DIA 8. (Domingo) CAPADÓCIA-KONYA-
PAMUKKALE 
Café da manhã. Saída de ônibus, de manhã
bem cedo, para Konya, antiga capital do impé-
rio Seljúcida, considerada um dos grandes cen-

Bósforo e o Chifre de Ouro. O acesso ao Palá-
cio se dá pelo chamado “Portão Imperial”, um
dos melhores exemplos da arte turca. O pas-
seio termina com a visita ao Tesouro do Palácio,
que contém a coleção de joias mais valiosa do
mundo, incluindo o famoso diamante de Topka-
pi. Seguiremos até a Basílica de Santa Sofia,
visita inclusa igreja bizantina do séc. VI, cons-
truída por Justiniano, o Grande, hoje convertida
em museu com os mais belos mosaicos bizanti-
nos. Almoço. Na parte da tarde, visitaremos o
Hipódromo Romano, onde admiraremos o
Obelisco de Teodósio, a Coluna Serpentina, a
Fonte Alemã e a Coluna de Constantino. Esta
excursão também inclui a visita à Mesquita
Azul, uma das mesquitas imperiais mais belas,
ricamente decorada com afrescos e azulejos.
Terminaremos o dia no Grand Bazaar, um mer-
cado com mais de 4.000 lojas em seu interior.
Jantar (opção T.I.) e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horá-
rio indicado traslado ao aeroporto para embar-
car no voo regular com destino a Capadócia
(voo não incluso), paisagem lunar única no
mundo, que além de ser um prodígio da nature-
za, é também uma amostra palpável da capaci-
dade de adaptação do ser humano ao meio
ambiente, tornando-o, além de habitável, uma
testemunha silenciosa de seu gênio artístico.
Chegada, assistência no aeroporto e traslado
ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão ae-
rostático sobrevoando a espetacular Capadó-
cia. Café da manhã. Interessante jornada. Co-
meçaremos pela visita à cidade subterrânea
de Ozkonak, Kaymakli ou Saratli, (visita a
uma delas), que foram construídas pelas comu-
nidades cristãs como forma de proteção contra
os ataques árabes.A cidade de Kaymakli foi
construída entre os séculos VI e X e tem uma
profundidade de 45 metros divididos em oito ní-
veis. Possui estábulos, uma igreja, uma capela
com uma nave central e duas absides, grandes
salas comuns, salas de reuniões e pequenos
aposentos. Almoço. À noite, sugerimos que
você assista a um show numa gruta típica da
região, onde você vai poder apreciar as típicas
danças folclóricas turcas (Opcional). Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje seguiremos com nossas
visitas inclusas na Capadócia. Começaremos
pela visita panorâmica ao Castelo Uçhisar,
onde a ação da água e do vento sobre o terreno

DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL
Chegada a Istambul, assistência de nossa equi-
pe no aeroporto e traslado ao hotel escolhido.
Jantar (Opção T.I.) e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL 
Café da manhã. Na parte da manhã temos in-
clusa a visita ao Chifre de Ouro. A visita come-
ça pela grande Mesquita de Eyüp, onde se en-
contra o Mausoléu de Eyüp el Ensari, um
companheiro do profeta Maomé. Continuare-
mos com a visita à igreja de São Salvador em
Chora, o monumento bizantino mais importan-
te de Istambul (depois de Santa Sofia), decora-
do com soberbos afrescos e mosaicos que re-
presentam cenas da vida de Cristo e da Virgem
Maria. Finalizaremos com uma parada no café
de Pierre Loti, com belas vistas do Chifre de
Ouro e lugar de inspiração deste escritor fran-
cês, um apaixonado pela cidade de Istambul,
que escrevia seus romances neste mesmo lo-
cal. Almoço (Opção TI). Tarde livre. Esta noite
desfrutaremos de um jantar numa taberna típi-
ca do bairro de Kumkapi. Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Em seguida, faremos uma fas-
cinante visita inclusa a Istambul. Começare-
mos de manhã, com a visita à Mesquita Nova,
mesquita imperial que mantém uma fina harmo-
nia entre as cúpulas e sua forma piramidal.
Continuaremos pelo Bazar Egípcio, também
conhecido como “bazar das especiarias”, em
virtude das mercadorias que lá se vendem.
Posteriormente, passaremos para a parte asiá-
tica, pela ponte do Bósforo, parando para des-
cansar na colina de Camlica. De lá, vamos ad-
mirar uma preciosa vista panorâmica da cidade.
Também visitaremos o Palácio de Beylerbeyi,
construído como palácio de verão dos sultões,
de estilo neoclássico, muito luxuoso e suntuo-
so. Almoço em um restaurante típico na ponte
de Gálata. A seguir, faremos um passeio de
barco ao longo do Bósforo, o estreito que se-
para dois continentes, Europa e Ásia. A bordo
do barco poderemos admirar o Palácio e a
Mesquita de Dolmabahçe, o bairro boêmio de
Ortaköy, as antigas casas otomanas de madei-
ra, etc. Jantar (opção T.I.) e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssi-
mas visitas para descubrir los grandes tesouros
de Istambul. Este bonito passeio começa com
a visita ao Palácio de Topkapi, residência de
todos os sultões do império até o séc. XIX, si-
tuado sobre um cabo na confluência entre o

tros culturais da Turquia, onde o poeta místico e
filósofo Mevlana fundou uma ordem Sufi, co-
nhecida pelo nome de Dervixes Dançantes. Vi-
sita inclusa o Mausoléu de Mevlana, o edifício
mais conhecido de Konya, revestido de azule-
jos de um verde chamativo. Almoço e, à tarde,
seguiremos para Pamukkale, cidade conheci-
da como o “Castelo de Algodão”, um dos cená-
rios naturais mais incríveis do mundo; uma for-
mação natural extraordinária composta por
piscinas brancas dispostas em diferentes níveis
sobre as encostas. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) PAMUKKALE-HIERÁ-
POLIS-AFRODÍSIAS-ESMIRNA/KUSADASI
Café da manhã. Na parte da manhã conhece-
remos Pamukkale e visitaremos as ruínas da ci-
dade romana de Hierápolis, famosa por sua gi-
gantesca Necrópole. Em seguida, saída para
Afrodísias, uma cidade surpreendente cujo
nome provém da deusa Afrodite. Durante a visi-
ta inclusa a esta cidade romana, você vai po-
der admirar o Templo de Afrodite, que eleva
suas elegantes colunas aos céus, como amos-
tras da provável grandeza de seus primórdios; o
Portão de Entrada, uma das obras-primas artís-
ticas da época, e o Teatro. Almoço e viagem
para Esmirna. Chegada e traslado ao hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Segunda Feira) ESMIRNA-ÉFESO-
ESMIRNA
Café da manhã. Na parte da manhã visita in-

dias, 20 ou 24 refeicões e 27 visitas  ... a partir de 1.435 $14

GRANDE TOUR DA TURQUIA II
4 noites em Istambul, 3 em Capadócia, 1 em Pamukkale, 2 em Esmirna-Kusadasi, 
3 em Antália ou 4 em Bodrum

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA

Além das visitas panorâmicas em Istambul, incluímos as seguintes visitas:

• Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi

• Paisagem lunar, Museu de Göreme (com entradas)

• Vale de Pasabag, Vale de Çavusin (com entradas)

• Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas),

• Éfeso, Pamukkale, Afrodísias, Hierápolis

• Antália ou Bodrum

Inicio Istambul - Fim Istambul
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Z20 GRANDE TOUR DA TURQUIA
com BODRUM

Para os clientes que quiserem conhecer Bodrum,
o itinerário será o seguinte:

DIAS 1-9.
Idênticos aos dias desta viagem.
DIA 10. ESMIRNA-ÉFESO-ESMIRNA-
BODRUM
Café da manhã. Na parte da manhã visita a
Éfeso. Almoço e saída pela estrada até Bo-
drum. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e
acomodação.
DIAS 11-13. BODRUM
Estadia em pensão completa. Dias livres para
desfrutar desta turística e animada cidade co-
nhecida na antiguidade como Halicarnasso,
onde se encontrava o túmulo do rei Mausolo;
uma das sete maravilhas do mundo antigo. Su-
gerimos realizar um passeio de barco ao longo
da baía de Bodrum, para contemplar sua paisa-
gem verde e suas belas praias. Você também vai
poder visitar o Castelo de São Pedro, construído
em 1420 pelos Cavaleiros Hospitalários de São
João de Jerusalém e que hoje acolhe o museu
de Arqueologia Submarina. Entre suas coleções
há milhares de objetos, obras de arte, artefatos e
destroços de navios naufragados em diferentes
épocas.
DIA 14. BODRUM-ISTAMBUL

Viagem de avião
Café da manhã e traslado ao aeroporto para
embarcar no voo regular com destino a Istambul
(voo não incluso). Fim da viagem e de nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

• Assistência nos aeroportos e traslados
aos hotéis de: Istambul, Ancara, Esmirna,
Antália ou Bodrum. Os traslados na
Capadócia podem ser feitos com um
motorista local, sem a presença do guia.
Os traslados do aeroporto ao hotel em
Antália e Bodrum, e o traslado de Esmirna
a Bodrum serão feitos por um
transferista/motorista local. Não haverá
assistência de guia falando espanhol.

• Sistema de refeições incluso:
Opção Meia Pensão: Cafés da manhã buf-
fet diários, 10 almoços e 10 jantares.
Opção Tudo Incluido: Cafés da manhã buf-
fet diários, 11 almoços e 13 jantares. 
No 5º dia, o almoço não está incluso.

• Guia acompanhante em espanhol durante
toda a viagem, exceto durante os dias livres
em Antália ou Bodrum.

• Visitas inclusas na viagem:
Em Istambul
Mesquita Eyüp, São Salvador em Chora
(com entradas), Café Pierre Loti, Colina de
Camlica, Palácio de Beylerbeyi
(com entradas), Bazar Egípcio, Mesquita
Nova, Palácio de Topkapi (com entradas),
Santa Sofia (com entradas),
Mesquita Azul, Hipódromo, Grand Bazaar.
Na Capadócia
Paisagem lunar, Museu de Göreme
(com entradas)
Vale de Pasabag, Cidade subterrânea de
Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com
entradas)
Na área de Pamukkale
Colina de Pamukkale (Castelo de Algodão)
Hierápolis, Afrodísias (com entradas)
Na área de Esmirna: Éfeso (com entradas)
Em Konya
Museu dos Dervixes Dançantes
(com entrada)

• Outras atrações inclusas:
Em Istambul
Passeio de barco ao longo do Bósforo
Jantar no bairro típico de Kumkapi

• Seguro de viagem.

clusa Éfeso, um dos sítios arqueológicos mais
impressionantes do mundo e um gigantesco
museu a céu aberto. Visitaremos o Antigo Tea-
tro, o maior anfiteatro do mundo, com capaci-
dade para mais de 30.000 espectadores, onde
São Paulo predicou diversas vezes contra os
cultos romanos; visitaremos a Via dos Curetes.
Almoço. Tarde livre até a hora de entrega dos
quartos. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Terça Feira) ESMIRNA-ANTÁLIA 
Viagem de avião

Na hora prevista traslado ao aeroporto de Es-
mirna para embarcar no voo com destino a An-
tália (voo não incluso). Desde sua fundação no
século II a.C. pelo rei de Pérgamo, Antália foi
habitada por romanos, bizantinos e seljúcidas.
Chegada, assistência no aeroporto e traslado
ao hotel. Almoço. Resto do dia livre. Jantar e
acomodação.

DIAS 12-13. (Quarta Feira) ANTÁLIA
Estadia em pensão completa. Dias livres para
desfrutar da costa turca, do mar, do sol e da
praia.

DIA 14. (Quinta Feira) ANTÁLIA-ISTAMBUL
Viagem de avião

Café da manhã. Na hora prevista traslado ao
aeroporto de Antália para embarcar no voo re-
gular com destino a Istambul (voo não incluso).
Fim da viagem e de nossos serviços.

Istambul
Capadócia

Konya
Pamukale

Antália

Esmirna
Éfeso

Bodrum

DATAS DE INICIO ISTAMBUL
Junho 5 12 19

Julho 17 24 31

Agosto 7 14 21

Setembro 25

Outubro 2 9 16

■ T. Baixa ■ T. Alta

NOTAS

• A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

• Quando uma visita programada coincidir com o
dia de fechamento de algum monumento ou lu-
gar indicado, a mesma será substituída por outra
de igual interesse.

• Para as chegadas do primeiro dia que ocorrerem
após as 20 horas, o jantar não está incluso.

• Durante os feriados turcos: 5 e 6 de julho e 12 e
13 de setembro, o Grand Bazaar e o Bazar Egíp-
cio permanecem fechados.

• As opções de 3* e 4* em Istambul se hospeda-
rão em hotéis de 4* em Pamukkale e Esmirna. A
opção 5* se hospedará em 5*. Na Capadócia, o
hotel pode ser 4*SUP ou 5* para todos os passa-
geiros.

• Os hotéis de Antália e Bodrum podem estar loca-
lizados nas cidades vizinhas.

HOTÉIS previstos ou similares
Istambul
Ant Hotel *** anthotel.com
Black Bird *** blackbirdhotel.com
Yigitalp **** yigitalp.com
Dosso Dossi ***** dossodossihotel.com

Capadócia

Mustafa **** otelmustafa.com.tr
Avrasya **** avrasyahotel.com
Perissia ***** perissia.com.tr

Esmirna
Anemon **** anemonhotels.com
Hilton Garden ***** hiltongardeninn3.com
Moevenpick ***** moevenpick-hotels.com

Pamukkale
Doga Thermal ***** dogathemalhotel.com
Pam Hotel ***** pamthermal.com

Região de Antália
Hotel antaya **** ozhotels.com. tr
Ramada Lara R. ***** ramadaresortlara.com

Região de Bodrum
Miramar V. Resort ***** verahotels.com

PRECIOS POR PERSONA $ USA

En media pensión 3*** 4**** 5*****

Con Antalya
Em quarto duplo ................... 1.435 1.535 1.705
Spto. quarto individual ........... 370 445 540
Spto. PC (opcional) ................ 215 230 290
■ Temporada Alta ................. 160 160 160
Bônus cancel. sem despesas 30 30 30

Con Bodrum
Em quarto duplo .................... 1.775 1.850 2.085
Spto. quarto individual ........... 370 445 540
Spto. PC (opcional) ................ 215 230 290
■ Temporada Alta ................. 105 105 105
Bônus cancel. sem despesas 30 30 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Istambul *** ................................ 100 50
Istambul **** ............................... 125 60
Istambul ***** .............................. 215 125
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DIA 4. (Quarta Feira) PETRA
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa o sítio arqueológico mais importan-
te da Jordânia e um dos mais surpreendentes do
mundo, Petra, declarada Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO em 1985. Petra é esculpida
em arenito rosado, que adquire tons de ferrugem
escuro, combinados com faixas cinzas e amare-
las e conta com mais de 800 monumentos es-
culpidos. Começaremos percorrendo o Siq, es-
petacular cânion que permite o acesso à
extraordinária Petra. Visitaremos a ruína conheci-
da como o “Tesouro”, cuja fachada lindamente
esculpida é mundialmente famosa; o Monasté-
rio, o edifício mais remoto da cidade; o Teatro,
com capacidade para 800 pessoas, e o Templo
dos Leões Alados. Almoço (opção T.I.). À tarde
retorno ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM-
AMÃ
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi
Rum, uma das paisagens mais espetaculares de
toda a Arábia, onde as montanhas mudam de
cor de acordo com a luz do dia e emergem de
forma vertical da planície arenosa. Visita inclusa,
que se realiza em peculiares veículos 4x4 dirigi-
dos por beduínos, consiste numa incursão à im-
pressionante paisagem lunar deste deserto. Al-
moço (opção T.I.). Você terá a oportunidade de
desfrutar de uma experiência única, num diverti-
do passeio de camelos pelo deserto (não inclu-
so). Continuação de nossa viagem para Amã.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) AMÃ-MAR MORTO-
AMÃ
Café da manhã. Na parte da manhã, visitare-
mos o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra,
situado a 416 m abaixo do nível do mar, entre a
Jordânia, Israel e Cisjordânia. Os gregos o cha-
mavam lago Asfaltite, em virtude dos depósitos
de asfalto que se encontram em suas margens e
que foram descobertos e explorados na Idade
Antiga.Tempo livre para dar um banho em suas
salinas águas terapêuticas. Almoço (opção T.I.)
Retorno a Amã. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) AMÃ
Café da manhã. Dia livre para conhecer a capital
jordana, construída sobre sete colinas, e passear
por suas áreas comerciais. Possibilidade de fazer
uma excursão opcional para Betânia, situada
junto ao rio Jordão e considerada pelos especia-
listas como o lugar onde Jesus foi batizado por
João Batista. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) AMÃ
Café da manhã. No horário indicado traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

DIA 1. (Domingo) AMÃ
Chegada a Amã. Assistência no aeroporto.
Controle de vistos e traslado ao hotel escolhido.
Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
faremos a visita panorâmica a Amã, uma das ci-
dades mais antigas do mundo e capital do Rei-
no Hachemita da Jordânia. Amã é uma mistu-
ra de modernidade e tradição, uma cidade
agradável e acolhedora. Você apreciará a hospi-
talidade de seus habitantes e poderá desfrutar
de seus animados mercados e dos diversos
vestígios deixados por sua longa história. Co-
nheceremos o centro urbano, suas avenidas
mais importantes, e veremos seu Teatro Roma-
no (construído no séc. II d.C. com capacidade
para 6.000 pessoas e e escavado na encosta
de uma colina que antes havia servido como ce-
mitério). Também poderemos ver o Odeon
(construído na mesma época que o teatro e utili-
zado para apresentações musicais), o ninfeu
(principal fonte da cidade), a preciosa cidadela
romana e a guarnição dos centuriões. Saída em
direção a Jerash, conhecida como a Pompeia
do Oriente, uma cidade romana em excelente
estado de conservação. Situada ao norte de
Amã, a região tem sido habitada desde o perío-
do neolítico, e Jerash destaca-se como a pérola
da Decápolis, o conjunto de dez cidades que foi
sede do Império Romano no Oriente Médio. No
interior de suas muralhas poderemos descobrir
a beleza do templo dedicado a Zeus, o Arco de
Adriano e o Fórum, de forma ovalada e cerca-
do por uma bela colunata. Seguiremos andando
pelo cardo, uma longa avenida (600 m) de colu-
nas para chegar a um dos dois teatros que ain-
da se mantém até hoje na cidade. Após o almo-
ço (opção T.I.) visitaremos o Castelo de Ajlun,
fortaleza construída em 1185, como guarnição
para proteger Ajlun durante as cruzadas e re-
construída mais tarde, no séc.XIII, pelos escra-
vos. Retorno a Amã. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-
MONTE NEBO-PETRA
Café da manhã e saída em direção a Madaba,
cidade citada na Bíblia, muito conhecida por
seus mosaicos da época bizantina. Visitaremos
a igreja grega ortodoxa de São Jorge, onde
se encontra o enorme mapa mosaico de Ma-
daba. Almoço (opção T.I.). Seguiremos para o
Monte Nebo, lugar ideal para admirar a vista
panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto.
Continuação para a mágica Petra. Jantar e
acomodação.

Jerash
Amã
Madaba

Petra
Wadi Rum

Monte Nebo

D31

INCLUSO NA VIAGEM

• Assistência nos aeroportos e traslados aos
hotéis de Amã, Petra.

• Hotéis: 7 noites de acomodação em quarto
duplo com todos os serviços.

• Sistema de refeições incluso:

Opção Meia Pensão: Cafés da manhã buffet 
diários e 7 jantares.
Opção Tudo Incluido: Cafés da manhã buffet 
diários, 5 almoços e 7 jantares. 
No dia livre, o almoço não está incluso.

• Guia acompanhante em espanhol durante
toda a viagem.

• Visitas inclusas: 
Amã:
Visita panorâmica em Amã
Mar Morto
Jerash (a Pompeia do Oriente)
Castelo de Ajlun
Madaba
Monte Nebo
Petra: 
Visita panorâmica de Petra
O desfiladeiro da Entrada (Siq), o Tesouro, o
Monastério, o Teatro e o Templo dos Leões
Alados 
Passeio a cavalo até a porta de Petra
Deserto Wadi Rum (excursão em 4x4).

• Seguro de viagem.

NOTAS

• A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

• Para as chegadas do primeiro dia que ocorrerem
após as 20 horas, o jantar não está incluso.

• Desaconselhamos a acomodação em quarto tri-
plo neste destino.

• Os clientes não dispõem de guia local no 7º dia
por ser dia livre. Neste dia o almoço não estará
incluído para a opção T.I.

• Vistos: Por favor, verifique as condições e requi-
sitos necessários junto ao órgão competente em
seu país de origem.

HOTÉIS previstos ou similares

Amã
Arena Hotel *** arenahoteljordan.com
Waleed Rum **** rumhotels.com
Arena Space **** arenaspacehotel.com
Regency Palace ***** regencyhotel.com
Bristol ***** bristolamã.com

Petra

Candles *** candlespetra.com
Edom **** edomhotels.com
Panorama Petra **** petrapanoramahotel.com
Nabatean Castle***** moevenpick.com

DATAS DE INICIO AMÃ

• 2016

Março 20 27

Abril 3 10 17 24

Maio 1 8 15 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9 16 23 30

Novembro 6 13 20 27

Dezembro 4 11 18 25

• 2017

Janeiro 1 8 15 22 29

Fevereiro 5 12 19 26

Março 5 12

■ T. Baixa ■ T. Alta

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em meia pensão 3*** 4**** 5*****

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . 895 995 1.225
Spto. quarto individual  . . . . . . 295 425 615
Spto. PC opcional  . . . . . . . . . 140 140 140
Spto. saida 20/3 . . . . . . . . . . . 40 60 80
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . 30 40 50
Bônus cancel. sem despesas  . 30 30 30

dias, 7 ou 12 refeições e 6 visitas  ... a partir de 895 $8

MARAVILHAS DA JORDÂNIA
2 noites em Petra, 5 em Amã

Além das visitas panorâmicas em Amã, incluímos:

• Visita ao Mar Morto

• Jerash e Ajlun, Madaba, Monte Nebo

• Petra, o Tesouro, o Monastério e Templo dos Leões Alados

• Passeio de 4x4 no deserto de Wadi Rum

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA

I n i c io  Amã -  F im Amã 

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Amã *** ....................................... 60 40
Amã ****...................................... 110 60
Amã ***** .................................... 150 140

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Jerash

Amã
Madaba

Kerak

Aqaba

Monte Nebo

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO
em 1985. A meio caminho entre o Golfo de
Aqaba e o Mar Morto, localizada num profun-
do desfiladeiro acessível somente através de
uma estreita e sinuosa vereda escavada na ro-
cha. Petra é esculpida em arenito rosado, que
adquire tons de ferrugem escuro, combinados
com faixas cinzas e amarelas e conta com
mais de 800 monumentos esculpidos. Come-
çaremos percorrendo o Siq, espetacular câ-
nion que permite o acesso à extraordinária Pe-
tra. Visitaremos a ruína conhecida como o
“Tesouro”, cuja fachada lindamente esculpida
é mundialmente famosa; o Monastério, o edi-
fício mais remoto da cidade; o Teatro, com ca-
pacidade para 800 pessoas, e o Templo dos
Leões Alados. Almoço (opção T.I.). À tarde
retorno ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) PETRA-WADI RUM-
MAR MORTO
Café da manhã. Saída para o deserto de
Wadi Rum, uma das paisagens mais espeta-
culares de toda a Arábia. Visita inclusa, que se
realiza em peculiares veículos 4x4 dirigidos por
beduínos, consiste numa incursão à impressio-
nante paisagem lunar deste deserto. Almoço
(opção T.I). Continuação de nosso viagem e
chegada ao Mar Morto, o ponto mais baixo da
terra, situado a 416 m abaixo do nível do mar,
entre a Jordânia, Israel e Cisjordânia. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sábado) MAR MORTO
Desayuno. Dia livre em Mar Morto. Jantar e
acomodação.

DIA 8. (Domingo) MAR MORTO-AMÃ
Café da manhã. No horário indicado de tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

DIA 1. (Domingo) AMÃ
Chegada a Amã, assistência no aeroporto.
Controle de vistos e traslado ao hotel escolhi-
do. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) AMÃ
Café da manhã. Tempo livre para conhecer a
capital jordana, construída sobre sete colinas,
e passear por suas áreas comerciais. Jantar e
acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ
Café da manhã. Nas primeiras horas da ma-
nhã faremos a visita panorâmica de Amã, uma
das cidades mais antigas do mundo e capital
do Reino Hachemita da Jordânia. Amã é
uma mistura de modernidade e tradição, uma
cidade agradável e acolhedora. Você apreciará
a hospitalidade de seus habitantes e poderá
desfrutar de seus animados mercados e dos
diversos vestígios deixados por sua longa his-
tória. Saída em direção a Jerash, conhecida
como a Pompeia do Oriente, uma cidade ro-
mana em excelente estado de conservação.
Situada ao norte de Amã, Jerash destaca-se
como a pérola da Decápolis, o conjunto de
dez cidades que foi sede do Império Romano
no Oriente Médio. Após o almoço (opção T.I.)
visita inclusa o Castelo de Ajlun, fortaleza
construída em 1185, como guarnição para
proteger Ajlun durante as cruzadas e recons-
truída mais tarde, no séc.XIII, pelos escravos.
Retorno a Amã. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) AMÃ-MADABA-
MONTE NEBO-PETRA
Café da manhã e saída em direção a Mada-
ba, cidade citada na Bíblia, muito conhecida
por seus mosaicos da época bizantina. Visita
inclusa a igreja grega ortodoxa de São Jor-
ge, onde se encontra o enorme mapa mosai-
co de Madaba, a mais antiga representação
geográfica do Oriente Próximo, que data do
séc. VI e é formado por dois milhões de peças
que mostram o Nilo, o Mar Morto e Jerusalém.
Almoço (opção T.I.). Seguiremos para o Mon-
te Nebo, lugar ideal para admirar a vista pano-
râmica do Vale do Jordão e do Mar Morto.
Continuação para a mágica Petra. Jantar e
acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) PETRA
Café da manhã. Nas primeiras horas da ma-
nhã visitaremos o sítio arqueológico mais im-
portante da Jordânia e um dos mais surpreen-
dentes do mundo, Petra, declarada

Saídas
semanais

garantidas
O ANO
TODO

D33

INCLUSO NA VIAGEM

• Assistência nos aeroportos e traslado aos ho-
téis de Amã, Petra, Aqaba.

• Hotéis: 7 noites de acomodação em quarto
duplo com todos os serviços (ver relação de
hotéis).

• Sistema de refeições incluso:
Opção Meia Pensão: Cafés da manhã-buffet
diários e 7 jantares.
Opção Tudo Incluido: Cafés da manhã-
buffet diários, 6 almoços e 7 jantares.

• Guia acompanhante em espanhol durante
toda a viagem.

• Visitas inclusas: 

Amã:
Visita panorâmica em Amã
Mar Morto
Jerash (a Pompeia do Oriente)
Castelo de Ajlun
Madaba, Monte Nebo

Petra: 
Visita panorâmica de Petra
O desfiladeiro da Entrada (Siq), o Tesouro, 
o Monastério, o Teatro e o Templo dos 
Leões Alados.
Passeio a cavalo até a porta de entrada
de Petra.
Deserto Wadi Rum (excursão em 4x4).

• Seguro de viagem.

DATAS DE INICIO AMÃ

• 2016

Março 20 27

Abril 3 10 17 24

Maio 1 8 15 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9 16 23 30

Novembro 6 13 20 27

Dezembro 4 11 18 25

• 2017

Janeiro 1 8 15 22 29

Fevereiro 5 12 19 26

Março 5 12

■ T. Baixa ■ T. Alta

dias, 7 ou 11 refeições e 6 visitas  ... a partir de 985 $8

O MELHOR DA JORDÂNIA 
MAR MORTO OU WADI RUM
3 noites em Amã, 2 em Petra, 2 em Mar Morto o 1 em Mar Morto e 1 em Wadi Rum

Além das visitas panorâmicas em Amã, incluímos:

• Visitas ao Mar Morto.

• Jerash e Ajlun, Madaba, Monte Nebo.

• Petra: o “Tesouro”, Monastério.

• Passeio de 4x4 no deserto de Wadi Rum.

• Una noite o Mar Morto o Wadi Rum.

MEIA PENSÃO TUDO INCLUSO

NOTAS

• Para as chegadas do primeiro dia que ocorrerem
após as 20 horas, o jantar não está incluso.

• Desaconselhamos a acomodação em quarto tri-
plo neste destino.

• O traslado de Wadi Rum a Aqaba e Aqaba a Amã
poden ser feitos com um motorista falando inglês.

• Ver resto de notas pag. 150.

HOTÉIS previstos ou similares

Amã
Arena Hotel *** arenahoteljordan.com
Waleed Rum *** rumhotels.com
Arena Space **** arenaspacehotel.com
Regency Palace ***** regencyhotel.com
Bristol ***** bristolamman.com
Le Meridien *****L lemeridienamman.com
Kempinski *****L kempinski.com

Petra

Candles *** candlespetra.com
Edom *** edomhotel.com
Panorama Petra **** petrapanoramahotel.com
Nabatean Castle ***** moevenpick.com
Marriott *****L marriott.com

Mar Morto

Warwick Winter V. **** wintervalleywarwick.com
Holiday Inn ***** holidayinn.com

D34 MAR MORTO e WADI RUM

O itinerario para estas saídas é o seguinte

DIA 1. AMÃ
DIA 2. AMÃ
DIA 3. AMÃ-JERASH-AJLUN-AMÃ
DIA 4. AMÃ-MADABA-MONTE NEBO-

PETRA
DIA 5. PETRA
DIA 6. PETRA-WADI RUM
DIA 7. WADI RUM-MAR MORTO
DIA 8. MAR MORTO-AMÃ

I n i c io  Amã -  F im Amã 

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em meia pensão 3*** 4**** 5*****

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . 985 1.075 1.355
Spto. quarto individual  . . . . . . 370 475 650
Spto. PC opcional  . . . . . . . . . 115 115 115
Spto. saida 20/3 . . . . . . . . . . . 80 85 200
Spto. saida 3/7 . . . . . . . . . . . . 80 85 200
Spto. saida 11/9 . . . . . . . . . . . 80 85 200
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . 35 40 55
Bônus cancel. sem despesas  . 30 30 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Amã *** ....................................... 60 40
Amã ****...................................... 110 60
Amã ***** .................................... 150 140

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Tel Aviv Amã

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo

escuro, combinados com faixas cinzas e amare-
las e conta com mais de 800 monumentos es-
culpidos. Começaremos percorrendo o Siq, es-
petacular cânion que permite o acesso à
extraordinária Petra. Visitaremos a ruína conheci-
da como o “Tesouro”, cuja fachada lindamente
esculpida é mundialmente famosa; o Monasté-
rio, o edifício mais remoto da cidade; o Teatro,
com capacidade para 800 pessoas, e o Templo
dos Leões Alados. Almoço (opção T.I.). À tarde
retorno ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi
Rum, uma das paisagens mais espetaculares de
toda a Arábia, onde as montanhas mudam de
cor de acordo com a luz do dia e emergem de
forma vertical da planície arenosa. Visita inclusa,
que se realiza em peculiares veículos 4x4 dirigi-
dos por beduínos, consiste numa incursão à im-
pressionante paisagem lunar deste deserto. Al-
moço (opção T.I.). À tarde, saída para a ponte
Allenby ou Rei Hussein. Trâmites de aduana.
Continuação para um dos lugares mais impor-
tantes do mundo, Terra da Bíblia, Jerusalém.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje teremos várias visitas in-
clusas bem interessantes para descobrir a antiga
de Jerusalém, ponto focal do judaísmo e do cris-
tianismo. Visitaremos o Muro das Lamenta-
ções e seguiremos através da Via Dolorosa
para chegar ao Gólgota, lugar da crucificação de
Jesus e ao Santo Sepulcro. Almoço (opção
T.I). Continuação para o Monte Sião, onde se
encontram o Túmulo do Rei David, o Cenácu-
lo, lugar da Santa Ceia, “Eucaristia” e “Pentecos-
tes”. Visitaremos a Abadia da Dormição – As-
sunção de Maria. Seguiremos pelo Monte
Scopus até o Monte das Oliveiras, para apre-
ciar uma magnífica vista da cidade. Também visi-
taremos Getsêmani e a Basílica da Agonia. Ao
terminar a visita, retorno ao hotel. Jantar e aco-
modação.

DIA 7. (Sábado) JERUSALÉM-BELÉM
Café da manhã. Em seguida, Visita inclusa, a
cidade de Belém, entrando na Igreja da Nativi-
dade pela porta da Humildade, Gruta do Presé-
pio, a Estrela de 14 pontas (local do nascimento
de Jesus) Basílica de Santa Catarina e a Gruta
de São Jerônimo. Almoço (opção T.I). Retorno
a Jerusalém. Tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) JERUSALÉM-TEL AVIV
Café da manhã. No horário indicado, traslado
ao aeroporto de Tel Aviv. Fim da viagem e de
nossos serviços.

DIA 1. (Domingo) AMÃ
Chegada a Amã. Assistência no aeroporto.
Controle de vistos e traslado ao hotel escolhido.
Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
faremos a visita panorâmica inclusa a Amã,
uma das cidades mais antigas do mundo e capi-
tal do Reino Hachemita da Jordânia. Amã é
uma mistura de modernidade e tradição, uma ci-
dade agradável e acolhedora. Você apreciará a
hospitalidade de seus habitantes e poderá des-
frutar de seus animados mercados e dos diver-
sos vestígios deixados por sua longa história.
Saída em direção a Jerash, conhecida como a
Pompeia do Oriente, uma cidade romana em
excelente estado de conservação. Situada ao
norte de Amã, a região tem sido habitada desde
o período neolítico, e Jerash destaca-se como a
pérola da Decápolis, o conjunto de dez cidades
que foi sede do Império Romano no Oriente Mé-
dio. Após o almoço (opção T.I.) visita inclusa o
Castelo de Ajlun, fortaleza construída em 1185
como guarnição para proteger Ajlun durante as
cruzadas e reconstruída mais tarde, no séc.XIII,
pelos escravos. Retorno a Amã. Jantar e aco-
modação.

DIA 3. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-MONTE
NEBO-PETRA
Café da manhã e saída em direção a Madaba,
cidade citada na Bíblia, muito conhecida por
seus mosaicos da época bizantina. Visitaremos
a igreja grega ortodoxa de São Jorge, onde se
encontra o enorme mapa mosaico de Mada-
ba, a mais antiga representação geográfica do
Oriente Próximo, que data do séc. VI e é forma-
do por dois milhões de peças que mostram o
Nilo, o Mar Morto e Jerusalém. Almoço (opção
T.I.). Seguiremos para o Monte Nebo, lugar
ideal para admirar a vista panorâmica do Vale do
Jordão e do Mar Morto. Continuação para a má-
gica Petra. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PETRA
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa o sítio arqueológico mais importan-
te da Jordânia e um dos mais surpreendentes
do mundo, Petra, declarada Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO em 1985. A meio ca-
minho entre o Golfo de Aqaba e o Mar Morto, lo-
calizada num profundo desfiladeiro acessível
somente através de uma estreita e sinuosa vere-
da escavada na rocha, Petra é esculpida em
arenito rosado, que adquire tons de ferrugem

D39

Jerusalém

INCLUSO NA VIAGEM

• Assistência nos aeroportos e traslado aos
hotéis de Amã, Petra, Jerusalém, Tel Aviv

• Hotéis: 7 noites de acomodação em
quarto duplo (ver relação de hotéis).

• Sistema de refeições incluso:
Opção Meia Pensão: 7 cafés da manhã
buffet diários e 7 jantares.
Opção Tudo Incluido: 7 cafés da manhã
buffet diários, 6 almoços e 7 jantares.

• Guia acompanhante em espanhol 
durante toda a viagem.

• Visitas inclusas na viagem: 
Na Jordânia:
Visita panorâmica em Amã
Madaba, Monte Nebo
Petra
O desfiladeiro da Entrada (Siq), o Tesouro, o
Monastério, o Teatro e o Templo dos Leões
Alados. Deserto Wadi Rum (passeio de 4x4)
Em Jerusalém:
A cidade de Belém
o Muro das Lamentações,
a Via Dolorosa
Santa Sepulcro, Monte Sião
Monte das Oliveiras, Getsêmani
Basílica da Agonia

• Seguro de viagem.

HOTÉIS previstos ou similares

Amã e Petra

Ver página 150.

Jerusalem
Park Jerusalen *** grandhotels-israel.com
Grand Court **** grandhotels-israel.com
Ramada ***** ramada.com
Dan Jerusalén ***** danhotels.com

DATAS DE INICIO AMÃ

• 2016

Março 20 27

Abril 3 10 17 24

Maio 1 8 15 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9 16 23 30

Novembro 6 13 20 27

Dezembro 4 11 18 25

• 2017

Janeiro 1 8 15 22 29

Fevereiro 5 12 19 26

Março 5 12

■ T. Baixa ■ T. Alta

dias, 7 ou 13 refeições e 16 visitas  ... a partir de 1.570 $8

Saídas
semanais

garantidas
O ANO
TODO

O MELHOR DA JORDÂNIA 
E JERUSALEM
3 noites em Petra, 2 em Amã e 3 em Jerusalem

Além das visitas panorâmicas em Amã, Petra, Belém 
e Jerusalém, incluímos as seguintes visitas:

• Madaba, Monte Nebo.

• Petra: o “Tesouro”, Monastério e Templo dos Leões Alados.

• Deserto de Wadi Rum.

• Santo Sepulcro, Monte Sião, Monte das Oliveiras, Via Dolorosa.

• Belém, Igreja da Natividade.

MEIA PENSÃO PENSÃO COMPLETA

NOTAS

• A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

• Para as chegadas do primeiro dia que ocorrerem
após as 20 horas, o jantar não está incluso. 

• Visto: Por favor, consulte as condições e requisi-
tos necessários junto ao órgão competente de
seu país de origem.

• O Shabat é o dia de descanso em Israel. Começa
na sexta-feira à tarde e termina ao anoitecer do
sábado. Todo o comércio, repartições e institui-
ções públicas fecham durante o Shabat. Nos ho-
téis, os serviços dos restaurantes são limitados.

• Os hotéis de Israel não estão classificados de for-
ma oficial.

• Os traslados em Israel são feitos por um motoris-
ta de idioma inglês.

• Nossos representantes na Jordânia e em Israel
não têm acesso permitido aos terminais das Pon-
tes Allenby/Rei Hussein, portanto, não podem
prestar assistência nas mesmas. Eles indicarão
aos clientes como chegar até as pessoas respon-
sáveis pelo traslado do outro lado da fronteira.

• O preço nãi inclui as taxas de saída da Jordânia
nem as despesas de fronteira (aprox. 20 $ por
pessoa).

• As gorjetas não estão inclusas. Estima-se cerca
de 15 $ na Jordânia e mais 15 $ em Jerusalém.

I n i c io  Amã -  F im Te l  Av iv  

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em meia pensão 3*** 4**** 5*****

Em quarto duplo  . . . . . . . . . .1.570 1.695 1.975
Spto. quarto individual  . . . . . . 425 570 715
Spto. PC opcional  . . . . . . . . . 170 170 170
Spto. saida 17-24/4  . . . . . . . . 185 215 265
Spto. saida 16-23/10  . . . . . . . 185 215 265
■ Temporada Alta  . . . . . . . . . 35 40 45
Bônus cancel. sem despesas  . 30 30 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Amã *** ....................................... 60 40
Amã ****...................................... 110 60
Amã ***** .................................... 150 140
Tel Aviv TURISTA SUP.......................... 215 110
Tel Aviv PRIMERA ............................. 225 130
Tel Aviv PRIMERA SUP ......................... 295 200

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Tel Aviv

Haifa

Cesareia
Galileia

Beit Shean

Jericó
Jerusalém

de Jerusalém na época de Jesus. Faremos uma
parada no museu do Holocausto. Seguiremos
para Ein Kerem, para visitar os Santuários da Vi-
sitação de Maria a sua prima Isabel e de São
João Batista. À tarde, saída para Belém, lugar
de nascimento de Jesus Cristo. Visita inclusa
a Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerôni-
mo e a igreja de Santa Catarina. Retorno a Je-
rusalém. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS
OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA JERUSALÉM
–JERUSALÉM
Café da manhã. Dia para desfrutar das visitas
mais importantes desta viagem. Vamos conhecer
a cidade antiga de Jerusalém. Saída para o
Monte das Oliveiras, para fazer uma visita pa-
norâmica pela cidade santa amuralhada. Em se-
guida, conheceremos o Horto de Getsêmani e
Basílica da Agonia. Visitaremos o Muro das
Lamentações e continuaremos a através da Via
Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da cru-
cificação de Jesus e ao Santo Sepulcro. Ao lon-
go da Via Dolorosa, existem 14 estações, e em
cada estação existe uma capela ou sinal que ilus-
tra o episódio. Continuação para o Monte Sião,
onde se encontram o Túmulo do Rei David e o
Cenáculo, lugar da Santa Ceia, “Eucaristia” e
“Pentecostes”. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre para passear pelas rue-
las da cidade antiga. Possibilidade de fazer uma
excursão opcional a Massada e Mar Morto
(aprecio aprox. 105 $ a pagar em destino em
numerário). Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) JERUSALÉM-TEL AVIV
Café da manhã. No horário indicado, traslado
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos servi-
ços.

DIA 1. (Segunda Feira) TEL AVIV
Chegada a Tel Aviv. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel escolhido. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) TEL AVIV–CESAREIA–
HAIFA–ACRE-GALILEIA
Café da manhã. Saída para dar um visita pano-
râmica inclusa pela cidade de Tel Aviv e entrar
em contato com esta importante cidade de for-
ma panorâmica. Chegada a Jafa, antigo porto
de Israel convetido num interessante bairro de ar-
tistas. Continuaremos pelo litoral até chegar a
Cesareia, antiga capital romana. Seguiremos
nosso passeio até Haifa e subiremos o Monte
Carmelo, onde ocorreu o desafio do profeta
Elias. Visitaremos a igreja Stella Maris, sede da
ordem dos Carmelitas e lugar de culto à Nossa
Senhora do Carmo. Iremos em seguida para a
Galileia. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) GALILEIA-TIBERIADES-
NAZARET
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa o Monte das Beatitudes, cenário
do sermão da montanha. Em seguida, conhece-
remos Tabgha, onde ocorreu o Milagre da Multi-
plicação dos Pães e Peixes e onde está a Igreja
do Primado, local de confirmação de São Pedro;
em Cafarnaum veremos as ruínas da Casa de
Pedro e da antiga Sinagoga, onde Jesus predi-
cou. Seguiremos ao longo do mar da Galileia até
Tiberíades. À tarde, via Caná (ou Canaã) da Ga-
lileia prosseguiremos para Nazaré. Visitaremos a
Basílica da Anunciação, a Carpintaria de José
e a Fonte da Virgem. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) GALILEIA-VALE DO
JORDÃO-MONTE TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para o Monte Ta-
bor, onde ocorreu a transfiguração de Jesus
diante de Moisés e Elias. Seguiremos pelo vale
do Jordão rodeando Jericó. Atravessando o De-
serto da Judeia, nos dirigiremos para Jerusalém,
cidade mensageira da paz e berço das três gran-
des religiões monoteístas. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 5. (Sexta Feira) CIDADE NOVA
JERUSALÉM–EIN KEREM–BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje conheceremos uma das
cidades mais importantes e mais antigas do
mundo. Na parte da manhã, desfrutaremos da
visita inclusa Cidade Nova de Jerusalém. Visita
inclusa o Santuário do Livro no Museu de Is-
rael, onde estão expostos os manuscritos do
Mar Morto e o modelo que representa a cidade

D32

INCLUSO NA VIAGEM

● Assistência nos aeroportos e traslados
aos hotéis de Tel Aviv, Jerusalém

● Hotéis: 7 noites de acomodação em
quarto duplo (ver relação de hotéis e
notas importantes).

● Sistema de refeições incluso:
7 cafés da manhã buffet e 6 jantares. 

● Guia acompanhante em espanhol 
durante toda a viagem, exceto no dia
livre.

● Visitas inclusas na viagem: 
Visita panorâmica em Tel Aviv e Jafa.
Cesareia, Haifa, Acre, Basileia.
Monte das Beatitudes, Tabgha, Nazaré,
Monte Tabor. 
Cidade nova de Jerusalém, 
Ein Kerem. A cidade de Belém.
O Muro das Lamentações.
A Via Dolorosa. Santo Sepulcro.
Monte Sião.
a Abadia da Dormição.
Monte das Oliveiras.
Getsêmani.
Basílica da Agonia.
Museo do Holocausto

● Seguro de viagem.

DATAS DE INICIO TEL AVIV

• 2016

Março 14 21 28

Abril 4 11 18

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19 26

• 2017

Janeiro 2 9 16 23 30

Fevereiro 6 13 20 27

Março 6 13

■ T. Baixa ■ T. Alta

Saídas
semanais

garantidas
O ANO
TODO

dias, 7 refeições e 20 visitas  ... a partir de 1.625 $8

TERRA SANTA
1 noite em Tel Aviv, 2 na Galileia, 4 em Jerusalém

Além das visitas panorâmicas em Tel Aviv, incluímos:

• Visitas em Cesareia e Haifa.

• Visitas na Galileia e Nazaré.

• Ein Kerem e Belém.

• Cidade nova e antiga de Jerusalém.

• Ein Kerem, Monte das Oliveiras, Horto de Getsêmani, 
Basílica da Agonia.

• Santo Sepulcro, Monte Sião.

MEIA PENSÃO

NOTAS

• O Shabat é o dia de descanso em Israel. Come-
ça na sexta-feira à tarde e termina ao anoitecer
do sábado. Todo o comércio, repartições e insti-
tuições públicas fecham durante o Shabat. Nos
hotéis, os serviços dos restaurantes são limita-
dos.

• Os hotéis de Israel não estão classificados de
forma oficial.

• Não recomendamos quarto triplo neste destino.
São quartos duplos + uma cama extra.

• Os hotéis de Tiberiades/Galileia podera ser em
Kibutz.

• Programa sujeito a condições especiais de can-
celamento. Por favor, consultar.

• Gorjetas para o guia, motorista, maleteiro e gar-
çom. Estima-se cerca de 20 $.

• Vistos: Por favor, verifique as condições e requi-
sitos necessários junto ao órgão competente em
seu país de origem.

HOTÉIS previstos ou similares

Tel Aviv
Tal turista sup. atlas.co.il
Grand beach primera grandhotels-israel.com
Renaissance primera sup. Marriott.com

Tiberiades
Lavi Hod Wing turista superior hotel.lavi.co.il
Lavi Hadar Wing primer superior hotel.lavi.co.il

Jerusalén
Jerusalem Gold turista sup. jerusalemgold.com
Grand Court primera grandhotels-israel.com
Crowne Plaza primera sup. afi-hotels.com

I n i c io  Te l  Av iv  -  F im Te l  Av iv  

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em meia pensão TuristaSUP Primera PrimeraSUP

Em quarto duplo  . . . . . . . . . 1.625 1.740 2.090
Spto. quarto individual  . . . . . 695 750 915
Spto. saida 18/4  . . . . . . . . . . 240 170 120
■ Temporada Alta  . . . . . . . . 155 155 50
Bônus cancel. sem despesas 30 30 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Tel Aviv TURISTA SUP.......................... 215 110
Tel Aviv PRIMERA ............................. 225 130
Tel Aviv PRIMERA SUP ......................... 295 200

153 PANAVISIÓN

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Segunda Feira) TEL AVIV
Chegada a Tel Aviv, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel escolhido. Tempo livre para
conhecer a cidade. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) TEL AVIV-CESAREIA-
HAIFA-GALILEIA
Café da manhã. Saída para dar um breve visi-
ta inclusa pela cidade de Tel Aviv e entrar em
contato com esta importante cidade de forma
panorâmica. Chegada a Jafa, antigo porto de
Israel convetido num interessante bairro de ar-
tistas. Continuaremos pelo litoral até chegar a
Cesareia, antiga capital romana. Seguiremos
nosso passeio até Haifa e subiremos o Monte
Carmelo, onde ocorreu o desafio do profeta
Elias. Visitaremos a igreja Stella Maris, sede
da ordem dos Carmelitas e lugar de culto à
Nossa Senhora do Carmo. Iremos em seguida
para a Galileia. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) GALILEIA
Café da manhã. Nas primeiras horas da ma-
nhã, travessia de barco. Em seguida, visitare-
mos o Monte das Beatitudes, cenário do
Sermão da Montanha. Em seguida, conhece-
remos Tabgha, onde ocorreu o Milagre da
Multiplicação dos Pães e Peixes e onde está a
Igreja do Primado, local de confirmação de
São Pedro; em Cafarnaum veremos as ruínas
da Casa de Pedro e da antiga Sinagoga, onde
Jesus predicou. Seguiremos ao longo do mar
da Galileia até Tiberíades. À tarde, via Caná
(ou Canaã) da Galileia prosseguiremos para
Nazaré. Visitaremos a Basílica da Anuncia-
ção, a Carpintaria de José e a Fonte da Vir-
gem. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) GALILEIA-
MONTE TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para Monte Ta-
bor, onde ocorreu a transfiguração de Jesus
diante de Moisés e Elias. Seguiremos pelo vale
do Jordão rodeando Jericó. Atravessando o
Deserto da Judeia, nos dirigiremos para Jeru-
salém, cidade mensageira da paz e berço das
três grandes religiões monoteístas. Jantar e
acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) CIDADE NOVA
JERUSALÉM-EIN KEREM-BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje conheceremos uma
das cidades mais importantes e mais antigas
do mundo. Na parte da manhã, desfrutaremos
da Cidade Nova de Jerusalém. Visitaremos o
Santuário do Livro no Museu de Israel, onde

estão expostos os manuscritos do Mar Morto
e o modelo que representa a cidade de Jeru-
salém na época de Jesus. Faremos uma para-
da no museu do Holocausto. Seguiremos
para Ein Kerem, para visitar os Santuários da
Visitação de Maria a sua prima Isabel e de
São João Batista. À tarde, saída para Belém,
lugar de nascimento de Jesus Cristo. Visita
inclusa a Igreja da Natividade, a Gruta de
São Jerônimo e a igreja de Santa Catarina.
Retorno a Jerusalém. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) JERUSALÉM-
MONTE DAS OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA
JERUSALÉM-JERUSALÉM
Café da manhã. Dia para desfrutar das visitas
mais importantes desta viagem. Vamos conhe-
cer a cidade antiga de Jerusalém. Saída para
o Monte das Oliveiras, para fazer uma visita
panorâmica pela cidade santa amuralhada.
Em seguida, conheceremos o Horto de Get-
sêmani e a Basílica da Agonia. Visitaremos o
Muro das Lamentações e continuaremos a
través da Via Dolorosa para chegar ao Gólgo-
ta, lugar da crucificação de Jesus, e ao Santo
Sepulcro. Ao longo da Via Dolorosa, existem
14 estações, e em cada estação existe uma
capela ou sinal que ilustra o episódio. Conti-

D36

nuação ao Monte Sião, onde se encontram o
Túmulo do Rei David e o Cenáculo, lugar da
Santa Ceia, “Eucaristia” e “Pentecostes”.Jan-
tar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) JERUSALÉM-
PONTE REI HUSSEIN-AMÃ
Café da manhã. Dia livre para passear pelas
ruelas da cidade antiga. No horário indicado
saída para a fronteira, trâmites aduaneiros e
continuação para Amã. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 8. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ
Café da manhã. Nas primeiras horas da ma-
nhã faremos a visita panorâmica a Amã, uma
das cidades mais antigas do mundo e capital
do Reino Hachemita da Jordânia. Saída em
direção a Jerash, conhecida como a Pom-
peia do Oriente, uma cidade romana em ex-
celente estado de conservação. Jerash desta-
ca-se como a pérola da Decápolis, o conjunto
de dez cidades que foi sede do Império Ro-
mano no Oriente Médio. Após o almoço (op-
ção T.I.) visitaremos o Castelo de Ajlun, for-
taleza construída em 1185, como guarnição
para proteger Ajlun durante as cruzadas e re-

construída mais tarde, no séc.XIII, pelos es-
cravos. Retorno a Amã. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 9. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-
MONTE NEBO-PETRA
Café da manhã e saída em direção a Mada-
ba, cidade citada na Bíblia, muito conhecida
por seus mosaicos da época bizantina. Visita-
remos a igreja grega ortodoxa de São Jor-
ge, onde se encontra o enorme mapa mosai-
co de Madaba. Seguiremos para o Monte
Nebo, lugar ideal para admirar a vista panorâ-
mica do Vale do Jordão e do Mar Morto. Con-
tinuação para a mágica Petra. Jantar e aco-
modação.

DIA 10. (Quarta Feira) PETRA
Café da manhã. Nas primeiras horas da ma-
nhã visitaremos o sítio arqueológico mais im-
portante da Jordânia e um dos mais surpreen-
dentes do mundo, Petra, declarada
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em
1985. Petra é esculpida em arenito rosado,
que adquire tons de ferrugem escuro, combi-
nados com faixas cinzas e amarelas e conta
com mais de 800 monumentos esculpidos.

dias, 10 jantares e 27 visitas  ... a partir de 2.515 $12

TERRA SANTA E JORDÂNIA
1 noite em Tel Aviv, 2 na Galileia/Tiberíades, 3 em Jerusalém, 3 em Amã,
e 2 em Petra

MEIA PENSÃO

Além das visitas panorâmicas em Tel Aviv e Amã, incluímos:

• Visitas em Cesareia e Haifa 

• Visitas na Galileia e Nazaré

• Cidade de Belém

• Cidade nova e antiga de Jerusalém

• Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo

• Petra, sítio arqueológico único no mundo

• Deserto Wadi Rum

I n i c io  Te l  Av iv  -  F im Amã 
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Jerusalém

Amã

Petra

Tel Aviv

Tiberiades

Começaremos percorrendo o Siq, espetacular
cânion que permite o acesso à extraordinária
Petra. Visitaremos a ruína conhecida como o
“Tesouro”, cuja fachada lindamente esculpida
é mundialmente famosa; o Monastério, o edi-
fício mais remoto da cidade; o Teatro, com
capacidade para 800 pessoas, e o Templo
dos Leões Alados. À tarde retorno ao hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM-
AMÃ
Café da manhã. Saída para o deserto de
Wadi Rum, uma das paisagens mais espeta-
culares de toda a Arábia, onde as montanhas
mudam de cor de acordo com a luz do dia e
emergem de forma vertical da planície areno-
sa. A visita, que se realiza em peculiares veícu-
los 4x4 dirigidos por beduínos, consiste numa
incursão à impressionante paisagem lunar
deste deserto. Continuação de nossa viagem
para Amã. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Segunda Feira) AMÃ
Café da manhã. No horário indicado, traslado
ao aeroporto de Amã. Fim da viagem e de
nossos serviços.

HOTÉIS previstos ou similares

Amã
Arena Space turista sup. arenahoteljordan.com
Regency primeira regencypalas.com
Le Meridien primeira sup. lemeridienamman.com

Petra
Panorama Petra primeira sup. petrapanoramahotel.com
Nabatean Castle primeira moevenpick.com
Marriot primeira sup. marriot.com

Tel Aviv
Tal turista sup. atlas.co.il.com
Grand Beach primeira grandhotels-israel.com
Renaissance primeira sup. marriot.com

Tiberiades
Lavi Hod Wing turista sup. hotel.lavi.co.il
Lavi Hadar Wing primeira sup. hotel.lavi.co.il

Jerusalém
Jerusalem Gold turista jerusalemgold.com
Grand Court primeira grandhotels-israel.com
Crowne Plaza primeira sup. afi-hotels.com

INCLUSO NA VIAGEM
• Assistência nos aeroportos e traslados aos

hotéis de: Tel Aviv, Jerusalém, Amã e Petra

• Hotéis: 11 noites de acomodação em
quarto duplo (ver relação de hotéis e notas
importantes).

• Sistema de refeições incluso:
Meia Pensão: 11 cafés da manhã buffet
diários e 10 jantares.

• Guia acompanhante em espanhol 
durante toda a viagem, exceto no dia livre e
durante a travessia da fronteira.

• Visitas inclusas na viagem: 
Em Israel:
Visita panorâmica em Tel Aviv e Jafa
Cesaria, Haifa e Galileia
Monte das Beatitudes,
Cidade nova de Jerusalém, Ein Kerem
A cidade de Belém. O Muro das
Lamentações. A Via Dolorosa, Santo
Sepulcro. Monte Sião, a Abadia da
Dormição. Monte das Oliveiras, Getsêmani, 
Basílica da Agonia
Na Jordânia:
Amã, Jerash, Castelo de Ajlun
Madaba, Monte Nebo, Petra, Wadi Rum

• Seguro de viagem.

DATAS DE INICIO TEL AVIV

• 2016

Março 14 21 28

Abril 4 11 18

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19 26

• 2017

Janeiro 2 9 16 23 30

Fevereiro 6 13 20 27

Março 6 13

■ T. Baixa ■ T. Alta

NOTAS

• A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

• Ao visado Jordânia se obtiene a la entrada al pais
per 40 dinâres jordânos (aprox. 50 €).

• O Shabat é o dia de descanso em Israel. Começa
na sexta-feira à tarde e termina ao anoitecer do
sábado. Todo o comércio, repartições e institui-
ções públicas fecham durante o Shabat. Nos ho-
téis, os serviços dos restaurantes são limitados.

• Os hotéis de Israel não estão classificados de for-
ma oficial.

• Os hotéis em Tiberiades/Galilea podera ser em
Kibutz.

• Os traslados em Israel são feitos por um motoris-
ta de idioma inglês.

• Nossos representantes na Jordânia e em Israel
não têm acesso permitido aos terminais das Pon-
tes Allenby/Rei Hussein, portanto, não podem
prestar assistência nas mesmas. Eles indicarão
aos clientes como chegar até as pessoas respon-
sáveis pelo traslado do outro lado da fronteira.

• O preço nãi inclui as taxas de saída de Israel
nem as despesas de fronteira (25 $ apróx. por
persona) e devem ser pagas pelo cliente direta-
mente no destino.

• As gorjetas não estão inclusas. Estima-se cerca
de 15 $ na Jordânia e mais 20 $ em Israel.

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em meia pensão TuristaSUP Primera PrimeraSUP

Em quarto duplo  . . . . . . . . . 2.515 2.745 3.275
Spto. quarto individual  . . . . . 695 750 915
Spto. saida 18/4  . . . . . . . . . . 240 170 120
Spto. saida 1-31/8  . . . . . . . . 155 155 50
■ Temporada Alta  . . . . . . . . 35 40 20
Bônus cancel. sem despesas 30 30 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Amã *** ....................................... 60 40
Amã ****...................................... 110 60
Amã ***** .................................... 150 140
Tel Aviv TURISTA SUP.......................... 110 60
Tel Aviv PRIMERA ............................. 150 60
Tel Aviv PRIMERA SUP ......................... 200 60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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D50

O PREÇO NÃO INCLUI

• Bebidas durante as refeições e despesas
pessoais.

• Gorjetas para o guia, motorista, maleteiro e
garçom. Estima-se cerca de 35 $ em total por
pessoa, a pagar localmente.

• Visto.
• Tax as aeroporto.
• Qualquer outro serviço não especificado em

“INCLUSO NA VIAGEM”.

INCLUSO NA VIAGEM

● Assistência nos aeroportos e traslados aos
hotéis de Cairo, Luxor, Assuã

● Cruzeiro: 4 noites com pensão completa.
● Hotéis: 3 noites no hotel escolhido.

Sistema de refeições incluso:
Pensão completa no cruzeiro: 4 jantares +4
almoços e café da manhã buffet. 
No Cairo: Café da manhã buffet + 1 almoço.

● Guia acompanhante em espanhol durante
toda a viagem.

● Visitas inclusas na viagem:
Durante o Cruzeiro: Grande Barragem de
Assuã, Templo Kom Ombo, Templo Edfu,
Templos de Karnak e Luxor, Abu Simbel
desde Assuã em bus,
Vale dos Reis (Luxor), Madinat Habu
(Luxor), Colossos de Memnon, Obelisco
Inacabado (Assuã), Templo de Philae,
Passeio de faluca (Assuã)
No Cairo: Pirâmides e Esfinge,
Panorâmica no Cairo, Templo Vale de
Quéfren
Em Abu Simbel: Os magníficos Templos

● Seguro de viagem.

margem ocidental do Nilo, para visitar a Necró-
pole de Tebas: o Vale dos Reis, o Vale dos
Artesãos, conhecido como Deir el-Medina; o
Templo Mortuário de Ramsés III, conhecido
como Madinat Habu, e faremos também uma
visita panorâmica ao Templo Mortuário da Rai-
nha. Através de um grandioso vale de rochas
imponentes, continuaremos nossa viagem aos
Colossos de Memnon, duas gigantescas está-
tuas de pedra que representam o faraó Ame-
nhotep III, situadas na margem ocidental do
Nilo. Na hora prevista zarparemos para Esna.
Cruzaremos a eclusa de Esna e continuaremos
navegando rumo a Edfu. Noite a bordo.

DIA 5. (Quarta Feira) ESNA-EDFU
Cruzeiro ao longo do Nilo 
Pensão completa a bordo. Ao chegar a Edfu,
visitaremos o Templo de Edfu dedicado ao
deus Hórus, o templo mais bem preservado do
Egito e o mais importante depois de Karnak.
Navegação para Kom Ombo, visita inclusa ao
Templo de Kom Ombo, dedicado aos deuses
Sobek, com cabeça de cocodrilo, e Hórus, com
cabeça de falcão. Navegação para Assuã. Noi-
te a bordo.

DIA 6. (Quinta Feira) ASSUÃ-ABU SIMBEL-
ASSUÃ
Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. De madrugada,
saída de ônibus para Abu Simbel, onde visitare-
mos o Templo Maior de Abu Simbel, conside-
rado um dos mais belos de todos os que foram
edificados durante o reinado de Ramsés II e um
dos mais bonitos do Egito. Retorno a Assuã. Vi-
veremos uma experiência única que fará com
que nossa viagem ao Egito seja inesquecível.
Desfrutaremos de um passeio incluso de falu-
ca (típico veleiro egípcio) durante o qual podere-
mos admirar uma vista panorâmica do Mauso-
léu de Agha Khan, do Jardim Botânico e da Ilha
Elefantina, situada no princípio do rio Nilo, ao
sul, junto à cidade de Assuã. Noite a bordo em
Assuã.

DIA 7. (Sexta Feira) ASSUÃ-CAIRO
Viagem de avião

Café da manhã e desembarque. Nas primeiras
horas da manhã visitaremos a barragem de
Assuã. A represa foi construída para regular as
águas do Nilo. Também visitaremos o Templo
de Philae e o Obelisco Inacabado. Retorno
para Assuã para embarcar no voo de linha re-
gular com destino ao Cairo (voo não incluso).
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8. (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

DIA 1. (Sábado) CAIRO
Chegada a Cairo. Assistência no aeroporto,
controle de passaportes, imigração e aduana.
Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Domingo) CAIRO
Café da manhã. Na parte da manhã realizare-
mos a visita panorâmica inclusa às Pirâmi-
des de Gizé, a mais antiga e, curiosamente, a
única das “Sete Maravilhas” que ainda se man-
tém até hoje. Durante nossa visita, veremos a
bela Pirâmide de Quéops, a maior e também
a mais famosa das três. Também vamos admi-
rar a Pirâmide de Quéfren, a segunda em ta-
manho, embora, antigamente, fosse denomina-
da A Grande Pirâmide, e não a de Quéops.
Sem esquecer a Pirâmide de Miquerinos, a
menor das três grandes pirâmides do comple-
xo arquitetônico. Você vai se surpreender com
a enigmática Esfinge de Gizé, com cabeça
humana atribuída ao faraó Khaf-re e corpo de
leão, e com o Templo do Vale de Quéfren,
uma magnífica construção. Almoço. Na parte
da tarde sugerimos fazer uma excursão opcio-
nal à cidade do Cairo, visitando: Museu Egíp-
cio do Cairo, único no mundo, no qual não se
pode deixar de visitar as obras-primas do Im-
pério Antigo. Continuaremos nossa visita na Ci-
dadela de Saladino. Lá, admiraremos a Mes-
quita de Alabastro. Concluiremos esta
interessante e amena visita no famoso merca-
do Khan El-Khalili. À noite, possibilidade de
desfrutar de um jantar com show folclórico.
Acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) CAIRO-LUXOR
Viagem de avião/Cruzeiro ao longo do

Nilo
Pensão completa a bordo. Na hora prevista
traslado ao aeroporto do Cairo para embarcar
no voo de linha regular para Luxor (voo não in-
cluso). Chegada e traslado até o barco fluvial a
motor. Depois de comodamente instalados na
embarcação, desfrutaremos de uma visita in-
clusa aos templos de Karnak e Luxor. O tem-
plo de Karnak é o maior do mundo e exibe mo-
numentos que datam do Médio Império, (séc.
XXI a.C.) até a época dos romanos (séc. VII
d.C.). Em seguida, visitaremos o Templo de Lu-
xor, construído por Amenófis III e ampliado por
Ramsés II. É o único templo que contém monu-
mentos de diversas eras. Jantar e noite a bor-
do.

DIA 4. (Terça Feira) LUXOR-ESNA
Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. Passaremos à

Cairo

Luxor
Edfu

Assuã

Abu Simbel

Kom Ombo

N
ilo

PREÇOS POR PESSOA camarote/quarto duplo.
• Saídas sábados

CRUZEIROS MS Nile Shams 5***** MS Tower Prestige 5***** MS Amarante 5***** L

MS Nile Ruby 5***** MS Nille Story 5***** MS Nille Dolphin 5***** L

HOTÉIS **** ***** *****L

CAIRO Barceló Pyr Ramses Hilton Fairmont Nile City
Movenpick Pyr Safir Cairo Conrad Cairo

Março 19 26 835 1.070 1.440

Abril 2 9 16 23 30 585 735 955

Maio 7 14 21 28 585 735 955

Junho 4 11 18 25 585 735 955

Julho 2 9 16 23 30 585 735 955

Agosto 6 13 20 27 585 735 955

Setembro 3 10 17 24 585 735 955

Outubro 1 8 15 22 29 585 735 955

Novembro 5 12 19 26 585 735 955

Dezembro 3 10 17 585 735 955

Dezembro 24 31 835 1.070 1.440

Janeiro 2017 7 14 21 28 585 735 955

Fevereiro 2017 4 11 18 25 585 735 955

Março 2017 4 11 585 735 955

Suplementos individuais 170 260 390

NOTAS: A distância entre Luxor e Assuã é inferior a 300 km, razão pela qual os barcos a motor são utili-
zados como hotéis flutuantes que alternam seu tempo entre excursões e navegação. Por fatores alheios
a nossa vontade como: mudança de horários de voo, horários de navegação, Eclusa de Esna, etc., a or-
dem das visitas pode ser modificada sem aviso prévio, sempre respeitando o seu conteúdo. As cabines
dos cruzeiros são pequenas para uma acomodação tripla, por isso, aconselhamos que se reserve uma
dupla e uma individual.

dias, 9 refeições e 18 visitas  ... a partir de 585 $8

QUALIDADE

EGITO FARAÔNICO
CON ABU SIMBEL
4 noites de cruzeiro, 3 noites no Cairo

Além das visitas panorâmicas em Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Assuã, 
Cairo, Abu Simbel , Vale dos Reis, incluímos as seguintes visitas:

• Visita aos Templos de Karnak e Luxor.

• Visita aos Colossos de Memnon.

• Visita Templo de Edfu e Philae.

• Visita ao Templo de Kom Ombo.

• Passeio de faluca.

• Pensão completa no cruzeiro.

Saídas
semanais

garantidas
O ANO
TODO

PENSÃO COMPLETA NO CRUZEIRO + 1 ALMOÇO NO CAIRO

I n i c io  Cai ro  -  F im Cai ro  
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D51

O PREÇO NÃO INCLUI

• Bebidas durante as refeições e despesas
pessoais.

• Gorjetas para o guia, motorista, maleteiro e
garçom. Estima-se cerca de 35 $ em total por
pessoa, a pagar localmente.

• Visto.
• Tax as aeroporto.
• Qualquer outro serviço não especificado em

“INCLUSO NA VIAGEM”.

INCLUSO NA VIAGEM

● Assistência nos aeroportos e traslados aos
hotéis de Cairo, Luxor, Assuã

● Cruzeiro: 4 noites com pensão completa.
● Hotéis: 3 noites no hotel escolhido.

Sistema de refeições incluso:
Pensão completa no cruzeiro: 4 jantares +4
almoços e café da manhã buffet. 
No Cairo: Café da manhã buffet + 1 almoço.

● Guia acompanhante em espanhol durante
toda a viagem.

● Visitas inclusas na viagem:
Durante o Cruzeiro: Grande Barragem de
Assuã, Templo Kom Ombo, Templo Edfu,
Templos de Karnak e Luxor, 
Vale dos Reis (Luxor), Madinat Habu
(Luxor), Colossos de Memnon, Obelisco
Inacabado (Assuã), Templo de Philae,
Passeio de faluca (Assuã)
No Cairo: Pirâmides e Esfinge,
Panorâmica no Cairo, Templo Vale de
Quéfren

● Seguro de viagem.

horas da manhã visitaremos a barragem de As-
suã. A represa foi construída para regular as
águas do Nilo. Também visitaremos o Templo de
Philae e o Obelisco Inacabado. Retorno para
Assuã para embarcar no voo de linha regular
com destino ao Cairo (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 6. (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Na parte da manhã realizare-
mos a visita panorâmica inclusa às Pirâmides
de Gizé, a mais antiga e, curiosamente, a única
das “Sete Maravilhas” que ainda se mantém até
hoje. Durante nossa visita, veremos a bela Pirâ-
mide de Quéops, a maior e também a mais fa-
mosa das três. Também vamos admirar a Pirâmi-
de de Quéfren, a segunda em tamanho, embora,
antigamente, fosse denominada A Grande Pirâ-
mide, e não a de Quéops. Sem esquecer a Pirâ-
mide de Miquerinos, a menor das três grandes
pirâmides do complexo arquitetônico. Você vai se
surpreender com a enigmática Esfinge de Gizé,
com cabeça humana atribuída ao faraó Khaf-re e
corpo de leão, e com o Templo do Vale de Qué-
fren, uma magnífica construção. Almoço. Na
parte da tarde sugerimos fazer uma excursão op-
cional à cidade do Cairo, visitando: Museu Egíp-
cio do Cairo, único no mundo, no qual não se
pode deixar de visitar as obras-primas do Império
Antigo. Continuaremos nossa visita na Cidadela
de Saladino. Lá, admiraremos a Mesquita de
Alabastro. Concluiremos esta interessante e
amena visita no famoso mercado Khan El-Khali-
li. À noite, possibilidade de desfrutar de um jantar
com show folclórico. Acomodação.

DIA 7. (Domingo) CAIRO
Café da manhã. Dia livre. Sugerimo facer uma
excursão opcional a Menfis e Sakara. Acomoda-
ção.

DIA 8. (Segunda Feira) CAIRO
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

DIA 1. (Segunda Feira) LUXOR
Cruzeiro ao longo do Nilo 
Chegada a Luxor e traslado até o barco fluvial a
motor. Jantar e noite a bordo.

DIA 2. (Terça Feira) LUXOR-ESNA
Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. Passaremos à mar-
gem ocidental do Nilo, para visitar a Necrópole
de Tebas: o Vale dos Reis, o Vale dos Arte-
sãos, conhecido como Deir el-Medina; o Templo
Mortuário de Ramsés III, conhecido como Madi-
nat Habu, e faremos também uma visita panorâ-
mica ao Templo Mortuário da Rainha. Através de
um grandioso vale de rochas imponentes, conti-
nuaremos nossa viagem aos Colossos de Mem-
non, duas gigantescas estátuas de pedra que re-
presentam o faraó Amenhotep III, situadas na
margem ocidental do Nilo. Na hora prevista zar-
paremos para Esna. Cruzaremos a eclusa de
Esna e continuaremos navegando rumo a Edfu.
Noite a bordo.

DIA 3. (Quarta Feira) ESNA-EDFU-
KOM OMBO-ASSUÃ
Cruzeiro ao longo do Nilo 
Pensão completa a bordo. Ao chegar a Edfu,
visitaremos o Templo de Edfu dedicado ao deus
Hórus, o templo mais bem preservado do Egito e
o mais importante depois de Karnak. Navegação
para Kom Ombo, visita inclusa ao Templo de
Kom Ombo, dedicado aos deuses Sobek, com
cabeça de cocodrilo, e Hórus, com cabeça de
falcão. Navegação para Assuã. Noite a bordo.

DIA 4. (Quinta Feira) ASSUÃ-ABU SIMBEL-
ASSUÃ
Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. Visita opcional: De
madrugada, saída de ônibus para Abu Simbel,
onde visitaremos o Templo Maior de Abu Simbel,
considerado um dos mais belos de todos os que
foram edificados durante o reinado de Ramsés II
e um dos mais bonitos do Egito. Retorno a As-
suã. Viveremos uma experiência única que fará
com que nossa viagem ao Egito seja inesquecí-
vel. Desfrutaremos de um passeio incluso de fa-
luca (típico veleiro egípcio) durante o qual podere-
mos admirar uma vista panorâmica do Mausoléu
de Agha Khan, do Jardim Botânico e da Ilha Ele-
fantina, situada no princípio do rio Nilo, ao sul,
junto à cidade de Assuã. Noite a bordo em As-
suã.

DIA 5. (Sexta Feira) ASSUÃ-CAIRO
Viagem de avião

Café da manhã e desembarque. Nas primeiras

Cairo

Luxor
Edfu

Assuã

Abu Simbel

Kom Ombo

N
ilo

NOTAS: A distância entre Luxor e Assuã é inferior a 300 km, razão pela qual os barcos a motor são utili-
zados como hotéis flutuantes que alternam seu tempo entre excursões e navegação. Por fatores alheios
a nossa vontade como: mudança de horários de voo, horários de navegação, Eclusa de Esna, etc., a or-
dem das visitas pode ser modificada sem aviso prévio, sempre respeitando o seu conteúdo. As cabines
dos cruzeiros são pequenas para uma acomodação tripla, por isso, aconselhamos que se reserve uma
dupla e uma individual.

dias, 7 refeições e 14 visitas  ... a partir de 475 $8

EGITO E CRUZEIRO OU
LONGO DO NILO
4 noites de cruzeiro, 3 noites no Cairo

Além das visitas panorâmicas em Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Assuã, 
Cairo, Vale dos Reis, incluímos as seguintes visitas:

• Visita aos Templos de Karnak e Luxor.

• Visita aos Colossos de Memnon.

• Visita Templo de Edfu e Philae.

• Visita ao Templo de Kom Ombo.

• Pensão completa no cruzeiro.

PENSÃO COMPLETA NO CRUZEIRO + 1 ALMOÇO NO CAIRO

I n i c io  Luxor  -  F im Cai ro  PREÇOS POR PESSOA camarote/quarto duplo.
• Saídas segundas feiras

CRUZEIROS MS Nile Shams 5***** MS Tower Prestige 5***** MS Amarante 5***** L

MS Nile Ruby 5***** MS Nille Story 5***** MS Nille Dolphin 5***** L

HOTÉIS **** ***** *****L

CAIRO Barceló Pyr Ramses Hilton Fairmont Nile City
Movenpick Pyr Safir Cairo Conrad Cairo

Março 21 28 725 960 1.330

Abril 4 11 18 25 475 620 845

Maio 2 9 16 23 30 475 620 845

Junho 6 13 20 27 475 620 845

Julho 4 11 18 25 475 620 845

Agosto 1 8 15 22 29 475 620 845

Setembro 5 12 19 26 475 620 845

Outubro 3 10 17 24 31 475 620 845

Novembro 7 14 21 28 475 620 845

Dezembro 5 12 475 620 845

Dezembro 19 26 725 960 1.330

Janeiro 2017 2 9 16 23 30 475 620 845

Fevereiro 2017 6 13 20 27 475 620 845

Março 2017 6 13 475 620 845

Suplementos individuais 170 260 390

157 PANAVISIÓN

QUALIDADE
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Dubai
Abu Dhabi

tem de Abu Dhabi. Logo ao chegar, visitaremos
a Grande Mesquita do Sheikh Zayed, a ter-
ceira maior mesquita do mundo, com capacida-
de para 40.000 pessoas. Almoço. Seguiremos
para o Passeio à beira-mar (Corniche), de
onde é possível admirar a ilha artificial de "Lulu"
e apreciar uma espetacular vista panorâmica de
Abu Dhabi. Retorno a Dubai. Acomodação.

DIA 4. DUBAI: Safari com jantar incluso.
Café da manhã. Manhã livre para fazer com-
pras, etc. Na parte da manhã seguiremos para
o deserto para fazer um safari em luxuosos veí-
culos 4x4, que nos permitirá conhecer um mun-
do diferente e desfrutar da experiência única de
viajar sobre as dunas de areia. À noite, degusta-
remos um jantar com deliciosos pratos típicos
da culinária árabe, acompanhado de um show
de dança do ventre. (Durante o mês de Rama-
dã, não é permitido dançar). Retorno ao hotel.
Acomodação.

DIA 5. DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos fazer uma
excursão opcional à costa leste que nos permi-
tirá conhecer as magníficas montanhas Hajar,
as famosas fontes termais de Masafi (povoado
cujo nome significa “água pura”) e dar um re-
frescante mergulho no oceano Índico. Retorno
a Dubai. Acomodação.

DIA 6. DUBAI
Café da manhã. No horário indicado de trasla-
do ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

DIA 1. DUBAI
Chegada a Dubai, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel escolhido. Acomodação.

DIA 2. DUBAI: visita à cidade
Café da manhã. Hoje temos belas visitas inclu-
sas para conhecer a cosmopolita cidade de
Dubai, atualmente um importante destino turísti-
co e um dos principais atores da economia glo-
bal. Inicialmente, iremos desfrutar de uma pano-
râmica do icônico hotel Burj El Arab, único
hotel 7 estrelas do mundo, localizado em uma
ilha artificial a 300 m da costa. Seguiremos para
a Mesquita de Jumeirah, a mesquita mais im-
portante de Dubai por sua surpeendente arqui-
tetura. A seguir, visitaremos o Museu de Dubai,
o souk das especiarias, o mercado mais anti-
go de Dubai, uma mistura de cores e aromas
que vão fazer você voltar no tempo e o maior
mercado de ouro do mundo, que reúne mais de
300 joalherias especializadas na venda de ouro
a preços bem convidativos. Tarde livre. Acomo-
dação.

DIA 3. DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma ex-
cursão a Abu Dhabi, um dos principais produ-
tores de petróleo do mundo. Cidade capital dos
Emirados Árabes Unidos, considerada a Ma-
nhattan do Oriente Médio e o centro administra-
tivo do país. As típicas ruelas dão uma visão
muito diferente da primeira impressão que se

DATAS DE INICIO DUBAI

Março 6 13 20 27

Abril 3 10 17 24

Maio 1 8 15 22 29

Junho 5 7 12 14 19 21

26 28

Julho 5 10 12 17 19 24

26 31

Agosto 2 7 9 14 16 21

23 28 30

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9 16 23 30

Novembro 6 13 20 27

Dezembro 4 11 18
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PREÇOS POR PESSOA $ USA
Com 2 refeições 3*** 4**** 5*****

• 01/03-15/05 e 01/09-18/12
Em quarto duplo ..................... 795 875 1.145
Spto. quarto individual ............ 470 635 815
Spto. saida 20/3 ...................... 170 445 525
Spto. saida 11/9 ...................... 170 445 525
Visto Dubai (neto)..................... 120 120 120

• De 16/05 a 31/08
Em quarto duplo ..................... 665 765 825
Spto. quarto individual ............. 395 565 675
Visto Dubai (neto)..................... 120 120 120

INCLUSO NA VIAGEM
● Assistência nos aeroportos e traslado

ao hotel de Dubai
● Hotéis: 5 noites de acomodação em

quarto duplo (ver relação de hotéis).
● Sistema de refeições incluso:

1 almoço, 1 jantar no deserto 
● Guia acompanhante em espanhol 

durante as excursões. 
Os traslados e o safari contam com um
motorista falando inglês.

● Visitas inclusas na viagem: 
Visita panorâmica em Dubai
Mesquita Jumeirah
Museu de Dubai
Souk de Ouro e Especiarias
Abu Dhabi

● Seguro de viagem.

HOTÉIS previstos ou similares

Dubai

Grandeur *** grandeurhotel.com

Warwich Sheikh **** warwichhotels.com

Sheraton Grand S.Z ***** shertongrandubai.com

dias, 2 refeições e 3 visitas  ... a partir de 665 $6

GRANDES ATRAÇÕES
DE DUBAI
5 noites em Dubai

ACOMODAÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ + 2 REFEIÇÕES

Além da visita panorâmica em Dubai, incluímos as seguintes visitas:

• Safari no mar de dunas douradas do deserto, passeio de camelo

• Oportunidade de conhecer a capital dos Emirados, Abu Dhabi.

NOTAS

• A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

• Os hotéis de Dubai se reservam o direito de mo-
dificar seus preços no momento da confirmação,
o que pode afetar o preço final de sua reserva.

• O itinerário é feito em circuito regular compartilha-
do.

• Durante os feriados islâmicos (4/6 -7/7), é proibi-
do servir álcool e fazer apresentações de shows
em todo o país.

• Os preços não são válidos durante a celebração
de festas, feiras e congressos. Por favor, consultar.

• o preço não inclui taxas turísticas de Dubai. Pa-
gar diretamente nos hotéis. 6 dólares por quar-
to/noite nos hotéis 5*, 4 dólares em hotéis 4*, e 3
dólares em hotéis 3*.

• Este programa está sujeito a condições especiais
de contrato muito estritas:

Cancelamentos entre 31 e 21 dias antes da saída,
25%
Cancelamentos entre 20 e 10 dias antes da saída,
50% 
Cancelamentos a 9 ou menos dias antes da saída,
100% do valor total da viagem.

I n i c io  Dubai  -  F im Dubai  

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Dubai *** ..................................... 95 80

Dubai ****.................................... 110 100

Dubai ***** .................................. 170 160

159 PANAVISIÓN

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL
Chegada a Istambul, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel escolhido. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL 
Café da manhã. Na parte da manhã temos in-
clusa a visita ao Chifre de Ouro. A visita começa
pela grande Mesquita de Eyüp, onde se encon-
tra o Mausoléu Eyüp el Ensari, um companhei-
ro do profeta Maomé. Continuaremos com a visi-
ta à igreja de São Salvador em Chora, o
monumento bizantino mais importante de Istam-
bul (depois de Santa Sofia), decorado com so-
berbos afrescos e mosaicos que representam
cenas da vida de Cristo e da Virgem Maria. Fina-
lizaremos com uma parada no café de Pierre
Loti , com belas vistas do Chifre de Ouro. Tarde
livre. Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer
uma visita opcional à fascinante Istambul. Co-
meçaremos de manhã, com a visita à Mesquita
Nova, Bazar Egípcio, também conhecido como
“bazar das especiarias”, colina de Camlica. Pa-
lácio de Beylerbeyi, construído como palácio
de verão dos sultões, de estilo neoclássico. Al-
moço (opcional) em um restaurante típico na
ponte de Gálata. A seguir, faremos um passeio
de barco ao longo do Bósforo (opcional), o es-
treito que separa dois continentes, Europa e
Ásia. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar be-
líssimas visitas opcionais para descobrir os gran-
des tesouros de Istambul. Este bonito passeio
começa com a visita ao Palácio de Topkapi,
Basílica de Santa Sofia, Hipódromo Romano,
Mesquita Azul, uma das mesquitas imperiais
mais belas, ricamente decorada com afrescos e
azulejos. Terminaremos o dia no Grand Bazaar,
um mercado com mais de 4.000 lojas em seu in-
terior. Acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horário
indicado traslado ao aeroporto para embarcar no
voo regular com destino a Capadócia (voo não
incluso). Chegada, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão ae-
rostático sobrevoando a espetacular Capadócia.

Café da manhã. Interessante jornada. Começa-
remos pela visita à cidade subterrânea de Kay-
makli ou Saratli, (visita a uma delas), que foram
construídas pelas comunidades cristãs como
forma de proteção contra os ataques árabes. Al-
moço. À noite, sugerimos que você assista a um
show numa gruta típica da região, onde você vai
poder apreciar as típicas danças folclóricas tur-
cas (Opcional). Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) CAPADÓCIA-ISTAMBUL-
DUBAI

Viagem de avião
Café da manhã. Hoje seguiremos com nossas
visitas inclusas na Capadócia. Começaremos
pela visita panorâmica ao Castelo Uçhisar. Se-
guiremos para o Vale de Guvercinlik (conhecido
como o Vale dos Pombais) e o Vale de Göreme,
situado bem no centro de um fantástico vale de
cones e chaminés de fadas. Visitaremos o Mu-
seu a Céu Aberto de Göreme. Almoço. Conti-
nuação pelo Vale de Çavusin. Depois nos dirigi-
remos ao Vale de Pasabag, o melhor lugar para
contemplar as “chaminés de fadas” da região.
No horário indicado traslado ao aeroporto de Ca-
padócia para embarcar no voo regular com
destino a Dubai via Istambul (voo não incluso).
Noite a bordo.

DIA 8. (Domingo) DUBAI: 
Safari no deserto
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao
hotel escolhido. Café da manhã. Manhã livre.
Na parte da manhã seguiremos para o deserto
para fazer um safari em veículos 4x4 que nos
permitirá conhecer um mundo diferente e desfru-
tar da experiência única de viajar sobre as dunas
de areia. À noite, degustaremos um jantar com
deliciosos pratos típicos da culinária árabe,
acompanhado de um show de dança do ventre.
(Durante o mês de Ramadã, não é permitido
dançar). Retorno ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) DUBAI 
Café da manhã. Hoje temos belas visitas inclu-
sas para conhecer a cosmopolita cidade de  Du-
bai, atualmente um importante destino turístico e
um dos principais atores da economia global. Ini-
cialmente, iremos desfrutar de uma panorâmica
do icônico hotel Burj El Arab, único hotel 7 es-
trelas do mundo, localizado em uma ilha artificial
a 300 m da costa. Seguiremos para a Mesquita
de Jumeirah. A seguir, visitaremos o Museu de
Dubai, o souk das especiarias, o mercado
mais antigo de Dubai. Tarde livre. Acomodação. 

DIA 10. (Segunda Feira) DUBAI
Café da manhã. No horário indicado, traslado
ao aeroporto de Dubai. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.
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dias, 6 refeicões e 20 visitas  ... a partir de 945 $10

Além das visitas panorâmicas em Istambul, incluímos as seguintes visitas:

• Chifre de Ouro, Mesquita de Eyüp, Igreja de São Salvador em Chora, 
Café Pierre Loti

• Paisagem lunar, Museu de Göreme, Vale de Pasabag, 

Vale de Çavusin (com entradas)

• Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas)

• Visita à antiga e moderna Dubai.

• Safari no mar de dunas douradas do deserto, passeio de camelo.

ISTAMBUL, CAPADÓCIA
E DUBAI
4 noites em Istambul, 2 na Capadócia e 3 em Dubai

COM 6 REFEIÇÕES

INCLUSO NA VIAGEM
• Assistência nos aeroportos e traslados aos

hotéis de Istambul, Capadócia e Dubai. Os
traslados na Capadócia podem ser feitos
com um motorista local, sem a presença do
guia. Em Dubai os traslados e o safari são fei-
tos com motoristas falando inglês.

• Hotéis: 8 noites de acomodação em quarto
duplo (ver relação de hotéis). Dia 7 les passa-
geiros tendra acomodação ao hotel a partir
de las 12:00 h.

• Sistema de refeições incluso:
cafés da manhã buffet diário, 5 refeições du-
rante o circuito da Capadócia, 1 jantar em
Dubai.

• Guia acompanhante em espanhol durante o
circuito na Turquia e durante a excursão em
Dubai.

• Visitas inclusas na viagem:
Em Istambul
Chifre de Ouro, Mesquita de Eyüp
São Salvador em Chora (com entradas)
Café Pierre Loti
Na Capadócia
Paisagem lunar, Vale de Pasabag
Museu de Göreme, Vale de Çavusin 
Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak 
ou Saratli, Castelo de Uçhisar (panorâmica).
Em Dubai
Visita panorâmica de Dubai
Mesquita Jumeirah, Museu de Dubai,
Souk de Ouro e Especiarias.

• Seguro de viagem.

DATAS DE INICIO ISTAMBUL
Março 20 27

Abril 3 10 17 24

Maio 1 8 15 22 29

Junho 5 12 19

Julho 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 18 25

Outubro 2 9 16 23 30

Novembro 6 13 20 27

Dezembro 4 11

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Com 6 refeições 3*** 4**** 5*****

• 01/03-15/05 e 01/09-13/12
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . 1.055 1.195 1.495
Spto. quarto individual  . . . . . 655 885 1.165
Spto. saida 20/3  . . . . . . . . . . 150 205 235
Visto Dubai (neto)  . . . . . . . . . 120 120 120

• Del 16/05 a 31/08
Em quarto duplo  . . . . . . . . . . 945 1.095 1.325
Spto. quarto individual  . . . . . 545 750 975
Visto Dubai (neto)  . . . . . . . . . 120 120 120

HOTÉIS previstos ou similares

Ver hoteis em págs. 143 e 159.

NOTAS

• A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

• Para as chegadas/saidas ao aeroporto do SAW
habrá um suplemento da 30 $/persoa/traslado
(neto).

• Os hotéis de Dubai se reservam o direito de modi-
ficar seus preços no momento da confirmação, o
que pode afetar o preço final de sua reserva.

• O itinerário é feito em circuito regular compartilha-
do.

• Durante os feriados islâmicos (17-19/7), é proibido
servir álcool e fazer apresentações de shows em
todo o país.

• Os preços não são válidos durante a celebração
de festas, feiras e congressos. Por favor, consultar.

• O preço não inclui taxas turísticas de Dubai. Pagar
diretamente nos hotéis. 6 dólares por quarto/noite
nos hotéis 5*, 4 dólares em hotéis 4*, e 3 dólares
em hotéis 3*.

• Este programa está sujeito a condições especiais
de contrato muito estritas:

Cancelamentos entre 31 e 21 dias antes da saída,
25%
Cancelamentos entre 20 e 10 dias antes da saída,
50% 
Cancelamentos a 9 ou menos dias antes da saí-
da, 100% do valor total da viagem.

I n i c io  I s tambu l  -  F im Dubai  

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Istambul *** ................................ 100 50

Istambul **** ............................... 125 60

Istambul ***** .............................. 215 125

Dubai *** ..................................... 95 80

Dubai ****.................................... 110 100

Dubai ***** .................................. 170 160

AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
• Istambul-Capadócia-Istambul...................... 290

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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mais de 800 monumentos esculpidos. Começa-
remos percorrendo o Siq, espetacular cânion
que permite o acesso à extraordinária Petra. Visi-
taremos a ruína conhecida como o “Tesouro”,
cuja fachada lindamente esculpida é mundial-
mente famosa; o Monastério, o edifício mais re-
moto da cidade; o Teatro, com capacidade para
800 pessoas, e o Templo dos Leões Alados. À
tarde retorno ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM-
AMÃ-DUBAI

Viagem de avião
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi
Rum, uma das paisagens mais espetaculares de
toda a Arábia, onde as montanhas mudam de
cor de acordo com a luz do dia e emergem de
forma vertical da planície arenosa. A visita, que
se realiza em peculiares veículos 4x4 dirigidos
por beduínos, consiste numa incursão à impres-
sionante paisagem lunar deste deserto. Conti-
nuação de nossa viagem e chegada ao aeropor-
to de Amã para embarcar no voo regular com
destino a Dubai (voo não incluso). Chegada, as-
sistência no aeroporto e traslado ao hotel esco-
lhido. Acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) DUBAI:
Visita à cidade
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para conhecer a cosmopolita cidade de
Dubai. Inicialmente, iremos desfrutar de uma pa-
norâmica do icônico hotel Burj El Arab, único
hotel 7 estrelas do mundo, localizado em uma
ilha artificial a 300 m da costa. Seguiremos para
a Mesquita de Jumeirah, a mesquita mais im-
portante de Dubai por sua surpeendente arquite-
tura. A seguir, visitaremos o souk das especia-
rias, o mais antigo de Dubai, que reúne mais de
300 joalherias especializadas na venda de ouro a
preços bem convidativos. Tarde livre. Acomoda-
ção.

DIA 7. (Sábado) DUBAI:
Safari com jantar incluso
Café da manhã. Manhã livre para fazer com-
pras, etc. Na parte da manhã seguiremos para o
deserto para fazer um safari em veículos 4x4,
que nos permitirá conhecer um mundo diferente
e desfrutar da experiência única de viajar sobre
as dunas de areia. À noite, degustaremos um
jantar com deliciosos pratos típicos da culinária
árabe, acompanhado de um show de dança do
ventre. (Durante o mês de Ramadã, não é permi-
tido dançar). Retorno ao hotel. Acomodação.

DIA 8. (Domingo) DUBAI
Café da manhã. No horário indicado de traslado
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos servi-
ços.

DIA 1. (Domingo) AMÃ
Chegada a Amã, assistência no aeroporto. Con-
trole de vistos e traslado ao hotel escolhido. Jan-
tar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
faremos a visita panorâmica em Amã, uma das
cidades mais antigas do mundo e capital do Rei-
no Hachemita da Jordânia. Saída em direção a
Jerash, conhecida como a Pompeia do Oriente,
uma cidade romana em excelente estado de
conservação. Situada ao norte de Amã, e Jerash
destaca-se como a pérola da Decápolis, o con-
junto de dez cidades que foi sede do Império Ro-
mano no Oriente Médio. Arco de Adriano e o
Fórum, de forma ovalada e cercado por uma
bela colunata. Seguiremos andando pelo cardo,
uma longa avenida (600 m) de colunas para che-
gar a um dos dois teatros que ainda se mantém
até hoje na cidade. Visitaremos o Teatro do Sul e
o Templo de Artemis. Em seguida, visitaremos o
Castelo de Ajlun, fortaleza construída em 1185,
como guarnição para proteger Ajlun durante as
cruzadas e reconstruída mais tarde, no séc. XIII,
pelos escravos. Retorno a Amã. Jantar e aco-
modação.

DIA 3. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-
MONTE NEBO-PETRA
Café da manhã e saída em direção a Madaba,
cidade citada na Bíblia, muito conhecida por
seus mosaicos da época bizantina. Visitaremos a
igreja grega ortodoxa de São Jorge, onde se en-
contra o enorme mapa mosaico de Madaba, a
mais antiga representação geográfica do Oriente
Próximo, que data do séc. VI e é formado por
dois milhões de peças que mostram o Nilo, o
Mar Morto e Jerusalém. Seguiremos para o
Monte Nebo, lugar ideal para admirar a vista pa-
norâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto.
Continuação para a mágica Petra. Jantar e aco-
modação.

DIA 4. (Quarta Feira) PETRA
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visitaremos o sítio arqueológico mais importante
da Jordânia e um dos mais surpreendentes do
mundo, Petra, declarada Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO em 1985. A meio caminho
entre o Golfo de Aqaba e o Mar Morto, localizada
num profundo desfiladeiro acessível somente
através de uma estreita e sinuosa vereda escava-
da na rocha, Petra é esculpida em arenito rosa-
do, que adquire tons de ferrugem escuro, combi-
nados com faixas cinzas e amarelas e conta com

INCLUSO NA VIAGEM

● Assistência nos aeroportos e traslados
aos hotéis 7 noites de acomodação em
quarto duplo.

● Sistema de refeições incluso:
Cafés da manhã buffet diários e 5
jantares.

● Guia acompanhante em espanhol
durante toda a viagem em Jordânia.
Em Dubai, guia acompanhante falando
espanhol durante a visita em Dubai.
Os traslados e o safari contam com um
motorista falando inglês.

● Visitas inclusas na viagem:
Amã:
Visita panorâmica em Amã
Jerash (a Pompeia do Oriente)
Castelo de Ajlun
Petra:
O desfiladeiro da Entrada (Siq), o
Tesouro, o Monastério, o Teatro e o
Templo dos Leões Alados
Deserto Wadi Rum (excursão de 4x4)
Dubai:
Meio dia de visita em Dubai, Safari no
deserto.

● Seguro de viagem.

D58

HOTÉIS previstos ou similares

Amã
Arena Hotel *** arenahoteljordan.com
Arena Space **** arenaspacehotel.com
Waleed Rum *** rumhotels.com
Regency Palace ***** regencyhotel.com
Bristol ***** bristolamã.com

Petra

Candles *** candlespetra.com
Panorama Petra **** petrapanoramahotel.com
Edom *** edomhotel.com
Nabatean Castle ***** moevenpick.com

Dubai
Grandeur *** grandeurhotel.com

Warwich Sheikh **** warwichhotels.com

Sheraton Grand ***** sheratongrandubai.com

DATAS DE INICIO AMÃ
Maio 1 8 15 22 27

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9

■ T. Baixa ■ T. Alta

Jerash

Amã
Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo

Dubai

dias, 5 refeições e 10 visitas  ... a partir de 1.270 $8

ESSÊNCIAS DA JORDÂNIA
E DUBAI
2 noites em Amã, 2 em Petra e 3 em Dubai

Além das visitas panorâmicas em Amã e Dubai, incluímos:

• Visitas a Ajlun e Jerash

• Madaba, Monte Nebo

• Petra

• Passeio em veículos 4x4 no deserto de Wadi Rum

• Visita à antiga e moderna Dubai

• Safari no mar de dunas douradas do deserto, passeio de camelo

5 REFEIÇÕES

NOTAS

• A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

• Para as chegadas do primeiro dia que ocorrerem
após as 20 horas, o jantar não está incluso.

• Os hotéis de Dubai se reservam o direito de mo-
dificar seus preços no momento da confirmação,
o que pode afetar o preço final de sua reserva.

• O itinerário é feito em circuito regular compartilha-
do.

• Durante os feriados islâmicos (17-19/7), é proibi-
do servir álcool e fazer apresentações de shows
em todo o país.

• Os preços não são válidos durante a celebração
de festas, feiras e congressos. Por favor, consul-
tar.

• O PREÇO NÃO INCLUI taxas turísticas de Dubai.
Pagar diretamente nos hotéis. 6 dólares por quar-
to/noite nos hotéis 5*, 4 dólares em hotéis 4*, e 3
dólares em hotéis 3*.

• Este programa está sujeito a condições especiais
de contrato muito estritas:
Cancelamentos entre 31 e 21 dias antes da saí-
da, 25%
Cancelamentos entre 20 e 10 dias antes da saí-
da, 50% 
Cancelamentos a 9 ou menos dias antes da saí-
da, 100% do valor total da viagem.

I n i c io  Amã -  F im Dubai  

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Com 5 refeições 3*** 4**** 5*****

Em quarto duplo  . . . . . . . . . . 1.270 1.430 1.595
Spto. quarto individual  . . . . . 690 990 1.200
■ Temporada Alta  . . . . . . . . 265 200 435
Visto Dubai (neto)  . . . . . . . . . 120 120 120
Bônus cancel. sem despesas 30 30 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Amã *** ....................................... 60 40

Amã ****...................................... 110 60

Amã ***** .................................... 150 140

Dubai *** ..................................... 95 80

Dubai ****.................................... 110 100

Dubai ***** .................................. 170 160

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Domingo) CAIRO
Chegada ao Cairo. Assistência no aeroporto,
controle de passaportes, imigração e aduana.
Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) CAIRO-LUXOR
Viagem de avião

Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. Na hora prevista
traslado ao aeroporto do Cairo para embarcar no
voo de linha regular para Luxor (voo não incluso).
Chegada e traslado até o barco fluvial a motor.
Embarque e almoço. Depois de comodamente
instalados na embarcação, desfrutaremos de
uma visita inclusa aos templos de Karnak e
Luxor. O templo de Karnak é o maior do mundo
e exibe monumentos que datam do Médio Impé-
rio, (séc. XXI a.C.) até a época dos romanos (séc.
VII d.C.). Em seguida, visitaremos o Templo de
Luxor, construído por Amenófis III e ampliado por
Ramsés II. É o único templo que contém monu-
mentos de diversas eras. Jantar e noite a bordo.

DIA 3. (Terça Feira) LUXOR-ESNA
Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. Passaremos à mar-
gem ocidental do Nilo, para visitar a Necrópole
de Tebas: o Vale dos Reis, o Vale dos Arte-
sãos, conhecido como Deir el-Medina; o Templo
Mortuário de Ramsés III, conhecido como Ma-
dinat Habu e faremos também uma visita pano-
râmica ao Templo Mortuário da Rainha. Através
de um grandioso vale de rochas imponentes,
continuaremos nossa viagem para Colossos de
Memnon, duas gigantescas estátuas de pedra
que representam o faraó Amenhotep III, situadas
na margem ocidental do Nilo. Na hora prevista
zarparemos para Esna. Cruzaremos a eclusa de
Esna e continuaremos navegando rumo a Edfu.
Noite a bordo.

DIA 4. (Quarta Feira) ESNA-EDFU-
KOM OMBO-ASSUÃ
Cruzeiro ao longo do Nilo 
Pensão completa a bordo. Ao chegar a Edfu,
visitaremos o Templo de Edfu dedicado ao deus
Hórus, o templo mais bem preservado do Egito e
o mais importante depois de Karnak. Navegação
para Kom Ombo, visita inclusa ao Templo de
Kom Ombo, dedicado aos deuses Sobek, com
cabeça de cocodrilo, e Hórus, com cabeça de
falcão. Navegação para Assuã. Noite a bordo.

DIA 5. (Quinta Feira) ASSUÃ-ABU SIMBEL-
ASSUÃ
Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. De madrugada, saí-

da de ônibus para Abu Simbel, onde visitaremos
o Templo Maior de Abu Simbel, considerado um
dos mais belos de todos os que foram edificados
durante o reinado de Ramsés II e um dos mais
bonitos do Egito. Sua fachada tem 33 metros de
altura por 38 metros de largura e é guardada por
quatro colossais estátuas sentadas, cada uma
delas com cerca de 20 metros de altura, esculpi-
das diretamente na rocha. Todas s estátuas re-
presentam Ramsés II sentado em um trono com
a coroa dupla do Alto e Baixo Egito. Retorno
para Assuã. Logo na chegada, viveremos uma
experiência única que fará com que nossa via-
gem ao Egito seja inesquecível. Desfrutaremos
de um passeio incluso de faluca (típico veleiro
egípcio) durante o qual poderemos admirar uma
vista panorâmica do Mausoléu de Agha Khan,
do Jardim Botânico e da Ilha Elefantina, situada
no começo do rio Nilo, ao sul, junto à cidade de
Assuã; uma ilha que se encontra próximo da pri-
meira catarata, que nos brinda com uma encan-
tadora paisagem, com seus mais de 1 quilôme-
tro de extensão por cerca de 1 km de largura.
Noite a bordo em Assuã.

DIA 6. (Sexta Feira) ASSUÃ-CAIRO
Viagem de avião

Café da manhã e desembarque. Nas primeiras
horas da manhã visitaremos a barragem de
Assuã. A represa foi construída para regular as
águas do Nilo. Também visitaremos o Templo de

D59

Philae e o Obelisco Inacabado. Retorno para
Assuã para embarcar no voo de linha regular
com destino ao Cairo (voo não incluso). Chega-
da e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Na parte da manhã realizare-
mos a visita panorâmica inclusa às Pirâmides
de Gizé, a mais antiga e, curiosamente, a única
das “Sete Maravilhas” que ainda se mantém até
hoje. Durante nossa visita, veremos a bela Pirâ-
mide de Quéops, a maior e também a mais fa-
mosa das três, que está sempre surpreendendo
com novos segredos e mistérios. Também va-
mos admirar a Pirâmide de Quéfren, a segunda
em tamanho, embora, antigamente, fosse deno-
minada A Grande Pirâmide, e não a de Quéops,
em virtude do efeito ótico produzido para quem
estivesse na parte mais alta do planalto. Atual-
mente, observando de longe, ela continua pare-
cendo ser a maior de todas as pirâmides, pois,
além do motivo citado, ela ainda conserva o re-
vestimento de seu ápice e seus 143 metros de
altura permanecem intactos, enquanto que a de
Queóps não somente perdeu seu revestimento,
como também os últimos 10 metros. Sem es-
quecer a Pirâmide de Miquerinos, a menor das
três grandes pirâmides do complexo arquitetôni-
co, conhecida na antiguidade como A Pirâmide
Divina. Uma das curiosidades desta pirâmide é
que conta com três pequenas “pirâmides satéli-

te”, que possivelmente eram destinadas às rai-
nhas. Você vai se surpreender com a enigmática
Esfinge de Gizé, com cabeça humana atribuída
ao faraó Khaf-re e corpo de leão, e o Templo do
Vale de Quéfren, uma magnífica construção.
Concluiremos esta interessante excursão com
uma visita a um centro de papiros. Almoço. Na
parte da tarde sugerimos fazer uma visita opcio-
nal à cidade do Cairo, visitando: Museu Egípcio
do Cairo, único no mundo, no qual não se pode
deixar de visitar as obras-primas do Império Anti-
go, como as estátuas do escriba, o prefeito de
Sakkara e a pintura dos Gansos de Meidum, as-
sim como a coleção do tesouro do famoso faraó
Tutancâmon. Continuaremos nossa visita na Ci-
dadela de Saladino, um lugar com um passado
repleto de acontecimentos históricos transcen-
dentais para a evolução atual do Egito. Suas mu-
ralhas e sua magnífica localização fazem dele um
dos lugares mais maravilhosos e amenos para
passear no Cairo. Lá, admiraremos a Mesquita
de Alabastro, cuja cúpula domina toda a cida-
de. Concluiremos esta interessante e agradável
visita no famoso mercado Khan El-Khalili, um
dos mercados orientais mais originais, cuja histó-
ria remonta ao séc. XIV, um conjunto de ruelas,
arcos, gelosias, oficinas de artesanato e típicos
cafés, principalmente o histórico café dos inte-
lectuais, “El Fishawy”, que ao longo de mais de
dois séculos tem sido o ponto de encontro nas
noites dos mais célebres egípcios. À noite, possi-

dias, 10 refeições e 15 visitas  ... a partir de 1.040 $11

Além das visitas panorâmicas em Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Assuã, Cairo,
Abu Simbel, Vale dos Reis, incluímos as seguintes visitas:

• Visita aos Templos de Karnak e Luxor.

• Visita aos Colossos de Memnon.

• Visita Templo de Edfu e Philae.

• Visita ao Templo de Kom Ombo.

• Passeio de faluca.

• Pensão completa no cruzeiro.

• Visita à antiga e moderna Dubai.

• Safari no mar de dunas douradas do deserto, passeio de camelo.

EGITO E ABU SIMBEL
COM DUBAI
4 noites de cruzeiro, 3 no Cairo e 3 em Dubai

COM 10 REFEIÇÕES

I n i c io  Cai ro  -  F im Dubai  
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bilidade de desfrutar de um jantar com show fol-
clórico. Acomodação.

DIA 8. (Domingo) CAIRO-DUBAI
Viagem de avião

Café da manhã. No horário indicado traslado ao
aeroporto do Cairo para embarcar no voo regu-
lar com destino a Dubai (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) DUBAI: 
Safari no deserto
Chegada, assistência no aeroporto e traslado
ao hotel escolhido. Café da manhã. Manhã li-
vre. Na parte da manhã seguiremos para o de-
serto para fazer um safari em veículos 4x4 que
nos permitirá conhecer um mundo diferente e
desfrutar da experiência única de viajar sobre as
dunas de areia. Divirtase a valer passeando no
deserto montado em um camelo, experimen-
tando o aromático cachimbo de água (narguilé)
ou fazendo uma tatuagem de henna. Embora
os Emirados Árabes seja um dos países mais
urbanizados do mundo, as pessoas sentem um
profundo orgulho de sua herança beduína e
uma grande paixão pelo deserto. À noite, de-
gustaremos um jantar com deliciosos pratos tí-
picos da culinária árabe, acompanhado de um
show de dança do ventre. (Durante o mês de
Ramadã, não é permitido dançar). Retorno ao
hotel. Acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) DUBAI 
Café da manhã. Hoje temos belas visitas inclu-
sas para conhecer a cosmopolita cidade de
Dubai, atualmente um importante destino turís-
tico e um dos principais atores da economia
global. Inicialmente, iremos desfrutar de uma
panorâmica do icônico hotel Burj El Arab, úni-
co hotel 7 estrelas do mundo, localizado em
uma ilha artificial a 300 m da costa. Seguiremos
para a Mesquita de Jumeirah, a mesquita
mais importante de Dubai por sua surpeenden-
te arquitetura e o complexo “Emirate Towers”,
um dos edifícios mais altos do Oriente Médio e
da Europa. A seguir, visitaremos o Museu de
Dubai, que ocupa possivelmente o edifício mais
antigo da cidade, o forte al-Fahidi, do séc. XIX,
antiga sede do governo e residência dos regen-
tes, onde vamos conhecer a história da cidade;
o souk das especiarias, o mercado mais anti-
go de Dubai, uma mistura de cores e aromas
que vão fazer você voltar no tempo e o maior
mercado de ouro do mundo, que reúne mais
de 300 joalherias especializadas na venda de
ouro a preços bem convidativos. Tarde livre.
Acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) DUBAI
Café da manhã. No horário indicado, traslado
ao aeroporto de Dubai. Fim da viagem e de
nossos serviços.

Dubai

   El Cairo

Luxor
Edfu

Assuã

Abu Simbel

Kom Ombo

N
ilo

INCLUSO NA VIAGEM
● Assistência nos aeroportos e traslados

aos hotéis de Cairo, Luxor, Assuã
● Cruzeiro: 4 noites com pensão completa.
● Hotéis: 3 noites no hotel escolhido.

Sistema de refeições incluso:
Pensão completa no cruzeiro: 4 jantares
+4 almoços e café da manhã buffet. 
No Cairo: Café da manhã buffet + 1
almoço.

● Guia acompanhante em espanhol duran-
te toda a viagem.

● Visitas inclusas na viagem:
Durante o Cruzeiro:
Grande Barragem de Assuã, Templo Kom
Ombo, Templo Edfu, Templos de Karnak
e Luxor, Abu Simbel a partir de Assuã de
ônibus, Vale dos Reis (Luxor), Madinat
Habu (Luxor), Colossos de Memnon,
Obelisco Inacabado (Assuã),
Templo de Philae, Passeio de faluca
(Assuã)
Cairo: Pirâmides e Esfinge, Panorâmica
no Cairo, Templo Vale de Quéfren
Abu Simbel: Os magníficos Templos
Dubai
Visita panorâmica em Dubai
Mesquita Jumeirah, Museu de Dubai,
Souk de Ouro e Especiarias

• Seguro de viagem.

NOTAS

• A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

• Os hotéis de Dubai se reservam o direito de modi-
ficar seus preços no momento da confirmação, o
que pode afetar o preço final de sua reserva.

• O itinerário é feito em circuito regular compartilha-
do.

• Durante os feriados islâmicos (17-19/7), é proibido
servir álcool e fazer apresentações de shows em
todo o país.

• Os preços não são válidos durante a celebração
de festas, feiras e congressos. Por favor, consultar.

• O PREÇO NÃO INCLUI taxas turísticas de Dubai.
Pagar diretamente nos hotéis. 6 dólares por quar-
to/noite nos hotéis 5*, 4 dólares em hotéis 4*, e 3
dólares em hotéis 3*.

• As gorjetas não estão inclusas. Estima-se cerca
de 20 € no Egito e 5 € em Dubai.

• Este programa está sujeito a condições especiais
de contrato muito estritas:

Cancelamentos entre 31 e 21 dias antes da saí-
da, 25%
Cancelamentos entre 20 e 10 dias antes da saí-
da, 50% 
Cancelamentos a 9 ou menos dias antes da saí-
da, 100% do valor total da viagem.

• Ver mais notas na pág. 185

PREÇOS POR PESSOA camarote/quarto duplo.
• Saídas domingos

CRUZEIROS MS Nile Shams 5***** MS Tower Prestige 5***** MS Amarante 5***** L

MS Nile Ruby 5***** MS Nille Story 5***** MS Nille Dolphin 5***** L

HOTÉIS **** ***** *****L

CAIRO Barceló Pyr Ramses Hilton Semiramis Int.
Movenpick Safir Cairo Conrad Cairo

DUBAI Grandeur*** Warwick S.Z.**** Grand Sheraton*****
Março 27 1.175 1.385 1.795

Abril 3 10 17 24 1.175 1.385 1.795

Maio 1 8 15 22 29 1.175 1.385 1.795

Junho 5 12 19 26 1.040 1.270 1.570

Julho 3 10 17 24 31 1.040 1.270 1.570

Agosto 7 14 21 28 1.040 1.270 1.570

Setembro 4 11 18 25 1.175 1.385 1.795

Outubro 2 9 16 23 30 1.175 1.385 1.795

Novembro 6 13 20 27 1.175 1.385 1.795

Dezembro 4 11 1.175 1.385 1.795

Dezembro 18 25 1.575 1.785 2.295

Janeiro 2017 1 8 15 22 29 1.275 1.485 1.895

Fevereiro 2017 5 12 19 26 1.175 1.385 1.795

Março 2017 5 12 1.175 1.385 1.795

Suplementos individuais de acordo com as datas de saída

27/3 ao 29/5, 1/9 ao 11/12, 5/2 ao 12/3 750 1.050 1.400

5/6 ao 28/8 660 970 1.250

18-25/12 800 1.100 1.500

1/1 ao 29/1 700 800 1.300
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ITÁLIA COMBINADA COM...

Milão Verona

Veneza

Pádua

Bolonha

Pisa

Florença

Siena

Nápoles

Capri

Roma

Veneza

Roma

Florença

Veneza
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 COMBINADOS  de avião
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Cairo

Luxor
Edfu

Assuan

Abu Simbel

Kom Ombo

N
ilo

Tel Aviv

Haifa

Caesarea
Galileia

Beit Shean

Jerico

Jerusalem

Istambul
Capadócia

Konya
Pamukale

Esmirna

Efeso

Varsovia

Cracovia

Wroclaw

Gdansk

Torun

Poznan

Malbork

Auschwitz

Praga

Viena
Bratislava

Budapeste

Dublin

Kerry

Galway

Letterkenny
Belfast

Cambridge

Bath

York

Londres
Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey

Munique

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Colônia

Frankfurt

Berlim

DresdenParis

Ámsterdam

Bruges
Gante

Bruxelas

Colônia
Frankfurt

São 
Petersburgo

Moscou

CefalúErice

Monreale

Palermo

Agrigento

Marsala SICILIA

Catania

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna

Paris

Londres Dover

Calais

...LONDRES, PARIS ...PARIS PAÍSES BAIXOS

PÁG. 166-167 PÁG. 168-169

...ALEMANHA ...SICILIA

Zagreb

Plitvice

Dubrovnik

Split

Trogir

Zadar

Opatija

CROÁCIA ...INGLATERRA E GALES ...IRLANDA

...PRAGA, BUDAPESTE
Y VIENA ...POLÔNIA ...RUSSIA

...TURQUÍA ...TERRA SANTA ...EGITO

Londres

París

Viena

PÁG. 170-171

PÁG. 173

PÁG. 176

PÁG. 179

PÁG. 178

PÁG. 174

PÁG. 172

PÁG. 175

PÁG. 177

PÁG. 180 PÁG. 181
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VenezaMilão

Verona

Florença
Pádua

Assis

Roma
Nápoles

Capri

Paris

Londres

dias, 12 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.270 $14

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo li-
vre. Jantar e acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na qual po-
derá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o "Duomo"
(a maior catedral gótica da Itália); o castelo Sforza,
etc… Saída para Verona, a cidade de Romeu e
Julieta. Tempo livre para visitar a casa de Julieta,
situada nas proximidades da Piazza Erbe. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
venezianas. Começaremos nossa visita panorâ-
mica (incl..) pela magnífica Praça São Marcos,
onde se reúnem a arte grega, medieval, bizantina
e veneziana, formando um maravilhoso conjunto
arquitetónico com a basílica de São Marcos, a To-
rre do Relógio, a ponte dos Suspiros, o Campanile
e o Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal
de Murano. Resto do tempo livre. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica praça
Prato della Valle. Continuação da viagem para Flo-
rença, berço e centro do Renascimento. Visita
panorâmica pela cidade; seguindo os passos de
Leonardo e Michelangelo, entraremos em contato
com a essência do Renascimento. Na Catedral de
Santa Maria del Fiore, contemplaremos sua mag-
nífica cúpula do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos
também a Praça da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanile de Giotto. Resto
do dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem até Roma. Apresentamos a capital
do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus
ao coração da antiga Roma, conhecendo a ilha
Tiberina e o bairro do Trastevere; as colinas de
Aventino e a colina do Palatino. Da mesma
forma, podemos admirar o Coliseu, o Circo Má-
ximo ou o Arco de Constantino, de 315 d.C.,
além da Piazza Venezia e o Campidoglio. Tam-
bém desfrutaremos da vista do foro romano. À
tarde, faremos a visita inclusa a Roma Barroca.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje incluímos uma
interessante visita aos Museus Vaticanos, Ca-
pela Sistina e interior da basílica de São Pedro.
Tempo livre que poderá aproveitar para vistar, por
conta própria, as basílicas Maiores e as Cata-
cumbas; Santa Maria Maior. Resto do dia livre. 

DIA 7. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles e Capri)
Meia Pensão. Preciosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Uma vi-
sita panorâmica pela baía é um espetáculo ines-
quecível, que, por si só, já bastaria para levar da
capital do Mezzogiorno italiano uma lembrança
única. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos
levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo
livre para visitar os magníficos jardins de Augusto.
Almoço. À tarde, tempo livre para percorrer as
elegantes ruas, as melhores lojas, as joalharias ex-
clusivas e a famosa Piazzetta com suas antigas
cafetarias. Tudo isso confirma a fama de Capri
como "Pérola do Mediterrâneo". Ao final da tarde
regressaremos a Nápoles e de caminho a Roma
pararemos para jantar no povo de Cassino ou em
Roma. Existe a possibilidade de visitar também
Pompeia (opcional). Acomodação.

DÍA 8. (Segunda Feira) ROMA-LONDRES
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Londres (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DÍA 9. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã efetuaremos
a visita panorâmica da cidade, admiraremos o
Palácio Real; o Palácio de Westminster, uma im-
pressionante edificación neogótica dourada; atual
centro político da Grã Bretanha e da Common-
wealth, a famosa Torre do Relógio, mais conhe-
cido como Big Ben, o Palácio de Buckingham,
residência oficial da monarquia britânica etc.
Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo, tempo para efetuar com-
pra e visitas de interesse. Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída para Dover, cruze
do Canal da Mancha em ferry e continuação em
ônibus até Paris. Chegada, assistência e translado
ao hotel. Acomodação. Excursão incluída a Pa-
ris iluminada.

DIA 12. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita
panorâmica à cidade, durante a qual veremos: A
catedral de Notre Dame, obra-prima da arte me-
dieval; o Quartier Latin; o Palácio e os Jardins de
Luxemburgo; a Torre Eiffel, a Place de la Con-
corde; a Place de l'Étoile, com o Arco do Triunfo;
Praça Vendome; a Ópera Garnier; etc. A seguir,
embarque para dar um passeio de barco pelo
Sena. Depois, subiremos ao 2º andar da famosa
Torre Eiffel. Encerraremos o dia com um passeio
a pé pelo bairro de Montmartre. Acomodação. 

DIA 13. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar algumas visitas opcionais: 
• Palácio de Versalhes
• Museu do Louvre

DIA 14. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre da Itália.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares, em quarto duplo com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: 7 jantares (Bebidas não
inclusas).

● Visitas com guia local: Panorâmica de
Veneza; Florença; Roma; Londres; Paris
Museus Vaticanos e Capela Sistina com
entradas; Roma barroca; Paris
iluminada.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Visita a Verona; Pádua; Assis.

● Outras atrações inclusas:
Cruzeiro pelas ilhas da laguna
veneziana; Torre Eiffel, Passeio em
barco pelo Sena.

● Visitas as Basílicas:
S. Pedro em Roma,
Santo Antônio em Pádua e São
Francisco de Assis.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.

ITÁLIA SONHADA
+ LONDRES E PARIS
1 noite em Milão, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 3 Londres 
e 3 Paris

A01

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, 
Roma, Londres e Paris, incluímos:

        • Cruzeiro pelas típicas ilhas venezianas. 

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

       • Subida à Torre Eiffel. Passeio em barco pelo Sena.

       • Paris iluminada.

      HOTÉIS previstos ou similares

     Roma            Fleming/Regent ****              Cidade

     Florença        Raffaello ****                          Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                   Monastier

     Milão             Milano Niguarda****              Bresso
                            Century ****                           Cidade

     Londres         Royal National ***                  Centro

        Paris              Mercure La Defense ****       Cidade
                               Residhome Millenaire ****       Cidade

         Ver resto de hotéis e notas na pág. 31 e 58.

       DATAS DE INICIO MILÃO

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

GRAM COMODIDADE “ROMA-LONDRES EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Mi lão -  F im Paris

      PREÇOS POR PESSOA $ USA em hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.345
      ■ » Meia:.............................. 2.460
      ■ » Alta: ............................... 2.595
      ■ » Extra: ............................. 2.795
      Spto. quarto individual......................... 1.050
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Milão ............     65         70         90       70       50
         Paris ............     70         80         90       190       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0164-181 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:51  Página 166
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VenezaMilão

Verona

Florença
Pádua

Assis

Roma
Nápoles

Capri

Paris

Londres

DIA 1. (Segunda Feira) ROMA
Chegada a Roma, assistência e transporte ao
hotel. Jantar e acomodação. À noite temos
uma visita incluída a Roma de Noite.

DIA 2. (Terça Feira) ROMA
Estadia em regime de Meia pensão. Apresen-
tamos a capital do Tibre com uma visita pano-
râmica de ônibus ao coração da antiga Roma,
conhecendo a ilha Tiberina e o bairro do Tras-
tevere; as colinas de Aventino e a colina do
Palatino, sendo que nesta última encontram-
se as mais antigas memórias de Roma. Da
mesma forma, podemos admirar o Coliseu, o
Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de
315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campi-
doglio. A seguir faremos uma preciosa visita,
também inclusa, aos Museus Vaticanos, Ca-
pela Sistina e interior da basílica de São Pedro.
À tarde ainda teremos tempo para visitar opcio-
nalmente as basílicas Maiores e Catacumbas.
Santa Maria Maior.

DIA 3. (Quarta Feira) ROMA (Passeio 
opcional a Nápoles, Capri e Pompeia) 
Meia Pensão. Oferecemos a possibilidade de
realizar um passeio opcional de dia completo a
Nápoles, Capri e Pompeia. Café da manhã e
saída para Pompeia. Visita às ruínas conside-
radas, com razão, entre as mais importantes e
completas do mundo. Continuação para Nápo-
les. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos
levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e
tempo livre para visitar os magníficos jardins de
Augusto. Seguiremos para o restaurante onde
o almoço será servido. À tarde, tempo livre. No
final da tarde voltaremos para Nápoles e, a ca-
minho de Roma, pararemos para jantar. 

DIA 4. (Quinta Feira) ROMA-ASSIS-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet e saída para Assis. Vi-
sitaremos a basílica de São Francisco. Conti-
nuação para Florença, berço e centro do
Renascimento. Visita panorâmica pela cidade;
seguindo os passos de Leonardo e Michelan-
gelo, passaremos a conhecer os aspetos mais
importantes do Renascimento. Na catedral de
Santa Mª del Fiore com sua magnífica cúpula
do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos tam-
bém a Praça da Signoria. Campanile de
Giotto, o Batistério, com sua famosa porta de
bronze, tão magnífica que Michelangelo não
teve dúvidas em denominá-la a "Porta do Pa-
raíso", a famosa Ponte Vecchio, repleta de jo-
alharias, lojas de arte e souvenirs, etc. Jantar e
acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-PÁDUA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na cidade
mais rica em obras de arte do mundo, que você
pode aproveitar para passear pelo famoso mer-
cado da Palha ou o de São Lourenço. Saída para
Pádua, cidade universitária e um dos mais impor-
tantes centros artísticos da Itália. Continuação da
viagem até Veneza, uma centena de ilhas conec-
tadas por dezenas de pontes que nos levarão de
uma maravilha a outra. Jantar e acomodação. 

DIA 6. (Sábado) VENEZA
Estadia em regime de Meia pensão. Na parte da
manhã, transporte até a praça São Marcos. Fa-
remos um bonito cruzeiro de barco pela laguna,
entre as belas ilhas venezianas. Começaremos
nossa visita panorâmica pela magnífica Praça
São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos Sus-
piros, o Campanile e o Palácio Ducal. Visita a uma
fábrica de cristal de Murano. Resto do tempo livre.
Se desejar, participe de um passeio de gôndola
pelos típicos canais venezianos. Acomodação. 

DIA 7. (Domingo) VENEZA-VERONA-MILÃO 
Café da manhã buffet e saída para a cidade de
Romeu e Julieta; Verona. Tempo livre para visitar
a casa de Julieta, situada nas proximidades da
Piazza Erbe. Tempo livre em Milão, uma das prin-
cipais metrópoles da Europa, centro de negócios,
da alta-costura. Destaque para sua deslumbrante
catedral de estilo gótico, o Scala, e entre as lem-
branças que se encontram no local, partituras de
Liszt. Jantar e acomodação.

DÍA 8. (Segunda Feira) MILÃO-LONDRES
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Londres (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DÍA 9. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã efetuaremos
a visita panorâmica da cidade, admiraremos o Pa-
lácio Real; o Palácio de Westminster, uma impres-
sionante edificación neogótica dourada; o Palácio
de Buckingham, residência oficial da monarquia
britânica etc. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo, tempo para efetuar com-
pra e visitas de interesse. Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída para Dover, cruze
do Canal da Mancha em ferry e continuação em

ônibus até Paris. Chegada, assistência e translado
ao hotel. Acomodação. Excursão incluída a Paris
iluminada.

DIA 12. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita
panorâmica à cidade, durante a qual veremos: A
catedral de Notre Dame, obra-prima da arte me-
dieval; o Quartier Latin; o Palácio e os Jardins de
Luxemburgo; a Torre Eiffel, a Place de la Con-
corde; a Place de l'Étoile, com o Arco do Triunfo;
Praça Vendome; a Ópera Garnier; etc. A seguir,
embarque para dar um passeio de barco pelo
Sena. Depois, subiremos ao 2º andar da famosa
Torre Eiffel. Encerraremos o dia com um passeio
a pé pelo bairro de Montmartre. Acomodação.

DIA 13. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar algumas visitas opcionais: 
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 14. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

        NOTAS

Ver resto de notas págs. 33 e 58.

dias, 18 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.275 $14

ITÁLIA ARTÍSTICA
+ LONDRES E PARIS
1 noite em Milão, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 3 Londres e 3 Paris

Além das visitas panorâmicas em Roma, Florença, Veneza,
Londres e Paris, incluímos:

       • Cruzeiro pelas típicas ilhas venezianas.

       • Visita a Roma de noite.

       • Museus Vaticanos. Capela Sistina.

       • Assis, Pádua e Verona.

       • Subida a Torre Eiffel. Passeio em barco pelo Sena.

       • Paris iluminada.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre de Itália.
● Refeições: 7 jantares. (bebidas não

inclusas).
● Visitas com guia local:

Panorâmica de Roma; Florença; Veneza
Paris, Londres
Visitas a Roma e Paris de Noite.
M. Vaticanos e Capela Sistina com
entradas.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Visitas a Assis, Pádua e Verona.

● Novas taxas de estadia na Itália.
● Seguro de viagem.

Ver incluidos nas págs. 33 e 58

A02

      HOTÉIS previstos ou similares

     Roma            NH Midas ****                        Cidade
                            Fleming/Regent ****              Cidade

     Florença        Raffaello ****                          Cidade
                            Villa Gabriele ****                   Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                   Monastier
                            Base Hotel ****                    Noventa

     Milão             Milano Niguarda****              Bresso
                            Century ****                           Cidade

     Londres         Royal National ***                  Centro

        Paris              Mercure La Defense ****       Cidade
                               Residhome Millenaire ****       Cidade
                               Forest Hill La Villette***SUP       Cidade

Ver resto de hotéis na pág. 33.

       DATAS DE INICIO ROMA
Março                  7      14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

In ic io Roma - F im Paris

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.225
      ■ » Meia:.............................. 2.335
      ■ » Alta: ............................... 2.445
      ■ » Extra: ............................. 2.640
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Roma...........     65         70         90       70       50
         Paris ............     70         80         90       190       50

GRAM COMODIDADE “MILÃO-LONDRES EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0164-181 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:51  Página 167
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dias, 21 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.290 $15

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo li-
vre. Jantar e acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na qual po-
derá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o "Duomo"
(a maior catedral gótica da Itália); o castelo Sforza,
etc… Saída para Verona, a cidade de Romeu e
Julieta. Tempo livre para visitar a casa de Julieta,
situada nas proximidades da Piazza Erbe. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
venezianas. Começaremos nossa visita panorâ-
mica (incl..) pela magnífica Praça São Marcos, a
Torre do Relógio, a ponte dos Suspiros, o Cam-
panile e o Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de
cristal de Murano. Resto do tempo livre. Acomo-
dação.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica praça
Prato della Valle. Continuação da viagem para Flo-
rença, berço e centro do Renascimento. Visita
panorâmica pela cidade. Visitaremos também a
Praça da Signoria, o Palácio do Governo dos Mé-
dici e o Campanile de Giotto. Resto do dia livre.
Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem até Roma. Apresentamos a capital
do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus
ao coração da antiga Roma, ilha Tiberina, Tras-
tevere, colinas de Aventino, colina do Palatino,
Coliseu, Circo Máximo, Arco de Constantino,
de 315 d.C., além da Piazza Venezia e o Cam-
pidoglio. Vista do foro romano. À tarde, faremos
a visita inclusa a Roma Barroca. Jantar e aco-
modação.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje incluímos uma
interessante visita aos Museus Vaticanos, Ca-
pela Sistina e interior da basílica de São Pedro.
Tempo livre que poderá aproveitar para vistar, por
conta própria, as basílicas Maiores e as Cata-
cumbas; Santa Maria Maior. Resto do dia livre.

DIA 7. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles e Capri)
Meia Pensão. Preciosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Em Ná-
poles, viajaremos no barco que nos levará à ilha
de Capri. Passeio por Capri e tempo livre para vi-
sitar os magníficos jardins de Augusto. Almoço.
À tarde, tempo livre para percorrer as elegantes
ruas. Ao final da tarde regressaremos a Nápoles
e de caminho a Roma pararemos para jantar no
povo de Cassino ou em Roma. Existe a possibili-
dade de visitar também Pompeia (opcional). Aco-
modação.

DÍA 8. (Segunda Feira) ROMA-PARIS
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Paris (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita
panorâmica da cidade, durante a qual veremos:
a Catedral de Notre Dame, Ópera Garnier,
plaza Vendôme, plaza de la Concorde, e Arco
do Triunfo, etc. Almoço. A continuação, embar-
que nos famosos "bateaux mouches" para realizar
um passeio de barco ao longo do rio Sena, Torre
Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc. Subida ao 2º an-
dar da famosa Torre Eiffel. Terminaremos o dia
com um passeio a pé por Montmartre e a Praça
Tertre, com seus retratistas e a Sacré Coeur. Aco-
modação.

DIA 10. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes vi-
sitas opcionais:

• Palácio de Versalhes
• Museu do Louvre

DIA 11. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges. Des-
tacamos a Praça Maior, praça de Burg com a Pre-
feitura, o Palácio da Justiça e a Basílica do Sangue
Sagrado, etc. Continuação a Gante. Destacamos
a catedral de São Bavão. Continuação da viagem
a Bruxelas. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) BRUXELAS-
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
a cidade. Destaca sua Grand Place, dominada
pela majestosa Torre da Prefeitura, a catedral, seu

Palácio da Justiça, etc. Saída para Antuérpia. Vi-
sita da cidade, com destaque a catedral de Nossa
Senhora. Continuação da viagem para Haia. Lá se
encontra Madurodam, a cidade em miniatura (vi-
sita opcional). Seguiremos nossa viagem a Ams-
terdã. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM- AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica da cidade. Sem dúvida o des-
taque é dos canais e do centro antigo. Depois,
realizaremos um belo passeio incluído por seus
típicos canais. Tarde livre. Se desejar, participe
de uma excursão opcional a Marken e Volen-
dam. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) AMSTERDÃ- COLÔNIA-
Cruzeiro pelo Reno - FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia.
Chegada e visita panorâmica da cidade. Con-
tionuação a Bopart. Embarcar em um cruzeiro
que nos levará a parte mais bonita do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley: revelando
os antigos Castelos-Fortalezas do Reno. Des-
embarque e continuação da viagem a Frankfurt,
Visita panorâmica com destaque a colegiada
de Frankfurt. Passeio com degustação de cer-
veja inclusa. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) FRANKFURT-
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre da Itália.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares, em quarto duplo com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: 14 jantares (Bebidas não
inclusas).

● Visitas com guia local: Panorâmica de
Veneza; Florença; Roma e Bruxeles.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Visita a Verona, Pádua, Assis, Brujes,
Gantes, Antuerpia, A Haia, Colônia e
Frankfurt.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.
Ver resto de incluso pág 31 e 65.

ITÁLIA SONHADA
+ PARIS E PAÍSES BAIXOS
1 noite em Milão, 2 Veneza, 1 em Florença, 3 em Roma, 3 Paris,
1 em Bruxeles, 2 em Amsterdã e 1 em Frankfurt

A01

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, 
Roma, Paris, Bruxeles e Amsterdã, incluímos:

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

        • Passeio em barco pelo Sena e subida a torre Eiffel.

       • Bruges, Gante, Antuérpia, A Haia, Colônia e Frankfurt.

        • Degustação de cerveja em Frankfurt.

        • Cruzeiro ao longo do Reno.

      HOTÉIS previstos ou similares

     Roma            Fleming/Regent ****              Cidade

     Florença        Raffaello ****                          Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                   Monastier

     Milão             Milano Niguarda****              Bresso

        Paris              Mercure La Defense ****       Cidade
                               Residhome Millenaire ****       Cidade

        Bruxelas        Husa President ****                Centro
                               Ramada Woluwe ****              Cidade

        Amsterdão    Novotel ****                           Cidade
                               H. Inn Express Arena ***         Cidade

        Frankfurt       Novotel City ****                    Cidade

         Ver resto de hotéis e notas na pág. 31 e 65.

       DATAS DE INICIO MILÃO

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

Veneza
Milão

Verona

Florença
Pádua

Assis

Roma Nápoles
Capri

Amsterdã

Bruges
Gante
A Haia

Frankfurt

Colônia

Bruxelas

Paris

In ic io Mi lão -  F im Frankfur t

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.290
      ■ » Meia:.............................. 2.380
      ■ » Alta: ............................... 2.615
      ■ » Extra: ............................. 2.700
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Milão ............     65         70         90       70       50
         Frankfurt ......     80         80         80       80       50

GRAM COMODIDADE “ROMA-PARIS EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Veneza
Milão

Verona

Florença
Pádua

Assis

Roma Nápoles
Capri

Amsterdã

Bruges
Gante
A Haia

Antuérpia

Bruxelas

dias, 23 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.210 $15

DIA 1. (Domingo) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo li-
vre. Jantar. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Tempo livre em Milão,
uma das principais metrópoles da Europa. Saída
para Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo
livre para visitar a casa de Julieta. Continuação da
viagem até Veneza, uma centena de ilhas conec-
tadas por dezenas de pontes, como uma fabu-
losa cadeia genética, que nos transporta de uma
maravilha a outra. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Faremos um
bonito cruzeiro de barco pela laguna. Começare-
mos nossa visita panorâmica pela magnífica
Praça São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte
dos Suspiros, o Campanile e o Palácio Ducal, Vi-
sita a uma fábrica de cristal de Murano. Resto do
tempo livre. Retorno ao hotel em barco privativo
e de ônibus. 

DIA 4. (Quarta Feira) VENEZA-PÁDUA-
BOLONHA-PISA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magnífica
Praça Prato Della Vale e a Basílica de Santo An-
tônio. Através da Via Emilia, chegaremos à cidade
de Bolonha. Tempo livre na cidade com mais pór-
ticos do mundo. Continuação da viagem para
Pisa, com a Catedral, o Batistério e a Torre Incli-
nada. Saída para Florença. Chegada, jantar e
acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) FLORENÇA
Estadia com meia pensão. Visita panorâmica
pela cidade; seguindo os passos de Leonardo e
Michelangelo, passaremos a conhecer os aspetos
mais importantes do Renascimento. Sobre o Arno
está a famosa Ponte Vecchio, repleta de joalha-
rias, lojas de arte e souvenirs, etc. Resto do dia li-
vre que você pode aproveitar para passear pelo
famoso mercado da Palha ou o de São Lourenço,
ou visitar por conta própria os Museus Florenti-
nos e a Academia, para ouvir uma autêntica lição
de arte enquanto contempla o famoso "Davi", de
Michelangelo e outras obras-primas. Acomoda-
ção.

DIA 6. (Sexta Feira) FLORENÇA-SIENA-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Siena. Conti-
nuação da viagem até Roma. Apresentamos a

capital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus ao coração da antiga Roma, conhecendo
a ilha Tiberina e o bairro do Trastevere; as coli-
nas de Aventino e a colina do Palatino. Da
mesma forma, podemos admirar o Coliseu, o
Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de
315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campi-
doglio. Pela tarde, visita inclusa: Roma Barroca:
percurso pelas principais praças da cidade, visi-
tando a famosa Fontana di Trevi, Panteão, a es-
petacular Praça Navona, etc. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje temos uma ma-
ravilhosa visita inclusa aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e interior da basílica de São Pe-
dro. Finalizaremos na magnífica praça do Vati-
cano, que possui uma das maiores Colunatas do
mundo, de Bernini. Resto do dia livre durante o
qual poderá visitar, por conta própria, as basílicas
Maiores e as Catacumbas, local de refúgio e
culto dos primeiros cristãos. Acomodação.

DIA 8. (Domingo) ROMA-AMSTERDÃ
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Amsterdã (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) AMSTERDÃ
Excursão incluída a Marken e Volendam
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade. Sem dúvida o
destaque é dos canais e do centro antigo, um
dos maiores e mais bem preservados da Europa,
com uma linha baixa de edifícios com elegantes
fachadas e delicadas cúpulas. Pela tarde, excur-
são incluída a Marken e Volendam, duas vilas
de pescadores próximos a Amsterdã, com casas
perfeitamente preservadas, trajes típicos, lojas e
maravilhosos cenários. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) AMSTERDÃ
Estadia com meia pensão. Dia livre para passear
e desfrutar desta maravilhosa cidade. Jantar e
acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) AMSTERDÃ-A HAIA-
DELFT-ROTERDÃ-ANTUÉRPIA
Café da manhã buffet e saída para A Haia e
Delft. Chegada em A Haia e visita panorâmica
da cidade. Tempo livre para visitar opcionalmente
Madurodam, “Holanda em miniatura”, belo par-
que que reúne uma representação perfeita, na
escala 1:25, de todos os edifícios e canais mais
representativos da Holanda. A seguir, saída para

ITÁLIA CLÁSSICA
+ PAÍSES BAIXOS
1 noite em Milão, 2 em Florença, 2 em Veneza, 2 em Roma,
3 em Amsterdã, 1 em Antuérpia, 1 em Bruges e 2 em Bruxelas

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, Roma 
Bruxelas e Amsterdã, incluímos:

        • Roma de noite: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

       • Verona, Pádua, Bolonha, Pisa e Siena.

       • Bruges, Gante, Antuérpia, A Haia.

        • Passeio em barco pelos típicos canais

        • Marken e Volendam

A04

Delft. Continuação para Roterdã, primeiro porto
marítimo europeu. Acompanhados pelo nosso
guia, faremos um passeio panorâmico pela ci-
dade. Continuação para Antuérpia. Jantar e
acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) ANTUÉRPIA-BRUGES 
Café da manhã buffet. Visita da cidade, com
destaque a catedral de Nossa Senhora, monu-
mental obra do gótico flamengo, a Praça Maior,
etc. Destaque a Grand Place, dominada pela to-
rre da Catedral e a Prefeitura, com uma mistura
de estilos arquitetônicos. Continuação da viagem
a Bruges, uma das cidades mais encantadoras
da Europa, um museu romântico a céu aberto.
Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) BRUGES-GANTE-
BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Gante, a ci-
dade flamenga mais populosa nos tempos me-
dievais e local de nascimento de Carlos I, em
1500. Visita da cidade. Continuação da viagem
a Bruxelas. Chegada ao meio dia e visita da ci-
dade. Destaca sua Grand Place, uma das pra-
ças mais bonitas do mundo, dominada pela
majestosa Torre da Prefeitura, autêntica pérola do
gótico flamengo, a catedral, com seus museus,
e o Palácio da Justiça. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) BRUXELAS 
Excursão opcional Lovaina (Leuven) e par-
que natural de Tervuren
Café da manhã buffet. Dia livre. Aqueles que
desejarem, podem fazer uma visita opcional a
Lovaina. Sairemos de Bruxelas, até chegar a Ter-
vuren, onde poderemos desfrutar de uma mag-
nífica vista do Palácio e do parque de Tervuren,
com seus jardins de estilo francês. Continuare-
mos, para chegar a Lovaina, onde veremos o es-
petacular prédio da Prefeitura. Jantar e
acomodação.

DIA 15. (Domingo) BRUXELAS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

      HOTÉIS previstos ou similares
        Milão                Milano Niguarda ****          Bresso

                                 Century****                         Cidade

     Roma               Fleming/C. Colombo ****   Cidade

     Florença          Villa Gabriele ****                Cidade

     Veneza             Villa Fiorita ****               Monastier

        Bruxelas          Husa President ****            Centro

                                 Silken****                      Semicentro

        Amsterdã         Novotel ****                        Cidade
                                 Mercure Ams. City****        Cidade

        Antuérpia         Tryp Antwerpen****             Centro
                                  Leonardo****                       Cidade
        Bruges             Academie****                      Centro

         Ver resto de hotéis nas págs. 39 e 67.

       DATAS DE INICIO MILÃO
Março                13      20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

      NOTAS

Ver mais notas nas págs. 39 e 67.

In ic io Mi lão -  F im Bruxelas

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.210
      ■ » Meia:.............................. 2.315
      ■ » Alta: ............................... 2.470
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Siena

Pisa

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................       65        70        90        50
         Bruxelas .................       55        60        70        50

GRAM COMODIDADE “ROMA-ÁMSTERDÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

INCLUSO NA VIAGEM

Ver pág. 39 e 67.
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Veneza
Milão

Verona

Florença

Assis

Roma

Capri
Nápoles

Hannover
Hamburgo

Colônia

Frankfurt

Berlim

dias, 16 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.195 $15

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão assistência e transporte ao ho-
tel. Tempo livre . Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre. Saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo
livre para visitar a casa de Julieta, situada nas
proximidades da Piazza Erbe. Continuação da
viagem até Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
venezianas. Começaremos nossa visita panorâ-
mica (incl.) pela magnífica Praça São Marcos, onde
se reúnem a arte grega, medieval, bizantina e ve-
neziana, formando um maravilhoso conjunto ar-
quitetónico com a basílica de São Marcos, a Torre
do Relógio, a ponte dos Suspiros, o Campanile e
o Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de
Murano. Resto do tempo livre. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magní-
fica praça Prato della Valle. Continuação da
viagem para Florença. Visita panorâmica pela
cidade; seguindo os passos de Leonardo e Mi-
chelangelo, entraremos em contato com a es-
sência do Renascimento. Resto do dia livre.
Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis.
Visitaremos a basílica de São Francisco, o mais
belo de todos seus templos, com afrescos de Ci-
mabue e Giotto e os pintores da escola floren-
tina. Continuação da viagem até Roma.
Apresentamos a capital do Tibre com uma visita
panorâmica de ônibus ao coração da antiga
Roma, conhecendo a ilha Tiberina e o bairro do
Trastevere; as colinas de Aventino e a colina
do Palatino. Da mesma forma, podemos admi-
rar o Coliseu, o Circo Máximo ou o Arco de
Constantino, de 315 d.C., além da Piazza Ve-
nezia e o Campidoglio. Também desfrutaremos
da vista do foro romano. Jantar e acomodação.
Pela tarde, visita inclusa a Roma Barroca. 

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje incluímos uma
interessante visita aos Museus Vaticanos, Ca-

pela Sistina e interior da Basílica de São Pedro.
Tempo livre que poderá aproveitar para vistar, por
conta própria, as basílicas Maiores e as Cata-
cumbas; Santa Maria Maior. Resto do dia livre.

DIA 7. (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Meia pensão. Preciosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Uma vi-
sita panorâmica pela baía é um espetáculo ines-
quecível, que, por si só, já bastaria para levar da
capital do Mezzogiorno italiano uma lembrança
única. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos
levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo
livre para visitar os magníficos jardins de Augusto.
Almoço. Tempo livre. Ao final da tarde regressa-
remos a Roma. Existe a possibilidade de visitar
também Pompeia (opcional). Acomodação.

DÍA 8. (Segunda Feira) ROMA-FRANKFURT
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Frankfurt (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 9. (Terça Feira) FRANKFURT-
Cruzeiro ao longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para
navegar pela parte mais bonita do Reno e
admirar o Rochedo Loreley e os antigos
castelos-fortaleza do Reno. Desembarque em
Boppard e continuação da viagem até Colônia.
Chegada, visita à cidade, onde se destaca
sua magnífica catedral gótica. Jantar e
acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) COLÔNIA-
HANNOVER-HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover.
Visita panorâmica pela cidade, onde se
destacam a Antiga Prefeitura, e a Igreja de
mercado, além da Nova Prefeitura. Conti-
nuação da viagem até Hamburgo. Tempo livre
nesta elegante e cosmopolita cidade. Passeio
de barco opcional pelo porto. Jantar e
acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lu ̈beck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa, a
cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Na parte da tarde temos uma bela

excursão incluída à cidade de Lübeck. Faremos
a visita ao centro antigo. Na hora indicada,
retorno a Hamburgo. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandeburgo, etc. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita opcional a Berlim Artística.
Resto do tempo livre; recomendamos apro-
ximar-se para conhecer a praça de Alexander
(Alexanderplatz), de onde é possível dirigir-se
até a Catedral e a Prefeitura Vermelha, as torres
gémeas da Igreja de São Nicolau e o
Gendarmenmarkt, um dos locais mais bonitos
de Berlim. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos a
possibilidade de fazer uma visita interessante a
Potsdam. Seus belos palácios e jardins, que
ocupam mais de 300 hectares, são o melhor
exemplo do esplendor do grande império
prussiano. Resto do dia livre. Jantar e
acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) BERLIM
Café da manhã buffet. Na hora indicada,
transporte ao aeroporto. Fim da viagem. 

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre da Itália.
● Refeições: 14 refeições (bebidas não

inclusas).
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Roma, Florença, Veneza
Panorâmicas de Hamburgo, Berlim,
e Frankfurt

● Outras atrações inclusas:
Cruzeiro pelo Reno.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.
Ver resto visitas incluidas pág. 31 e 77.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Roma           Fleming/C. Colombo ****       Cidade

        Florença       Villa Gabriele ****                   Cidade

     Veneza         Villa Fiorita ****                   Monastier

     Milão            Milano Niguarda ****              Brasso

       Frankfurt      Novotel City ****               Semicentro

        Colônia        Ramada Bruhl ****                    Bruhl 
                              Barcelo ****                            Cidade

        Hamburgo   Leonardo C. Nord ***Sup.        Cidade

                              Panorama Hamburg****         Cidade

        Berlim          Holiday Inn C.W. ****              Centro

                              Holiday Inn C.East ****             Centro

             Ver resto de hotéis na pág. 31 e 77.

ITÁLIA SONHADA
+ O MELHOR DA ALEMANHA I
1 noite em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença, 3 em Roma, 1 em Frankfurt,
1 em Colônia, 1 em Hamburgo e 3 em Berlim

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, Roma, Frankfurt,
Colônia, Hamburgo e Berlim, incluímos:

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

        • Cruzeiro ao longo do Reno.

        • Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck.

A05

       DATAS DE INICIO MILÃO
Maio                     9      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

170 PANAVISIÓN

In ic io Mi lão -  F im Ber l im

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.195
      ■ » Meia:.............................. 2.270
      ■ » Alta: ............................... 2.375
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................       65        70        90        50
         Berlim.....................       80        80        80        50

GRAM COMODIDADE “ROMA-FRANKFURT EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0164-181 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:51  Página 170
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INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre de Itália.
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Roma, Florença,
Veneza
Panorâmicas de Hamburgo, Berlim,
e Frankfurt

● Outras atrações inclusas:
Cruzeiro pelo Reno.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.
Ver resto visitas incluidas pág. 31 e 77.

Veneza
Milão

Verona

Florença

Assis

Roma

Capri
Nápoles

Hannover
Hamburgo

Colônia

Frankfurt

dias, 18 visitas e 16 refeições  ... a partir de 2.530 $17

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão assistência e transporte ao ho-
tel. Tempo livre. Jantar e acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre. Saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo
livre para visitar a casa de Julieta, situada nas
proximidades da Piazza Erbe. Continuação da
viagem até Veneza. Jantar e acomodação. 

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas il-
has venezianas. Começaremos nossa visita pa-
norâmica (incl.) pela magnífica Praça São
Marcos, onde se reúnem a arte grega, medieval,
bizantina e veneziana. Visita a uma fábrica de
cristal de Murano. Resto do tempo livre. Acomo-
dação.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magní-
fica praça Prato della Valle. Continuação da
viagem para Florença. Visita panorâmica pela
cidade, entraremos em contato com a essência
do Renascimento. Resto do dia livre. Jantar e
acomodação. 

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis.
Visitaremos a basílica de São Francisco. Conti-
nuação da viagem até Roma. Apresentamos a
capital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus ao coração da antiga Roma, conhecendo
a ilha Tiberina e o bairro do Trastevere; as co-
linas de Aventino e a colina do Palatino. Da
mesma forma, podemos admirar o Coliseu, o
Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de
315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campi-
doglio. Também desfrutaremos da vista do foro
romano. Jantar e acomodação. Pela tarde, vi-
sita inclusa a Roma Barroca. 

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje incluímos uma
interessante visita aos Museus Vaticanos, Ca-
pela Sistina e interior da Basílica de São Pe-
dro. Tempo livre que poderá aproveitar para
vistar, por conta própria, as basílicas Maiores e
as Catacumbas; Santa Maria Maior. Resto do
dia livre. 

DIA 7. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles e Capri)
Meia pensão. Preciosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Uma vi-
sita panorâmica pela baía é um espetáculo ines-
quecível, que, por si só, já bastaria para levar da
capital do Mezzogiorno italiano uma lembrança
única. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos
levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo
livre para visitar os magníficos jardins de Au-
gusto. Almoço. Tempo livre. Ao final da tarde re-
gressaremos a Roma. Existe a possibilidade de
visitar também Pompeia (opcional). Acomoda-
ção.

DÍA 8. (Segunda Feira) ROMA-FRANKFURT
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Frankfurt (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação. 

DIA 9. (Terça Feira) FRANKFURT-Cruzeiro ao
longo do Reno-COLÔNIA 
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro de tirar o fô-
lego, ao longo do rio Reno, onde se destacam os
castelos-fortaleza. Desembarque em Boppard e
continuação da viagem para Colônia. Chegada,
visita à cidade onde se destaca a magnífica. Jan-
tar e acomodação. 

DIA 10. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNOVER
HAMBURGO 
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxônia, localizada nas margens
do rio Leine. Tour panorâmico pela cidade, onde
se destacam os prédios da Antiga Prefeitura, a
Igreja do Mercado e a Nova Prefeitura. Continua-
ção da viagem para Hamburgo. Tempo livre.
Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) HAMBURGO: 
Excursão inclusa a Lub̈eck 
Café da manhã buffet. Pela manhã faremos a
visita à cidade, destacando a Prefeitura e a Bolsa,
o bairro das escadas, etc. Tempo livre. Na parte
da tarde, preciosa excursão inclusa à cidade de
Lubeck. Faremos a visita ao seu centro antigo.
Na hora marcada, volta para Hamburgo. Jantar
e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM 
Café da manhã buffet. Saída para Berlim. Des-
taca-se a Torre Comemorativa da Igreja, a Prefei-
tura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão de
Brandemburgo (símbolo da cidade desde 1989,
ano da reunificação do país); o Reichstag, nova

sede do parlamento alemão e os restos do céle-
bre muro. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) BERLIM 
Café da manhã buffet. Visita opcional a Berlim
Artística. Resto do tempo livre durante o qual re-
comendamos aproximar-se para conhecer a
praça de Alexander. Jantar e acomodação. 

DIA 14. (Domingo) BERLIM 
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje temos a
possibilidade de fazer uma interessante visita a
Potsdam. Seus belos palácios e jardins, que ocu-
pam mais de 300 hectares, são o melhor exemplo
do esplendor do grande império prussiano. Resto
do dia livre. Jantar e acomodação. 

DIA 15. (Segunda Feira) BERLIM-DRESDEN-
MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Saída para Dresden, re-
construída após a 2ª Guerra Mundialo onde se
destaca sua magnífica fortaleza às margens do
Elba. Continuação da viagem para Munique.
Acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
panorâmica pela cidade. Almoço e degustação
da típica cerveja bávara. À tarde visita opcional ao
Castelo de Neuschwanstein. Acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos ser-
viços.

ITÁLIA SONHADA
+ MELHOR DA ALEMANHA  II
1 noite em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença, 3 em Roma, 1 em Frankfurt,
1 em Colônia, 1 em Hamburgo, 3 em Berlim e 2 em Munique

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, Roma, Frankfurt,
Colônia, Hamburgo, Berlim e Munique, incluímos:

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

        • Cruzeiro ao longo do Reno.

        • Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck.

Munique

Berlim

      HOTÉIS previstos ou similares

        Roma            Fleming/C. Colombo ****      Cidade

        Florença        Villa Gabriele ****                  Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                  Monastier

     Milão             Milano Niguarda ****             Brasso

       Frankfurt       Novotel City ****              Semicentro

        Colônia         Ramada Bruhl ****                   Bruhl 
                               Barcelo ****                           Cidade

        Hamburgo    Leonardo C. Nord ***Sup.       Cidade

                               Panorama Hamburg****        Cidade

        Berlim           Holiday Inn C.W. ****             Centro

                               Holiday Inn C.East ****            Centro

        Munique        Feringapark****                     Cidade

                                    Ramada Messe****               Cidade

             Ver resto de hotéis e notas na pag. 31 e 77.

       DATAS DE INICIO MILÃO
Maio                     9      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

171 PANAVISIÓN

In ic io Mi lão -  F im Munique

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.530
      ■ » Meia:.............................. 2.600
      ■ » Alta: ............................... 2.705
      Spto. quarto individual......................... 960
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................       65        70        90        50
         Munique .................       70        70        70        50

GRAM COMODIDADE “ROMA-FRANKFURT EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Veneza
Milão

Verona

Florença

Assís

Roma

Cefalú
Erice

Monreale

Palermo

Agrigento

Marsala

Catânia

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre de Itália.
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Roma, Florença,
Veneza
Siracusa: Teatro Griego, teatro romano,
Latomia do Paraiso e Ortigia.
Panorâmica de Catânia.
Piazza Armerina.
Vale dos Templos.
Monreale.
Palermo: Capela Palatina.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.

Ver resto visitas incluidas pág. 31 e 51.

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão assistência e transporte ao ho-
tel. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre. Saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo li-
vre para visitar a casa de Julieta, situada nas pro-
ximidades da Piazza Erbe. Continuação da
viagem até Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas il-
has venezianas. Começaremos nossa visita pa-
norâmica (incl.) pela magnífica Praça São Marcos,
onde se reúnem a arte grega, medieval, bizantina
e veneziana. Visita a uma fábrica de cristal de Mu-
rano. Resto do tempo livre. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magnífica
praça Prato della Valle. Continuação da viagem
para Florença. Visita panorâmica pela cidade;
seguindo os passos de Leonardo e Michelangelo,
entraremos em contato com a essência do Re-
nascimento. Resto do dia livre. Jantar e acomo-
dação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem até Roma. Apresentamos a
capital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus ao coração da antiga Roma, conhecendo
a ilha Tiberina e o bairro do Trastevere; as co-
linas de Aventino e a colina do Palatino. Da
mesma forma, podemos admirar o Coliseu, o
Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de
315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campi-
doglio. Também desfrutaremos da vista do foro
romano. Jantar e acomodação. Pela tarde, vi-
sita inclusa a Roma Barroca. 

DIA 6. (Sábado) ROMA-CATÂNIA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Catânia (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 7. (Domingo) ÁREA CATÂNIA: Monte
Etna, Taormina
Café da manhã e saída para o monte Etna, tam-
bém chamado Mongibello, um vulcão ativo, o
mais alto da Europa, com seus 3.323 metros de
cone terminal. Nosso passeio termina aos 1.800
metros de altitude, onde podemos contemplar
maravilhosas vistas. À tarde, visita a típica e sin-
gular cidade de Taormina, que possui uma exce-
lente localização nas encostas do Monte Tauro.
No centro de Taormina, há monumentos de quase
todas as épocas: gregos, romanos, bizantinos,
medievais e edifícios barrocos de influência catalã.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) ÁREA CATÂNIA-
PIAZZA ARMERINA- AGRIGENTO 
Café da manhã e visita panorâmica de Catânia,
Praça do Duomo, Teatro Greco-Romano, Praça
do Teatro, etc. Continuação a Piazza Armerina,
onde iremos visitar a Vila imperial Romana de Ca-
sale, com 3.500m2 de mosaicos, declarada Patri-
mônio da Humanidade. Saída a Agrigento,
cidade natal do famoso escritor Luigi Pirandelo.
Chegada, jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) AGRIGENTO: Vale dos
Templos-MARSALA-ÉRICE-PALERMO
Estadia com meia pensão. Visita ao famoso Vale
dos Templos Gregos, onde está localizado o
Templo Olímpico de Júpiter, antigamente um dos
mais grandiosos da arquitetura grega. O templo
da concórdia, que se conserva perfeitamente, é
uma das mais perfeitas e elegantes realizações de
arquitetura dórica. Continuação a Marsala, fa-
mosa por seus vinhos. Passearemos por suas
ruas cheias de produtos típicos e observaremos
suas reservas de sal com um bonito color rosado.
Saída a Érice e visita a esta cidade medieval única
nomundo, sendo um dos lugares mais interessan-
tes da Sicília. A seguir, iremos a Palermo. Che-
gada e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) PALERMO-
MONREALE
Estadia com meia pensão. Pela manhã, visita da
cidade: a capital siciliana tem uma aspecto nobre
e monumental, graças a seus inúmeros palácios,
igrejas e jardins e é o centro mais importante da
ilha e um dos principais doMediterrâneo. Visitare-
mos a Catedral, e o Palácio dos Normandos. A
continuação, seguiremos para Monreale, a 8 km
de Palermo, uma cidade que domina o Vale do
Oreto e a "Conca d'Oro", onde se destaca sua
Catedral árabe-normanda, conhecida como "o
templo mais bonito do mundo", que visitaremos.
O claustro, que também visitaremos, é outra atra-
ção de singular beleza. Pela tarde, visitaremos op-
cionalmente as catacumbas dos Capuchinhos. A
seguir, iremos a Monte Pelegrino e Mondello,

praia frequentada pelos habitantes de Palermo,
cujo povoado foi residência da antiga burguesia.
Retorno a Palermo. Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) PALERMO-CEFALÙ-
PALERMO
Estadia com meia pensão. Saída para Cefalù,
antiga praça cartaginesa. Visita da cidade, espe-
cialmente à Catedral Normanda, cujo interior é re-
vestido de mosaicos bizantinos entre os quais se
destaca a figura do "Cristo Pantocrator". Cefalù é
hoje em dia uma importante cidade turística. Re-
torno a Palermo. Pela tarde, visita opcional a uma
Ópera dei Pupi, fantoches de grandes dimen-
sões que contam histórias de cavalheiros e cuja
tradição começa a princípios do século XIX.

DIA 12. (Sexta Feira) PALERMO-SIRACUSA
Café da manhã e saída para Catânia. Visita de
Siracusa, cidade localizada no sudeste da ilha.
Entre seus monumentos, destacam se: o Teatro
Grego, o Anfiteatro Romano, o Templo de Apolo,
a Catedral (construída sobre o Templo de Atena)
e a fonte Aretusa. Pela tarde, teremos a oportuni-
dade de conhecer a jóia do barroco siciliano
“Noto”. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) SIRACUSA-CATÂNIA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto de Catânia. Fim da viagem
e dos nossos serviços.

ITÁLIA SONHADA
+ SICÍLIA BELA
1 noite em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença, 1 em Roma
2 em A. Catânia, 1 em Agrigento, 3 em Palermo e 1 em Siracusa

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, Roma, Palermo,
e Catânia, incluímos:

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.
       • Visita a Siracusa

       • Monte Etna e Taormina

       • Piazza Armerina

       • Vale dos Templos

       • Visita de Marsala, Cefalú e Monreale

A07

      HOTÉIS previstos ou similares

        Roma            Fleming/C. Colombo ****      Cidade

        Florença        Villa Gabriele ****                  Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                  Monastier

     Milão             Milano Niguarda ****             Brasso

        Área               Orizzonte ****                        Cidade 
        Catânia         Santa Tecla ****                     Cidade

        Agrigento      Hotel della Valle ****             Cidade

                               Hotel Colleverde ****            Cidade

        Palermo        Ibis Styles Palermo ****        Cidade

                               San Paolo Palace ****            Cidade

        Siracusa        Jolly Aretusa Palace****        Cidade

                                    Panorama ****                       Cidade

         Ver resto de hotéis e notas na pag. 31 e 51

       DATAS DE INICIO MILÃO
Maio                     9      23      30

Junho                   6      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

In ic io Mi lão -  F im Catânia

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.055
      ■ » Meia:.............................. 2.210
      ■ » Alta: ............................... 2.310
      Spto. quarto individual......................... 720
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................       65        70       90       50
         Catânia...................       70        80       120       60

GRAM COMODIDADE “ROMA-CATÂNIA EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

dias, 16 visitas e 11 refeições   ... desde 2.055 $13

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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VenezaMilão
Verona

Florença
Pádua

Pisa

Roma

Zagreb

Plitvice

Dubrovnik

Split
TrogirZadar

Opatija

dias, 18 visitas e 14 refeições e  ... a partir de 2.250 $15

DIA 1. (Domingo) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo
livre. Jantar. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Tempo livre em Milão,
uma das principais metrópoles da Europa. Saída
para Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo
livre para visitar a casa de Julieta. Continuação da
viagem até Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Faremos
um bonito cruzeiro de barco pela laguna. Come-
çaremos nossa visita panorâmica pela magní-
fica Praça São Marcos, a Torre do Relógio, a
ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio Du-
cal, Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Resto do tempo livre. Retorno ao hotel em barco
privativo e de ônibus. 

DIA 4. (Quarta Feira) VENEZA-PÁDUA-
BOLONHA-PISA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magní-
fica Praça Prato Della Vale e a Basílica de Santo
Antônio. Através da Via Emilia, chegaremos à ci-
dade de Bolonha. Tempo livre na cidade com
mais pórticos do mundo. Continuação da viagem
para Pisa, com a Catedral, o Batistério e a Torre
Inclinada. Saída para Florença. Chegada, jantar
e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) FLORENÇA
Estadia com meia pensão. Visita panorâmica
pela cidade; seguindo os passos de Leonardo e
Michelangelo, passaremos a conhecer os aspetos
mais importantes do Renascimento. Sobre o Arno
está a famosa Ponte Vecchio. Resto do dia livre
que você pode aproveitar para passear pelo fa-
moso mercado da Palha ou o de São Lourenço,
ou visitar por conta própria os Museus Florenti-
nos e a Academia, para ouvir uma autêntica lição
de arte enquanto contempla o famoso "Davi", de
Michelangelo e outras obras-primas. 

DIA 6. (Sexta Feira) FLORENÇA-SIENA-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Siena. Con-
tinuação da viagem até Roma. Apresentamos a
capital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus ao coração da antiga Roma, conhecendo
a ilha Tiberina e o bairro do Trastevere; as co-
linas de Aventino e a colina do Palatino. Da
mesma forma, podemos admirar o Coliseu, o

Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de
315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campi-
doglio. Pela tarde, visita inclusa: Roma Barroca:
percurso pelas principais praças da cidade, visi-
tando a famosa Fontana di Trevi, Panteão, a es-
petacular Praça Navona, etc. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje temos uma ma-
ravilhosa visita inclusa aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e interior da basílica de São Pe-
dro. Finalizaremos na magnífica praça do Vati-
cano, que possui uma das maiores Colunatas do
mundo, de Bernini. Resto do dia livre durante o
qual poderá visitar, por conta própria, as basíli-
cas Maiores e as Catacumbas, local de refúgio
e culto dos primeiros cristãos. 

DIA 8. (Domingo) ROMA-DUBROVNIK
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Dubrovnik (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 9. (Segunda Feira) DUBROVNIK
Estadia com meia pensão. Visita panorâmica
à cidade de Dubrovnik , mais conhecida como
a “Pérola do Adriático”. Durante a visita pano-
râmica faremos uma caminhada pelo centro an-
tigo para admirar a Catedral e o Monastério
Franciscano. Visitaremos o Monastério Domi-
nicano e o Palácio do Reitor. Tarde livre, du-
rante a qual você poderá visitar opcionalmente o
Arquipélago de Elafiti, visitando as ilhas: Kolo-
cep e Lopud. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) DUBROVNIK-SPLIT
Estadia com meia pensão. Saída para Split,
principal cidade da Dalmácia e a mais importante
de todo o Adriático. Visita panorâmica à ci-
dade, onde veremos o Palácio de Diocleciano,
que oferece interessantes vestígios arqueológi-
cos como a fortaleza e o Templo de Júpiter.
Neste mesmo recinto também se encontra a Ca-
tedral São Domnius. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) SPLIT-TROJIR-
ZADAR-OPATIJA
Estadia com meia pensão. Continuação da via-
gem para Trogir. Visita panorâmica a esta ci-
dade. Sua catedral e, especialmente, seu portal
românico, constituem uma maravilha da arte cro-
ata. Saída ao longo da costa Adriática para che-
gar a Zadar. Visita panorâmica. A cidade,
situada num promontório que domina o Adriá-

ITÁLIA CLASICA
+ BELLEZAS DA CROÁCIA 
2 noite em Roma, 2 em Florença, 2 em Veneza, 1 em Milão, 1 em Split,
2 em Dubrovnik, 2 em Opatija e 2 em Zagreb

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, Roma, Dubrovnik,
Split, Zadar, Plitvice, Zagreb, incluímos:

        • Cruzeiro pela Laguna Veneziana.

        • Verona, Pádua, Assis, Bolonha, Pisa e Siena.

        • Visita ao Palácio do Reitor em Dubrovnik (com entradas).

        • Palácio de Diocleciano em Split (com entradas).

        • Parque Nacional de Plitvice (com entradas)
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tico, contém diversas e belas construções. Jan-
tar e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) OPATIJA 
Estadia com meia pensão (café da manhã e jan-
tar). Dia livre para desfrutar desta famosa e tra-
dicional localidade turística. Tempo livre durante
o qual terá opção de visitar Pula, onde se en-
contra um dos foros romanos mais bem preser-
vados do mundo. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) OPATIJA-PLITVICE-
ZAGREB
Estadia com meia pensão. Saída para Plitvice,
onde faremos a visita ao fantástico Parque Na-
cional dos Lagos de Plitvice. Continuação da
viagem para Zagreb. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) ZAGREB
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã
faremos a visita panorâmica. A cidade se aas-
sentou sobre as cidades gêmeas de Gradec e
Kaptol, numa colina voltada para o vale do rio
Sava. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Domingo) ZAGREB
Café da manhã. Tempo livre. No horário pre-
visto, traslado para o aeroporto. Fim da viagem
e de nossos serviços.

       DATAS DE INICIO MILÃO

Junho                 19      26

Julho                  10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      NOTAS

Ver mais notas nas págs. 39 e 97.
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INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares, em quarto duplo com banheira
ou chuveiro.

● Refeições: café da manhã buffet e
refeições conforme programa (bebidas
não inclusas).

● Visitas com guia local: Panorâmica de
Veneza, Florença e Roma.
Panorâmica de Dubrovnik, Panorâmica
de Split, Panorâmica de Trogir,
Panorâmica de Zadar, Parque de
Plitvice com entrada e 
Panorâmica de Zagreb.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Verona; Pádua; Assis.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.

Ver resto visitas incluidas pág. 39 e 97

      HOTÉIS previstos ou similares

     Milão            Milano Niguarda ****         Bresso
                           Century***                         Cidade

     Roma            Fleming/C. Colombo ****  Cidade

     Florença       Villa Gabriele ****              Cidade

     Veneza         Villa Fiorita ****              Monastier

     Dubrovnik(1)  Babin Kuk***                     Cidade
                           Petka/Ivka***                    Cidade
                           Vis/Lero***                        Cidade

     Split              President Split ****             Centro
                           Katarina ****                  Dugopolje

     Opatija(2)       Liburnia Htls. ***/****         Cidade
                           Grand/Agava ****              Cidade
                           Adriatic ***/****                  Cidade

     Zagreb           Panorama ****                     Cidade
                            International ****                     Cidade

         Ver resto de hotéis na págs. 39 e 97.

In ic io Mi lão -  F im Zagreb

Siena

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.250
      ■ » Meia:.............................. 2.350
      ■ » Alta: ............................... 2.480
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................       65        70       90       50
         Zagreb....................       65        75       90       60

GRAM COMODIDADE “ROMA-DUBROVNIK EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0164-181 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:51  Página 173
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dias, 21 visitas e 15 refeições  ... a partir de 2.580 $15

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo li-
vre. Jantar e acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na qual po-
derá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o "Duomo"
(a maior catedral gótica da Itália); o castelo Sforza,
etc… Saída para Verona, a cidade de Romeu e
Julieta. Tempo livre para visitar a casa de Julieta,
situada nas proximidades da Piazza Erbe. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
venezianas. Começaremos nossa visita panorâ-
mica (incl..) pela magnífica Praça São Marcos,
com a basílica de São Marcos, a Torre do Relógio,
a ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Resto do tempo livre. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica praça
Prato della Valle. Continuação da viagem para Flo-
rença, berço e centro do Renascimento. Visita
panorâmica pela cidade; seguindo os passos de
Leonardo e Michelangelo. Na Catedral de Santa
Maria del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos tam-
bém a Praça da Signoria, o Palácio do Governo
dos Médici e o Campanile de Giotto. Resto do dia
livre. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem até Roma. Apresentamos a capital
do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus
ao coração da antiga Roma, conhecendo a ilha
Tiberina e o bairro do Trastevere; as colinas de
Aventino e a colina do Palatino, o Coliseu, o
Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de
315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campido-
glio. Também desfrutaremos da vista do foro ro-
mano. À tarde, faremos a visita inclusa a Roma
Barroca. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje incluímos uma
interessante visita aos Museus Vaticanos, Ca-

pela Sistina e interior da basílica de São Pedro.
Tempo livre que poderá aproveitar para vistar, por
conta própria, as basílicas Maiores e as Cata-
cumbas; Santa Maria Maior. Resto do dia livre. 

DIA 7. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles e Capri)
Meia Pensão. Preciosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Em Ná-
poles, viajaremos no barco que nos levará à ilha
de Capri. Passeio por Capri e tempo livre. Al-
moço. À tarde, tempo livre para percorrer as ele-
gantes ruas. Ao final da tarde regressaremos a
Nápoles e de caminho a Roma pararemos para
jantar no povo de Cassino ou em Roma. Existe a
possibilidade de visitar também Pompeia (opcio-
nal). Acomodação.

DÍA 8. (Segunda Feira) ROMA-LONDRES
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Londres (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) LONDRES- WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fare-
mos uma parada para ver o Castelo de Windsor,
por fora. Almoço. A seguir, vamos fazer uma úl-
tima visita a Bath, uma cidade que abriga alguns
banhos romanos em perfeito estado. Tempo livre
até à hora de salir para Cardiff, onde passaremos
a noite. Jantar e acomodação. 

DIA 10. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada. Almoço. Partiremos para Chester, ci-
dade cercada de muralhas romanas e medievais.
São também importantes as termas e a catedral.
Tempo livre até o momento de sair para Liverpool.
Jantar e acomodação. 

DIA 11. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos opcional-
mente a visita ao Parque Nacional de Snowdonia.
Inclui a viagem na "Snowdon Mountain Railway"
Almoço. Em seguida, sairemos para Caernarfon,
onde teremos tempo livre para admirar o castelo.
Jantar e acomodação. 

DIA 12. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à re-
gião dos lagos, também conhecida como a “Pe-

quena Escócia”. Para poder desfrutar ao máximo
de suas paisagens, faremos um passeio de barco
no lago Windemere, o maior da Inglaterra. Conti-
nuamos nossa viagem rumo ao Condado de
Yorkshire, onde visitaremos a Fountains Abbey,
abadia fundada pela ordem beneditina, em 1132.
Chegada ao hotel. Jantar e acomodação. 

DIA 13. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza de
York. Faremos uma visita com guia pela cidade.
Após o almoço seguiremos para Cambridge com
tempo livre para passear por esta cidade, que é
um dos mais importantes conjuntos de estilo Tudor
de toda a Grã-Bretanha. Continuaremos até Lon-
dres. Acomodação.

DIA 14. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde po-
deremos descobrir os símbolos mais importantes
que identificam Londres. Tempo livre no centro
para desfrutar do West End. A cidade de Wes-
tminster com a Abadia de Westminster, o palácio
real de Buckingham, e o Hyde Park. Não deixe de
ver a Catedral de São Paulo (St. Paul), a National
Gallery, a Tate Modern, a London Bridge, a Tower
Bridge e a Torre de Londres, além do Museu Bri-
tânico. Acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) LONDRES
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para em-
barcar no voo de retorno. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Estadia em hotéis previstos para cada

destino em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: café da manhã diário e
refeições conforme programa (bebidas
não inclusas).

● Visitas panorâmicas: 
Veneza, Florença, Roma, Londres e Cº
de York. Windsor, Bath e Chester
Oxford e Cambridge.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.

Ver resto visitas incluidas pág. 31 e 111.

ITÁLIA SONHADA
+ INGLATERRA E GALES
3 noites em Roma, 1 em Florença, 2 em Veneza, 1 em Milão,
3 em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool e 1 em Condado de York

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, 
Roma e Londres, incluímos:
        • Cruzeiro pela Laguna Veneziana, Verona, Pádua e Assis.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

        • Visita a Windsor, Bath, Oxford e Cambridge.

        • Visita a Fountain Abbe.

        • Liverpool e Chester.

        • Visita panorâmica de York.
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      HOTÉIS previstos ou similares

     Milão             Milano Niguarda ****             Bresso
                            Century ****                          Cidade

     Roma            NH Midas ****                       Cidade
                            Fleming/Regent ****             Cidade
                            C. Colombo                         Cidade

     Florença        Raffaello ****                         Cidade
                            The Gate****                        Sesto F
                            Villa Gabriele ****                  Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                  Monastier
                            Base Hotel ****                   Noventa
                            Le Terrazze****                     Villorba

         Londres          Royal National ***                Centro
                               Thistle Barbican ***              Cidade

        Cardiff/           Novotel Centre ****                Cardif
        Newport         Holiday Inn ***                    Newport
                               Hilton ****                           Newport

        Liverpool        H. Inn Liverpool ***              Centro
                               H. Inn Exp Albert Dock ***   Cidade

        Condado        H. Inn Exp City Centre ***     Leeds
        de York           Holiday Inn Exp Bradford***Bradford

         Ver resto de hotéis e notas na pag. 31.

       DATAS DE INICIO MILÃO
Junho                 13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

In ic io Mi lão -  F im Londres

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.580
      ■ » Meia:.............................. 2.650
      ■ » Alta: ............................... 2.725
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................      65       70      90       50
         Londres..................      100      105      120       60

      NOTAS

Ver mais notas nas pág. 31.

GRAM COMODIDADE “ROMA-LONDRES EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0164-181 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:51  Página 174



DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo li-
vre. Jantar e acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na qual po-
derá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o "Duomo"
(a maior catedral gótica da Itália); o castelo Sforza,
etc… Saída para Verona, a cidade de Romeu e
Julieta. Tempo livre para visitar a casa de Julieta,
situada nas proximidades da Piazza Erbe. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
venezianas. Começaremos nossa visita panorâ-
mica (incl..) pela magnífica Praça São Marcos,
com a basílica de São Marcos, a Torre do Relógio,
a ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio Du-
cal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Resto do tempo livre. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica praça
Prato della Valle. Continuação da viagem para Flo-
rença, berço e centro do Renascimento. Visita
panorâmica pela cidade; seguindo os passos de
Leonardo e Michelangelo. Na Catedral de Santa
Maria del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos tam-
bém a Praça da Signoria, o Palácio do Governo
dos Médici e o Campanile de Giotto. Resto do dia
livre. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem até Roma. Apresentamos a capital
do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus
ao coração da antiga Roma, conhecendo a ilha
Tiberina e o bairro do Trastevere; as colinas de
Aventino e a colina do Palatino, o Coliseu, o
Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de
315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campido-
glio. Também desfrutaremos da vista do foro ro-
mano. À tarde, faremos a visita inclusa a Roma
Barroca. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje incluímos uma in-
teressante visita aos Museus Vaticanos, Capela

Sistina e interior da basílica de São Pedro.
Tempo livre que poderá aproveitar para vistar, por
conta própria, as basílicas Maiores e as Cata-
cumbas; Santa Maria Maior. Resto do dia livre. 

DIA 7. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles e Capri)
Meia Pensão. Preciosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Em Ná-
poles, viajaremos no barco que nos levará à ilha
de Capri. Passeio por Capri e tempo livre. Al-
moço. À tarde, tempo livre para percorrer as ele-
gantes ruas. Ao final da tarde regressaremos a
Nápoles e de caminho a Roma pararemos para
jantar no povo de Cassino ou em Roma. Possibi-
lidade de visitar também Pompeia (opcional).
Acomodação.

DÍA 8. (Segunda Feira) ROMA-DUBLIN
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Dublin (voo não incluso). Chegada e tras-
lado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) DUBLIN-C. KERRY
Café da manhã irlandês. Panorâmica em Du-
blin. Veremos o Trinity College (uma das maiores
bibliotecas da Europa), Temple Bar e Grafton
Street, o Palácio da Justiça, a Catedral de Christ
Church, Merrion Square, Phoenix Park, etc. Após
o almoço partiremos para Tralee. Tempo livre e
traslado a nosso hotel. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) C. KERRY
Café da manhã irlandês. Saída para a Península
de Dingle. Após o almoço seguiremos para Kil-
larney, famosa por sua beleza e esplêndida pai-
sagem. Uma visita a Killarney não seria completa
sem seu Parque Nacional e Muckross House &
Gardens. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) C. KERRY-GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída em direção a
Adare. Seguiremos para Bunratty onde podere-
mos visitar o espetacular castelo. Almoço
e continuação para Moher. Continuaremos des-
frutando das paisagens da Irlanda através da Re-
gião de Burren, a noroeste do Condado de Clare,
com suas peculiares formações rochosas e abun-
dantes rios. Chegada a Galway e tempo livre.
Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) GALWAY -
LETTERKENNY
Café da manhã irlandês. Saída para Conne-
mara, egião que é frequentemente descrita como

o coração da cultura irlandesa. Percorreremos o
Lago de Inagh a caminho da magnífica Abadia
de Kylemore que teremos a oportunidade de vi-
sitar. Almoço e saída para Letterkenny, atraves-
sando os Condados de Sligo e Donegal,
Chegada a Letterkenny. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) LETTERKENNY-BELFAST
Café da manhã irlandês. poderemos apreciar a
beleza dos vales e colinas do Condado de Antrim,
a caminho da Calçada dos Gigantes. Após o al-
moço prosseguiremos nosso caminho para Bel-
fast. Visita panorâmica de Belfast e tempo livre
para continuar desfrutando desta bela cidade.
Acomodação.

DIA 14. (Domingo) BELFAST-DUBLIN
Café da manhã irlandês. Visita opcional ao Mu-
seu do Titanic, o transatlântico mais famoso da
história. Transporte para Dublin e tempo livre. Visita
opcional a Guinness Storehouse. A visita inclui
um copo (pint) de Guinness no Gravity Bar, que
fica na parte mais alta do edifício e oferece espe-
taculares vistas panorâmicas de Dublin. Acomo-
dação.

DIA 15 (Segunda Feira) DUBLIN
Café da manhã irlandês. Tempo livre até a hora
do traslado ao aeroporto.Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

dias, 22 visitas e 16 refeições  ... a partir de 2.465 $15

ITÁLIA SONHADA
+ PAISAGENS DA IRLANDA
3 noites em Roma, 1 em Florença, 2 em Veneza, 2 em Veneza, 1 em Milão,
2 em Dublin, 2 em Cº de Kerry, 1 em Galway, 1 em Letterkenny e 1 em Belfast

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, 
Roma, Dublin e Belfast, incluímos:

        • Cruzeiro pela Laguna Veneziana.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

        • Verona, Pádua, Assis.

        • Tralee, Killarney, Galway. Letterkenny, Castelo de Bunratty com entradas.

        • Muckross House, Falésias de Moher.

        • Abadía de Kylemore com entradas, Calçada do gigante.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Estadia em hotéis previstos para cada

destino em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: café da manhã buffet e
refeições conforme programa (bebidas
não inclusas)

● Visitas com guia local: 
Panorâmica de Veneza, Florença,
Roma, Dublin e Belfast.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Verona; Pádua; Assis. Castelo de
Bunratty com entradas, Muckross
House, Falésias de Moher, Abadía de
Kylemore com entradas, Calçada do
Gigante.

● Outras atrações inclusas: Cruze da
Laguna de Veneza.

● Visitas a Basílicas: S. Antônio em
Pádua e S. Francisco de Assis.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.

A10

Veneza
Milão

Verona

Florença

Pádua

Assis
Roma

Dublin

Letterkenny

Kerry

Belfast
Galway

      HOTÉIS previstos ou similares

     Milão             Milano Niguarda ****             Bresso
                            Century ****                          Cidade

     Roma            NH Midas ****                       Cidade
                            Fleming/Regent ****             Cidade
                            C. Colombo                         Cidade

     Florença        Raffaello ****                          Cidade
                            The Gate****                         Sesto F
                            Villa Gabriele ****                   Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                   Monastier
                            Base Hotel ****                    Noventa
                            Le Terrazze****                      Villorba

         Dublin             The Gibson ****                    Centro

        Cº Kerry         Brandon Hotel ***                Centro

        Galway           Galway Oyster ***SUP       Oranmore

        Letterkenny   Gallhager´s****                    Centro

        Belfas:            Ibis***                                   Centro

         Ver resto de hotéis e notas nas pags. 31 e 113.

       DATAS DE INICIO MILÃO
Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      NOTAS

Ver resto visitas inclusas págs. 31 e 113.

175 PANAVISIÓN

In ic io Mi lão -  F im Dubl in

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.465
      ■ » Meia:.............................. 2.535
      ■ » Alta: ............................... 2.610
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................      65       70      90       50
         Dublin.....................      90       110      110       60

GRAM COMODIDADE “ROMA-DUBLIN EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0164-181 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:51  Página 175
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dias, 14 visitas e 14 refeições  ... a partir de 1.855 $13

DIA 1. (Domingo) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo li-
vre. Jantar. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Tempo livre em Milão,
uma das principais metrópoles da Europa. Saída
para Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo
livre para visitar a casa de Julieta. Continuação da
viagem até Veneza, uma centena de ilhas conec-
tadas por dezenas de pontes, como uma fabulosa
cadeia genética, que nos transporta de uma ma-
ravilha a outra. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Faremos um
bonito cruzeiro de barco pela laguna. Começare-
mos nossa visita panorâmica pela magnífica
Praça São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte
dos Suspiros, o Campanile e o Palácio Ducal, Vi-
sita a uma fábrica de cristal de Murano. Resto do
tempo livre. Retorno ao hotel em barco privativo e
de ônibus. 

DIA 4. (Quarta Feira) VENEZA-PÁDUA-
BOLONHA-PISA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica Praça
Prato Della Vale e a Basílica de Santo Antônio.
Através da Via Emilia, chegaremos à cidade de
Bolonha. Tempo livre na cidade com mais pórti-
cos do mundo. Continuação da viagem para Pisa,
com a Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada.
Saída para Florença. Chegada, jantar e acomo-
dação.

DIA 5. (Quinta Feira) FLORENÇA
Estadia com meia pensão. Visita panorâmica
pela cidade. Resto do dia livre que você pode
aproveitar para passear pelo famoso mercado da
Palha ou o de São Lourenço, ou visitar por conta
própria os Museus Florentinos e a Academia,
para ouvir uma autêntica lição de arte enquanto
contempla o famoso "Davi", de Michelangelo e
outras obras-primas. 

DIA 6. (Sexta Feira) FLORENÇA-SIENA-ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Siena. Conti-
nuação da viagem até Roma. Apresentamos a ca-
pital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus ao coração da antiga Roma, conhecendo
a ilha Tiberina e o bairro do Trastevere; as coli-
nas de Aventino e a colina do Palatino. Da
mesma forma, podemos admirar o Coliseu, o
Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de

315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campido-
glio. Pela tarde, visita inclusa: Roma Barroca: per-
curso pelas principais praças da cidade, visitando
a famosa Fontana di Trevi, Panteão, a espetacular
Praça Navona, etc. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje temos uma ma-
ravilhosa visita inclusa aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e interior da basílica de São Pe-
dro. Finalizaremos na magnífica praça do Vati-
cano, que possui uma das maiores Colunatas do
mundo, de Bernini. Resto do dia livre durante o
qual poderá visitar, por conta própria, as basílicas
Maiores e as Catacumbas, local de refúgio e
culto dos primeiros cristãos. 

DÍA 8. (Domingo) ROMA-PRAGA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Praga (voo não incluso). Chegada e tras-
lado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Pela manhã realizaremos
uma visita panorâmica da cidade. Veremos: a
Praça da República. Continuaremos para a ponte
de Carlos, um dos símbolos da cidade do século
XIV. Seguiremos passeando pelos lugares mais
destacados de Stare Mesto (Cidade Velha). Al-
moço. Pela tarde realizaremos opcionalmente a
visita artística. Acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia
completo à vizinha e famosa cidade de Karlovy
Vary, a maior e mais importante estação balneária
da República Checa. Retorno a Praga. À noite,
jantar opcional na taberna U-Fleku, durante o
qual degustaremos a cozinha checa, o famoso li-
cor Becherovka (uma taça) e a excelente cerveja
checa (uma jarra), tudo incluso no preço. Acomo-
dação.

DIA 11. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e vi-
sita panorâmica. Saída para Budapeste. Che-
gada, jantar e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fare-
mos a visita panorâmica. Almoço. Na parte da

tarde aqueles que desejarem poderão fazer um
passeio opcional de barco no Danúbio. Esta noite
oferecemos a possibilidade de fazer um passeio
noturno por Budapeste iluminada e participar de
um jantar cigano (opc.). Acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet. Saída para a histórica ci-
dade de Viena. Chegada e visita panorâmica. No
centro de Viena podemos localizar a antiga cidade
imperial, com o Palácio de Hofburg, residência
dos imperadores. Também veremos o Palácio de
Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de Santo
Estêvão. Passeio com nosso guia pelas principais
ruas da capital austríaca. Acomodação.

DIA 14. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fare-
mos a visita opcional Viena artística: Ópera de
Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos a
possibilidade de fazer uma visita opcional ao Pa-
lácio Schönbrunn. Almoço. Tarde livre. Na parte
da tearde, aqueles que desejarem poderão assistir
a um concerto (opcional) no Palácio Auersperg e
jantar em Grinzing. Acomodação.

DIA 15. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos ser-
viços. 

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares, em quarto duplo com banheira ou
chuveiro.

● Refeições: conforme programa (bebidas
não inclusas).

● Visitas com guia local: Panorâmica de
Veneza; Florença; Roma, Praga;
Budapeste; Viena Museus Vaticanos e
Capela Sistina com entradas; 
Roma barroca.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Verona; Pádua; Assis.

● Visitas a Basílicas: São Pedro em Roma,
Santo Antônio em Pádua e São Francisco
de Assis.

● Seguro de viagem.

Ver resto visitas incluidas pág. 39 e 87.

ITÁLIA CLÁSICA
+ PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
1 noite em Milão, 2 em Veneza, 2 em Florença, 2 em Roma, 3 em Praga,
2 em Budapeste e 2 em Viena

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, Roma 
Praga, Budapeste, Bratislava e Viena, incluímos:

        • Cruzeiro pelos típicos canais venezianos.

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

        • Verona, Pádua, Assis, Bolonha, Pisa e Siena

A11

Veneza
Milão

Verona

Praga

Viena

Budapeste

Florença
Pádua

Assis

Roma
Nápoles

Capri

       DATAS DE INICIO MILÃO

Março                13      20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

     Roma               Fleming/C. Colombo ****   Cidade

     Florença          Villa Gabriele ****                Cidade

     Veneza             Villa Fiorita ****               Monastier

     Milão                Milano Niguarda ****           Brasso

     Praga               Clarion Congress ****         Cidade

     Budapeste       Hungaria ****                      Centro

     Viena                Eurostars ****                     Cidade

         Ver resto de hotéis na págs. 39 e 87.

      NOTAS

Ver mais notas nas págs. 39 e 87.

In ic io Mi lão -  F im Viena

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.855
      ■ » Meia:.............................. 1.995
      ■ » Alta: ............................... 2.165
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................       65        70        90        50
         Viena ......................       45        65        80        40

GRAM COMODIDADE “ROMA-PRAGA EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0164-181 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:51  Página 176



Veneza
Milão

Verona

Varsóvia

Cracóvia

Czestochowa

Gdansk

Torun

Poznan

Florença
Pádua

Assis
Roma

Nápoles
Capri

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo li-
vre. Jantar e acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na qual po-
derá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o "Duomo"
(a maior catedral gótica da Itália); o castelo Sforza,
etc… Saída para Verona, a cidade de Romeu e
Julieta. Tempo livre para visitar a casa de Julieta,
situada nas proximidades da Piazza Erbe. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
venezianas. Começaremos nossa visita panorâ-
mica (incl..) pela magnífica Praça São Marcos,
com a basílica de São Marcos, a Torre do Relógio,
a ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Resto do tempo livre. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica praça
Prato della Valle. Continuação da viagem para Flo-
rença, berço e centro do Renascimento. Visita
panorâmica pela cidade; seguindo os passos de
Leonardo e Michelangelo. Na Catedral de Santa
Maria del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos tam-
bém a Praça da Signoria, o Palácio do Governo
dos Médici e o Campanile de Giotto. Resto do dia
livre. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem até Roma. Apresentamos a capital
do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus
ao coração da antiga Roma, conhecendo a ilha
Tiberina e o bairro do Trastevere; as colinas de
Aventino e a colina do Palatino, o Coliseu, o
Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de
315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campido-
glio. Também desfrutaremos da vista do foro ro-
mano. À tarde, faremos a visita inclusa a Roma
Barroca. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje incluímos uma
interessante visita aos Museus Vaticanos, Ca-

pela Sistina e interior da basílica de São Pedro.
Tempo livre que poderá aproveitar para vistar, por
conta própria, as basílicas Maiores e as Cata-
cumbas; Santa Maria Maior. Resto do dia livre. 

DIA 7. (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Meia Pensão. Preciosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Em Ná-
poles, viajaremos no barco que nos levará à ilha
de Capri. Passeio por Capri e tempo livre. Al-
moço. À tarde, tempo livre para percorrer as ele-
gantes ruas. Ao final da tarde regressaremos a
Nápoles e de caminho a Roma pararemos para
jantar no povo de Cassino ou em Roma. Existe a
possibilidade de visitar também Pompeia (opcio-
nal). Acomodação.

DÍA 8. (Segunda Feira) ROMA-VARSÓVIA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Varsovia (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) VARSÓVIA
Café da manhã buffet e visita panorâmica em
Varsóvia. Destaque para sua imponente Cidade
Velha. Na Praça do Mercado, veremos o monu-
mento da Sereia, símbolo de Varsóvia. Na parte
oriental da praça elevase o maravilhoso Castelo
Real, de estilo barroco. Tarde livre para continuar
visitando a capital da Polônia. Jantar e acomo-
dação.

DIA 10. (Quarta Feira) VARSÓVIA-
AUSCHWITZ-CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Saída para Auschwitz, lu-
gar onde se encontra o famoso campo de con-
centração, triste testemunha da tragédia humana
ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Du-
rante a visita, percorreremos os antigos barracões
do campo, convertidos em museu. Continuação
para Cracóvia. Partiremos, em seguida, para a
Cracóvia. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Estadia com meia pen-
são. Iniciaremos o dia com a visita panorâmica
à antiga capital da Polônia onde se entrelaçam
lendas, história e contemporaneidade. À tarde, vi-
sita opcional às Minas de Sal de Wieliczka, um
dos mais antigos complexos mineiros deste tipo
na Europa. Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) CRACÓVIA-WROCLAW-
POZNAN
Café da manhã buffet. Saída para Wroclaw, pre-
ciosa cidade que visitaremos, acompanhados de

nosso guia, destacando a Praça do Mercado.
Saída para Poznan, fundada pelo primeiro prín-
cipe da Polônia, Mieszko I, no século IX. Jantar e
acomodação.

DIA 13. (Sábado) POZNAN-TORUN-GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã reali-
zaremos a visita panorâmica a Poznan, ddurante
a qual poderemos admirar sua espetacular Praça
do Mercado. Saída para Torun, onde faremos
uma parada para visitar sua maravilhosa cidade
medieval. Em seguida, saída com destino a
Gdansk. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã reali-
zaremos a visita panorâmica em Gdansk. Vere-
mos a colossal Basílica de Nossa Senhora, em
estilo gótico, que se destaca no alto da cidade, o
Mercado Longo, um dos mais bonitos da Europa.
Apos visitaremos a cidade balneário de Sopot, na
costa do mar Báltico. Retorno a nosso hotel. Jan-
tar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) GDANSK-
MALBORK-GDANSK
Café da manhã buffet. Saída em direção a Var-
sóvia, no caminho, daremos uma parada na ci-
dade medieval de Malbork, onde poderemos
visitar o exterior de sua fortaleza. Regreso a
Gdansk. Jantar e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) GDANSK-VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Na hora marcada, para
ao aeroporto para embarcar no voo com destino
a Varsóvia (voo incluso). Chegada. Fim da viagem
e de nossos serviços.

INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Refeições: café da manhã buffet e

refeições conforme programa (bebidas
não inclusas)

● Visitas com guia local:
Panorâmica de Florença, Roma,
Veneza, Varsóvia, Cracóvia e Poznan.
Museus Vaticanos y Capella Sixtina.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.

Ver resto visitas incluidas pág. 31 e 106.

ITÁLIA SONHADA
+ POLÔNIA AO COMPLETO
3 noites em Roma, 1 em Florença, 2 em Veneza, 1 em Milão,
2 em Varsóvia, 3 em Gdansk, 1 em Poznan e 2 em Cracóvia

Além das visitas panorâmicas em Florença, Roma, Veneza,
Varsóvia, Gdansk e Cracóvia, incluímos:

        • Cruzeiro pela Laguna Veneziana.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

        • Verona, Pádua, Assis.

        • Passeio noturno por Varsóvia.

        • Visita a Torún e Poznan .

        • Campo de concentração de Auschwitz.

A12

dias, 19 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.275 $16

      HOTÉIS previstos ou similares

Milão Milano Niguarda **** Bresso
Century **** Cidade

Roma Fleming/C. Colombo **** Cidade

Florença Villa Gabriele **** Cidade

Veneza Villa Fiorita **** Monastier

Varsóvia Mercure Centrum **** Centro

MDM ***Sup Centro

Cracovia Novotel Bronowice **** Cidade

Sympozyum **** Cidade

Gdansk(1) Mercure Stare Miasto**** Centro

Poznan Novotel Centrum**** Centro
(            1) Excepcionalmente podera pernoctarse em Novotel

Gdansk 3* ou similar.

         Ver resto de hotéis na pág. 31 e 106.

       DATAS DE INICIO MILÃO
Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25          

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

NOTAS

• Nas saídas do dia 13 de junho, em virtude da
celebração do Pitti Uomo, a acomodação en
Florença pode ser alterada.

• As saídas de setembro, que coincidem com
a celebração do Grande Prêmio de Monza,
podem ter a acomodação em Milão alterada.

• Cuando não for possivel visitar Capri, será
substituida por Sorrento.

177 PANAVISIÓN

In ic io Mi lão -  F im Varsovia

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.275
      ■ » Meia:.............................. 2.345
      ■ » Alta: ............................... 2.420
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................       65        70        90        50
         Varsovia..................       95        95        95        50

GRAM COMODIDADE “ROMA-VARSOVIA EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0164-181 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:51  Página 177



178 PANAVISIÓN

Milão Verona

Florença
Pádua

São Petersburgo

Moscou

Assis

Roma
Nápoles

Capri

DIA 1. (Domingo) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo
livre. Jantar. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Tempo livre em Milão,
uma das principais metrópoles da Europa. Saída
para Verona, a cidade de Romeu e Julieta.
Tempo livre para visitar a casa de Julieta. Conti-
nuação da viagem até Veneza, uma centena de
ilhas conectadas por dezenas de pontes, como
uma fabulosa cadeia genética, que nos trans-
porta de uma maravilha a outra. Jantar e aco-
modação.

DIA 3. (Terça Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Faremos
um bonito cruzeiro de barco pela laguna. Come-
çaremos nossa visita panorâmica pela magní-
fica Praça São Marcos, a Torre do Relógio, a
ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio Du-
cal, Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Resto do tempo livre. Retorno ao hotel em barco
privativo e de ônibus. 

DIA 4. (Quarta Feira) VENEZA-PÁDUA-
BOLONHA-PISA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magní-
fica Praça Prato Della Vale e a Basílica de Santo
Antônio. Através da Via Emilia, chegaremos à ci-
dade de Bolonha. Tempo livre na cidade com
mais pórticos do mundo. Continuação da via-
gem para Pisa, com a Catedral, o Batistério e a
Torre Inclinada. Saída para Florença. Chegada,
jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) FLORENÇA
Estadia com meia pensão. Visita panorâmica
pela cidade. Resto do dia livre que você pode
aproveitar para passear pelo famoso mercado da
Palha ou o de São Lourenço, ou visitar por conta
própria os Museus Florentinos e a Academia,
para ouvir uma autêntica lição de arte enquanto
contempla o famoso "Davi", de Michelangelo e
outras obras-primas. 

DIA 6. (Sexta Feira) FLORENÇA-SIENA-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Siena. Con-
tinuação da viagem até Roma. Apresentamos a
capital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus ao coração da antiga Roma, conhecendo
a ilha Tiberina e o bairro do Trastevere; as co-
linas de Aventino e a colina do Palatino. Da

mesma forma, podemos admirar o Coliseu, o
Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de
315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campi-
doglio. Pela tarde, visita inclusa: Roma Barroca:
percurso pelas principais praças da cidade, visi-
tando a famosa Fontana di Trevi, Panteão, a es-
petacular Praça Navona, etc. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje temos uma ma-
ravilhosa visita inclusa aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e interior da basílica de São Pe-
dro. Finalizaremos na magnífica praça do Vati-
cano, que possui uma das maiores Colunatas do
mundo, de Bernini. Resto do dia livre durante o
qual poderá visitar, por conta própria, as basíli-
cas Maiores e as Catacumbas, local de refúgio
e culto dos primeiros cristãos. 

DÍA 8. (Domingo) ROMA-MOSCOU
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Moscou (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
à cidade de Moscou. Iniciaremos a panorâmica
na cidade seguindo para a Praça Vermelha,
onde se encontram o Museu de História (séc.
XIX), a catedral da Intercessão mais conhecida
como Catedral de São Basílio e admiraremos
o belíssimo conjunto do Convento das Donze-
lasa. Na parte da tarde visita opcional o recinto
amuralhado do Kremlin. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 10. (Terça Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre nesta bela
cidade para atividades pessoais, compras etc. A
seguir, interessante visita opcional à Galeria
Tretyakov. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) MOSCOU-SÃO 
PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, su-
gerimos visitar opcionalmente o Museu da 2ª
Guerra Mundial, um dos maiores museus da
Rússia. Na parte da tarde, viagem para São Pe-
tersburgo. Traslado ao aeroporto para embarcar
no voo de Moscou a São Petersburgo. Chegada
e traslado a seu hotel. Acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã reali-
zaremos a visita panorâmica na cidade. Percor-

reremos a Avenida Nevsky, rua principal da ci-
dade, na qual se destacam os edifícios da Torre
da Duma Urbana e da Casa do Livro. Para fi-
nalizar a visita, contemplaremos a Catedral de
Nossa Senhora de Kazan. Tarde livre durante a
qual sugerimos passear pelo centro antigo da ci-
dade ou visitar opcionalmente Petrodvorets (ex
Peterhof). Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita opcional ao Museu Hermi-
tage, considerado um dos maiores do mundo.
Na parte da tarde realizaremos uma visita op-
cional à Fortaleza de Pedro e Paulo. Em seu
interior podemos apreciar a iconóstase e escul-
turas realizadas por artesãos russos que impres-
sionam por sua beleza. Traslado ao hotel. Jantar
e acomodação.

DIA 14. (Sábado) SÃO PETERSBURGO
Esatadia com meia pensão. Dia livre. Na parte
da manhã recomendamos realizar uma visita op-
cional ao Palácio de Catarina na cidade de Pus-
hkin. Tarde livre. Acomodação.

DIA 15. (Domingo) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

dias, 15 visitas e 12 refeições  ... a partir de 2.240 $15

ITÁLIA CLÁSSICA
+ RÚSSIA
2 noites em Roma, 2 em Florença, 2 em Veneza, 1 em Milão, 
3 em Moscou e 4 em São Petersburgo

Além das visitas panorâmicas em Roma, Florença, 
Veneza, Moscou, São Petersburgo, incluímos:

       • Cruzeiro pelas típicas ilhas venezianas e visita a Assis, Pádua e Verona.

       • Visita Roma Barroca, Fontana di Trevi e praça Navona.

       • Museus Vaticanos. Capela Sistina.

        • Visita a pé pela Praça Vermelha e metrö de Moscou.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.
● Estadia em hotéis previstos para cada

destino em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: café da manhã buffet e
refeições conforme programa (bebidas
não inclusas)

● Visitas com guia local: Panorâmica de
Veneza, Florença, Roma, Moscou e São
Petersburgo.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Verona; Pádua; Assis.

● Outras atrações inclusas: 
Metrô de Moscou.

● Visitas as Basílicas: S. Antônio em
Pádua e S. Francisco de Assis.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.

A13

      HOTÉIS previstos ou similares

        Milão              Milano Niguarda ****            Bresso
                               Century ****                          Cidade

        Roma             Fleming/C. Colombo ****     Cidade

        Florença         Villa Gabriele ****                 Cidade

        Veneza           Villa Fiorita ****                 Monastier

        São                   Holiday Inn M.V. ****             Cidade
         Petersburgo   Sokos Olimpia ****               Cidade
                                Radisson Sonya ****             Cidade
                                Oktyabrskaya ****                 Cidade

        Moscou          Korston o Cosmos ****        Cidade
                                Holiday Inn ****Sup                       Cidade
                                Crowne Praça *****              Cidade
                                Novotel City ****                   Cidade
                                Katarina City ****                  Cidade

         Ver resto de hotéis na pág. 39 e 134.

       DATAS DE INICIO MILÃO
Maio                     8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      NOTAS

Ver mais notas nas págs. 39 e 134.

GRAM COMODIDADE “ROMA-MOSCOU EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.240
      ■ » Meia:.............................. 2.320
      ■ » Alta: ............................... 2.420
      Spto. Noites Brancas 15/5-30/6.......... 110
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................       65       70      90       50
         São Petersburgo ....       95       120      120       50

Inicio Milão - Fim São Petersburgo

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0164-181 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:51  Página 178



Istambul Capadócia

Konya

Pamukale
Esmirna

Éfeso

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo li-
vre. Jantar e acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na qual po-
derá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o "Duomo"
(a maior catedral gótica da Itália); o castelo Sforza,
etc… Saída para Verona, a cidade de Romeu e
Julieta. Tempo livre para visitar a casa de Julieta,
situada nas proximidades da Piazza Erbe. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
venezianas. Visita panorâmica (incl..) pela magní-
fica Praça São Marcos, com a basílica de São
Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos Suspiros,
o Campanile e o Palácio Ducal. Visita a uma fá-
brica de cristal de Murano. Resto do tempo livre.
Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica praça
Prato della Valle. Continuação da viagem para Flo-
rença. Visita panorâmica pela cidade; seguindo
os passos de Leonardo e Michelangelo. Visitare-
mos também a Praça da Signoria, o Palácio do
Governo dos Médici e o Campanile de Giotto.
Resto do dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem até Roma. Apresentamos a capital
do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus
ao coração da antiga Roma, conhecendo a ilha
Tiberina e o bairro do Trastevere; as colinas de
Aventino e a colina do Palatino, o Coliseu, o
Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de
315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campido-
glio. Vista do foro romano. À tarde, faremos a vi-
sita inclusa a Roma Barroca. Jantar e
acomodação.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje incluímos uma
interessante visita aos Museus Vaticanos, Ca-
pela Sistina e interior da basílica de São Pedro.
Tempo livre vistar, por conta própria, as basílicas
Maiores e as Catacumbas; Santa Maria Maior.
Resto do dia livre. 

DIA 7. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles e Capri)
Meia Pensão. Preciosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Em Ná-
poles, viajaremos no barco que nos levará à ilha
de Capri. Passeio por Capri e tempo livre. Al-
moço. À tarde, tempo livre. Ao final da tarde re-
gressaremos a Nápoles e de caminho a Roma
pararemos para jantar no povo de Cassino ou em
Roma. Existe a possibilidade de visitar também
Pompeia (opcional). Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) ROMA-ISTAMBUL
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Istambul (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma fasci-
nante visita a Istambul. Começaremos de manhã,
com a visita à Mesquita Nova, uma mesquita im-
perial. Seguiremos para o Bazar Egípcio. Poste-
riormente, passaremos para a parte asiática, pela
ponte do Bósforo, parando para descansar na
colina de Camlica. Também visitaremos o Palá-
cio de Beylerbeyi. Almoço num restaurante tí-
pico de frutos do mar na ponte de Gálata. A
seguir, faremos um passeio incluso de barco ao
longo do Bósforo. Acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos incluídas belas visi-
tas para descubrir os grandes tesouros de Is-
tambul. Este bonito passeio começa com a 
visita ao Palácio de Topkapi. A seguir, conhece-
remos a Basílica de Santa Sofia. Seguiremos
para o Hipódromo Romano, onde admiraremos
o Obelisco de Teodósio, a Coluna Serpentina,
a Fonte Alemã e a Coluna de Constantino. Esta
excursão também inclui a visita à Mesquita Azul,
uma das mais belas mesquitas imperiais. Al-
moço. Terminaremos o dia com a visita ao Grand
Bazaar. Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horário
indicado traslado ao aeroporto para embarcar no
voo regular com destino a Capadócia (voo não in-
cluso). Chegada e traslado ao hotel. Jantar e aco-
modação.

DIA 12. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Café da manhã. Ao amanhecer, excursão op-
cional de balão aerostático sobrevoando a es-

petacular Capadócia. Começaremos pela visita
à Vale de Göreme. Almoço. Continuação pelo
Vale de Çavusin, depois nos dirigiremos ao Vale
de Pasabag. Vale de Guvercinlik, o melhor lu-
gar para contemplar as “chaminés de fadas”. À
noite, sugerimos que você assista a um show em
uma típica gruta da região (opcional). Jantar e
acomodação. 

DIA 13. (Sábado) CAPADÓCIA-KONYA-
PAMUKKALE 
Café da manhã. Saída de ônibus, de manhã
bem cedo, visita o cidade subterrânea de Kay-
makli, Ozkonak ou Saratli (visita a uma delas),
continuaçao viagem para Konya. Visitaremos o
Mausoléu de Mevlana. Almoço e à tarde, segui-
remos para Pamukkale. Chegada ao hotel. Jan-
tar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) PAMUKKALE-
HIERÁPOLIS-ESMIRNA
Café da manhã. Na parte da manhã conhece-
remos Pamukkale e visitaremos as ruínas da ci-
dade romana de Hierápolis, famosa por sua
gigantesca Necrópole. A seguir, saída para Afro-
dísias, uma cidade surpreendente cujo nome
provém da deusa Afrodite. Almoço e viagem
para Esmirna. Chegada e traslado ao hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) ESMIRNA-ÉFESO-
ESMIRNA
Café da manhã. Na parte da manhã visitaremos
Éfeso, um dos sítios arqueológicos mais impres-
sionantes do mundo e um gigantesco museu ao
ar livre. Visitaremos o Antigo Teatro, o maior an-
fiteatro do mundo, com capacidade para mais
de 30.000 espectadores, onde São Paulo predi-
cou diversas vezes contra os cultos romanos, e
a Via dos Curetes. Almoço. Tarde livre. Jantar
e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) ESMIRNA-ISTAMBUL
Viagem de avião

Café da manhã. Na hora prevista traslado ao
aeroporto de Esmirna para embarcar no voo re-
gular com destino a Istambul (voo não incluso). Fim
da viagem e de nossos serviços.

dias, 35 visitas e 18 refeições  ... a partir de 2.085 $16

ITÁLIA SONHADA
+ MARAVILHAS DA TURQUIA
3 noites em Roma, 1 em Florença, 2 em Veneza, 1 em Milão,
3 em Istambul, 3 em Capadócia, 1 em Pamukale e 2 em Esmirna

Além das visitas panorâmicas em Roma, Florença, 
Veneza e Istambul, incluímos:

       • Cruzeiro pelas típicas ilhas venezianas e visita a Assis, Pádua e Verona.

        • Visita Roma Barroca, Fontana di Trevi e praça Navona.

        • Museus Vaticanos. Capela Sistina.

       • Visistas a Konya, Pamukale, Hierápolis.

       • Vale de Pasabag, Vale de Cavusin (com entradas).

      • Efeso, (com entradas).

INCLUSO NA VIAGEM

Ver resto de visitas incluidas pág. 31 e 145.

A14
VenezaMilão

Verona

Florença
Pádua

Assis

Roma
Nápoles

Capri

      HOTÉIS previstos ou similares

        Milão              Milano Niguarda ****            Bresso
                               Century ****                          Cidade

     Roma              NH Midas ****                      Cidade
                             Fleming/Regent ****             Cidade
                             C. Colombo                         Cidade

     Florença         Raffaello ****                        Cidade
                             The Gate****                        Sesto F
                             Villa Gabriele ****                 Cidade

     Veneza           Villa Fiorita ****                 Monastier
                             Base Hotel ****                   Noventa
                             Le Terrazze****                     Villorba

     Istambul         Yigitalp ****                          Cidade
                             Ramada G.B. ****                 Cidade

       Capadócia     Suhan ****                            Cidade
                                Perissiar ****                             Cidade
                                     Mustafa ****SUP                     Cidade

        Ver resto de hotéis na pág. 31 e 145.

       DATAS DE INICIO MILÃO
Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13

Julho                  11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      NOTAS

Ver mais notas nas págs. 31 e 145.

179 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “ROMA-ISTAMBUL EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Milão - Fim Istambul

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.085
      ■ » Meia:.............................. 2.155
      ■ » Alta: ............................... 2.230
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................      65      70      90       50
         Istambul .................      125      125      125       60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0164-181 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:51  Página 179



180 PANAVISIÓN

dias, 30 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.835 $15

DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão assistência e transporte ao ho-
tel. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre. Saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo livre
para visitar a casa de Julieta, situada nas proximi-
dades da Piazza Erbe. Continuação da viagem até
Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
venezianas. Começaremos nossa visita panorâ-
mica (incl.) pela magnífica Praça São Marcos. Visita
a uma fábrica de cristal de Murano. Resto do
tempo livre. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica praça
Prato della Valle. Continuação da viagem para Flo-
rença. Visita panorâmica pela cidade. Resto do
dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem até Roma. Apresentamos a capital
do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus
ao coração da antiga Roma, conhecendo a ilha
Tiberina e o bairro do Trastevere; as colinas de
Aventino e a colina do Palatino. Da mesma
forma, podemos admirar o Coliseu, o Circo Má-
ximo ou o Arco de Constantino, de 315 d.C.,
além da Piazza Venezia e o Campidoglio. Tam-
bém desfrutaremos da vista do foro romano. Jan-
tar e acomodação. À tarde, faremos a visita
inclusa a Roma Barroca.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje incluímos uma
interessante visita aos Museus Vaticanos, Ca-
pela Sistina e Basílica de São Pedro. Tempo livre
que poderá aproveitar para vistar, por conta pró-
pria, as basílicas Maiores e as Catacumbas;
Santa Maria Maior. Resto do dia livre.

DIA 7. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles e Capri)
Meia pensão. Preciosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Uma vi-

sita panorâmica pela baía é um espetáculo ines-
quecível, que, por si só, já bastaria para levar da
capital do Mezzogiorno italiano uma lembrança
única. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos
levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e tempo
livre para visitar os magníficos jardins de Augusto.
Almoço. Tempo livre. Ao final da tarde regressa-
remos a Nápoles e de caminho a Roma parare-
mos para jantar no povo de Cassino ou em
Roma. Possibilidade de visitar também Pompeia
(opcional). Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) ROMA-TEL AVIV
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Tel Aviv (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) TEL AVIV-CESAREIA-
HAIFA-ACRE-GALILEIA
Café da manhã. Saída para um breve passeio
pela cidade de Tel Aviv. Chegada a Yaffo, antigo
porto de Israel convertido em interessante bairro
de artistas. Continuaremos pelo litoral até chegar
a Cesareia, antiga capital romana. Seguiremos
nossa jornada até Haifa e subiremos ao Monte
Carmelo, onde ocorreu o desafio do profeta Elias.
Visitaremos a igreja Stella Maris. A seguir, iremos
para a Galileia. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) GALILEIA
Café da manhã. Visitaremos o Monte das Bea-
titudes, cenário do Sermão da Montanha. A se-
guir, conheceremos Tabgha, onde ocorreu o
Milagre da Multiplicação dos Pães e Peixes e onde
está a Igreja do Primado, local de confirmação de
São Pedro; em Cafarnaum veremos as ruínas da
Casa de Pedro e da antiga Sinagoga, onde Jesus
predicou. Continuaremos  bordeando o mar da
Galileia até Tiberíades. À tarde, através de Caná
(ou Canaã) da Galileia prosseguiremos para Na-
zaré. Visitaremos a Basílica da Anunciação, a
Carpintaria de José e a Fonte da Virgem. Jantar
e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) GALILEIA-
MONTE TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para o Monte Ta-
bor. Seguiremos pelo vale do Jordão rodeando
Jericó. Atravessando o Deserto da Judeia, nos
dirigiremos para Jerusalém. Jantar e acomo-
dação.

DIA 12. (Sexta Feira) CIDADE NOVA
JERUSALÉM-EIN KEREM-BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Na parte da manhã, desfrutare-
mos da Cidade Nova de Jerusalém. Visitaremos

o Santuário do Livro no Museu de Israel, onde
estão expostos os manuscritos do Mar Morto e o
Modelo que representa a Cidade de Jerusalém na
época de Jesus. Daremos uma parada no museu
do Holocausto. Seguiremos para Ein Kerem, para
visitar os Santuários da Visitação de Maria a sua
Prima Isabel e de São João Batista. À tarde, sa-
ída para  Belém, lugar de nascimento de Jesus
Cristo. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS
OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA JERUSALÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte das Olivei-
ras, para realizar uma visita panorâmica na ci-
dade santa amuralhada. A seguir, conheceremos
o Horto de Getsêmani e a Basílica da Agonia.
Visitaremos o Muro das Lamentações e seguire-
mos através da Via Dolorosa para chegar ao Gól-
gota, lugar da crucificação de Jesus e o Santo
Sepulcro. Continuação para o Monte Sião, onde
se encontram a Tumba do Rei Davi e o Cená-
culo, lugar da última ceia; a “Eucaristia” e “Pente-
costes”.Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer
uma excursão opcional para Massada e Mar
Morto. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) JERUSALÉM
Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao
aeroporto de Tel Aviv. Fim da viagem e de nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Refeições: conforme programa (bebidas

não inclusas).
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Roma, Florença,
Veneza, Tel Aviv, Jaffo.
Cesareia, Haifa, Acre e Galileia.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.
Ver resto visitas incluidas pág. 31 e 153.

ITÁLIA SONHADA
+ TERRA SANTA
1 noite em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença, 3 em Roma
1 em Tel Aviv, 2 em Galileia e 4 em Jerusalém

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, Roma 
Tel Aviv, incluímos:

           • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

           • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

         • Visitas em Cesareia, Haifa, Galileia, Nazaré, Ein Karem e Belém.

         • Cidade nova e antiga de Jerusalém.

         • Ein Karem, Monte das Oliveiras, Horto de Getsemani, Basílica da Agonía.

         • Santo Sepulcro, O Monte Sião.

A15
Veneza

Milão

Verona

Florença
Pádua

Assis
Roma

Nápoles

Capri

Tel Aviv

Haifa

Cesareia
Galileia

Beit Shean

Jericó
Jerusalém

       DATAS DE INICIO MILÃO

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro             10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

        Milão              Milano Niguarda ****            Bresso
                               Century ****                          Cidade

        Roma            Fleming/C. Colombo ****  Cidade

        Florença       Villa Gabriele ****              Cidade

        Veneza          Villa Fiorita ****              Monastier

        Tel Aviv           Marina Primera                        Cidade  

        Galilea           Prima Galil Turista Superior         Cidade

        Tiberiades      Leonardo Tiberias Primera      Cidade

        Jerusalém      Leonardo Primera                    Cidade

         Ver resto de hotéis nas págs. 31 e 153.
      NOTAS

Ver notas nas págs. 31 e 153.

GRAM COMODIDADE “ROMA-TEL AVIV EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Mi lão -  F im Tel  Aviv

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.835
      ■ » Meia:.............................. 2.980
      ■ » Alta: ............................... 3.060
      Spto. saídas 11/4 ................................ 170
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................      65      70      90      50
         Tel Aviv ...................      225      225      225      130

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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       DATAS DE INICIO MILÃO

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta
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DIA 1. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. Tempo li-
vre. Jantar e acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na qual po-
derá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o "Duomo"
(a maior catedral gótica da Itália); o castelo Sforza,
etc… Saída para Verona, a cidade de Romeu e
Julieta. Tempo livre para visitar a casa de Julieta,
situada nas proximidades da Piazza Erbe. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
venezianas. Começaremos nossa visita panorâ-
mica (incl..) pela magnífica Praça São Marcos,
com a basílica de São Marcos, a Torre do Relógio,
a ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Resto do tempo livre. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magnífica
praça Prato della Valle. Continuação da viagem
para Florença, berço e centro do Renascimento.
Visita panorâmica pela cidade; seguindo os pas-
sos de Leonardo e Michelangelo. Visitaremos tam-
bém a Praça da Signoria, o Palácio do Governo
dos Médici e o Campanile de Giotto. Resto do dia
livre. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem até Roma. Apresentamos a capital
do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus
ao coração da antiga Roma, conhecendo a ilha
Tiberina e o bairro do Trastevere; as colinas de
Aventino e a colina do Palatino, o Coliseu, o
Circo Máximo ou o Arco de Constantino, de
315 d.C., além da Piazza Venezia e o Campido-
glio. Também desfrutaremos da vista do foro ro-
mano. À tarde, faremos a visita inclusa a Roma
Barroca. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje incluímos uma
interessante visita aos Museus Vaticanos, Ca-
pela Sistina e interior da basílica de São Pedro.
Tempo livre que poderá aproveitar para vistar, por
conta própria, as basílicas Maiores e as Cata-
cumbas; Santa Maria Maior. Resto do dia livre. 

DIA 7. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles e Capri)
Meia Pensão. Preciosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Em Ná-
poles, viajaremos no barco que nos levará à ilha
de Capri. Passeio por Capri e tempo livre. Al-
moço. À tarde, tempo livre. Ao final da tarde re-
gressaremos a Nápoles e de caminho a Roma
pararemos para jantar no povo de Cassino ou em
Roma. Existe a possibilidade de visitar também
Pompeia (opcional). Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) ROMA-LUXOR
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Luxor (voo não incluso).Chegada e tras-
lado até o barco fluvial a motor. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) LUXOR-ESNA
Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. Passaremos à mar-
gem ocidental do Nilo, para visitar a Necrópole de
Tebas: o Vale dos Reis, o Vale dos Artesãos, con-
hecido como Deir el-Medina; o Templo Mortuário
de Ramsés III, conhecido como Madinat Habu, e
faremos também uma visita panorâmica ao Tem-
plo Mortuário da Rainha. Através de um grandioso
vale de rochas imponentes, continuaremos nossa
viagem aos Colossos de Mêmnon. Na hora pre-
vista zarparemos para Esna. Cruzaremos a eclusa
de Esna e continuaremos navegando rumo a
Edfu. Noite a bordo.

DIA 10. (Quarta Feira) ESNA-EDFU-
KOM OMBO-ASSUÃ
Cruzeiro ao longo do Nilo 
Pensão completa a bordo. Ao chegar a Edfu, vi-
sitaremos o Templo de Edfu. Navegação para
Kom Ombo, visita inclusa ao Templo de Kom
Ombo. Navegação para Assuã. Noite a bordo.

DIA 11. (Quinta Feira) ASSUÃ-ABU SIMBEL-
ASSUÃ
Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. De madrugada, saída
de ônibus para Abu Simbel, onde visitaremos o
Templo Maior de Abu Simbel. Retorno a Assuã.
Desfrutaremos de um passeio incluso de faluca
(típico veleiro egípcio) durante o qual poderemos
admirar uma vista panorâmica do Mausoléu de
Agha Khan, do Jardim Botânico e da Ilha Elefan-
tina, situada no princípio do rio Nilo, ao sul, junto à
cidade de Assuã. Noite a bordo em Assuã.

DIA 12. (Sexta Feira) ASSUÃ-CAIRO
Viagem de avião

Café da manhã e desembarque. Nas primeiras
horas da manhã visitaremos a barragem de As-

suã. A represa foi construída para regular as águas
do Nilo. Também visitaremos o Templo de Philae
e o Obelisco Inacabado. Retorno para Assuã para
embarcar no voo de linha regular com destino ao
Cairo (voo não incluso). Chegada e traslado ao ho-
tel. Acomodação.

DIA 13. (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Na parte da manhã realizaremos
a visita panorâmica inclusa às Pirâmides de
Gizé. Você vai se surpreender com a enigmática
Esfinge de Gizé e com o Templo do Vale de
Quéfren, uma magnífica construção. Almoço. Na
parte da tarde sugerimos fazer uma excursão op-
cional à cidade do Cairo, visitando: Museu Egíp-
cio do Cairo. Concluiremos esta interessante e
amena visita no famoso mercado Khan El-Khalili.
À noite, possibilidade de desfrutar de um jantar
com show folclórico. Acomodação.

DIA 14. (Domingo) CAIRO
Café da manhã. Dia libre, sugerimos fazer uma
excursão opcional à cidade do Cairo, visitando
museu de Arte Faraónico, Mesquita de Alabastro
e Cidadela de Saladino. Acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) CAIRO
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao ae-
roporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

dias, 25 visitas e 14 refeições  ... a partir de 1.715 $15

ITÁLIA SONHADA
+ EGITO
3 noites em Roma, 1 em Florença, 2 em Veneza, 1 em Milão,
4 Cruzeiro e 3 em Cairo

Além das visitas panorâmicas em Veneza, Florença, Roma, Luxor, Esna,
Edfu, Kom Ombo, Assuã, Cairo, Abu Simbel, Vale dos Reis, 
incluímos visitas a:
        • Cruzeiro pela Laguna Veneziana e visitas a Verona, Pádua, Assis.

       • Visita aos Templos de Karnak e Luxor.

       • Visita aos Colossos de Mêmnon.

       • Visita ao Templo de Edfu, Philae e Kom Ombo.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Estadia em hotéis previstos para cada

destino em quartos duplos com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: café da manhã buffet e
refeições conforme programa (bebidas
não inclusas)

● Visitas com guia local: 
Panorâmica de Veneza, Florença, Roma,
Cairo

● Outras atrações inclusas: Cruze da
Laguna de Veneza.
Passeio em faluca, Abu Simbel

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.
Ver resto visitas incluidas pág. 153 e 193.

A16

      HOTÉIS previstos ou similares

     Roma             NH Midas ****                       Cidade
                            Fleming/Regent ****              Cidade

     Florença        Raffaello ****                         Cidade
                            Villa Gabriele ****                  Cidade

     Veneza           Villa Fiorita ****                  Monastier
                            Le Terrazze****                      Villorba

         Cruzeiro        Ms Nile Shams*****
                               Ms Nile Ruby*****

        Cairo              Barcelo Pyramides****          Cidade
                                    Movenpick Pyramides****    Cidade

         Ver resto de hotéis nas págs. 31 e 157.

      NOTAS

Ver mais notas nas págs. 31 e 157.

Cairo

Luxor
Edfu

Assuã

Abu Simbel

Kom Ombo

N
ilo

VenezaMilão
Verona

Florença
Pádua

Assis

Roma
Nápoles

Capri
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GRAM COMODIDADE “ROMA-LUXOR EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Mi lão -  F im Cairo

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.715
      ■ » Meia:.............................. 1.785
      ■ » Alta: ............................... 1.860
      Spto. Saídas 14 e 21/3........................ 340
      Spto. Saídas 12 e 19/12...................... 340
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Milão ......................       65        70        90        50
         Cairo ......................       50        50        50        30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Torre Eiffel

Sagrado Corazón

Jardines de Luxemburgo

Arco del Triunfo Museo del Louvre Puente de Alexandro III
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 COMBINADOS  de avião
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Estocolmo
Oslo

Fiordos

Bergen

Copenhague

Stavanger

Veneza
Milão

Verona

Padua

Florença
Assis

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

Munique

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Colônia

Frankfurt

Berlim

Dresden

Ámsterdão

Bruges

Gantes

A Haia

Delf

Bruxelas

Antuerpia

Rotterdam

Interlaken

Zúrich

Friburgo

Chamonix

Ginebra
Lucerna

Berna
Cataratas del Rhin

São 
Petersburgo

Moscú

Tel Aviv

Haifa

Caesarea
Galileia

Beit Shean

Jerico

Jerusalem

Tallín

Helsinki

Riga

Vilnius
Varsovia

Cracovia

Gdansk

Torun

Poznan

Czestochowa

Viena

Budapeste

Praga

Bratislava

Cambridge

Bath

York

Londres
Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey
París

Caen

Dinan

Brest

Quimper

Nantes
Angers

Tours

Orleans

VenezaMilão

Pisa

Verona

Florença
Padua

Assis

Roma

Nápoles

Barcelona
Nice 

Madri

Capri

...PAISES BAIXOS

PÁG. 186

...PRAGA, BUDAPESTE
E VIENA

...INGLATERRA E GALES

...ESCANDINÁVIA

...RUSSIA CLÁSICA

Istambul
Capadocia

...ISTAMBUL
E CAPADOCIA ...TERRA SANTA

PÁG. 196PÁG. 195

PÁG. 190

PÁG. 191 PÁG. 193

PÁG. 197

...ITALIA, CÔSTA AZUL
E ESPANHA ...ITALIA

...BRETAÑA
E NORMANDÍA ...LO MEIJOR DE ALEMANHA ...SUIÇA E FORESTA NEGRA

PÁG. 185 PÁG. 184

PÁG. 187 PÁG. 188 PÁG. 189

PÁG. 192

...POLÔNIA AO COMPLETO ...REPÚBLICAS BÁLTICAS

PÁG. 194
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dias, 16 visitas  e 7 refeições  ... a partir de 1.675 $12

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. Ex-
cursão opcional a Paris Iluminada. Paris é a ci-
dade da luz, uma vez que pela noite podemos ver
mais de mil cores que dão um encanto especial a
majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco do Triunfo,
a Champs-Elysees, a Ópera de Garnier, a Praça
Concórdia, Trocadero, etc.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações que nos
darão uma excelente perspectiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame,
obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a
Sorbonne, o Panteão de Homens Ilustres, onde
se encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio e os
Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo de
Paris e da França, a Praça da Concórdia, a Praça
l'Étoile com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome,
a Ópera Garnier, etc. À tarde, embarcaremos nos
famosos "bateaux mouches" para realizar um
passeio de barco ao longo do rio Sena. Sob as
românticas pontes de Paris, o barco vai deslizando
ao longo do rio, enquanto você desfruta dos céle-
bres monumentos que estão concentrados em
suas margens: a Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame,
etc. Oferecemos, também opcionalmente, subir
ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, desde onde terá
uma vista única da incrível e grande cidade que é
Paris. Terminaremos o dia com um passeio a pé
por Montmartre e a Praça Tertre, com seus retra-
tistas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIAS 3. (Sábado) e 4. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dias livres. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes visitas
opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte fran-
cesa e fiel reflexo da vontade de um rei, Luís XIV,
o Rei Sol. Destacam-se seus belos jardins e cha-
farizes, além da maravilhosa Galeria dos  Espel-
hos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enigmá-
tico da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompidou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

Para terminar o dia, sugerimos assistir, opcional-
mente, ao inesquecível show do famoso Moulin
Rouge.

DIA 5. (Segunda Feira) PARIS-MILÃO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com des-
tino a Milão (voo não incluso). Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Jantar e acomo-
dação.

DIA 6. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre onde poderá
visitar a Galeria Vittorio Emanuele II; o "Duomo" (a
maior catedral gótica da Itália), o Castelo Sforza,
etc... Saída para Verona, a cidade de Romeu e Ju-
lieta. Continuação da viagem para Veneza. Jantar
e acomodação. 

DIA 7. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
traslado para a Praça São Marcos. Faremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
de Veneza, desfrutando de belíssimas vistas desta
cidade única no mundo e das ilhas de Murano e
Lido. Começaremos nossa visita panorâmica (incl.)
pela magnífica Praça São Marcos, a Basílica de
São Marcos, a Torre do Relógio, a Ponte dos Sus-
piros, o Campanile e o Palácio Ducal. Visita a uma
fábrica de cristal de Murano. Resto do tempo livre.
Se desejar, participe de um passeio de gôndola
pelos típicos canais de Veneza.

DIA 8. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destacam sua magnífica
Praça Prato della Valle e a Basílica de Santo An-
tônio. Continuação da viagem para Florença,
berço e centro do Renascimento. Visita panorâ-
mica à cidade. Visitaremos também a Praça da
Signoria, o Palácio do Governo dos Médici e o
Campanile, de Giotto. Resto do dia livre. Aqueles
que quiserem, poderão visitar a Academia, onde
poderão contemplar o famoso “Davi”, de Miche-
langelo e outras obras-primas. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 9. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a Basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem para Roma. Apresentamos a
capital do Tibre através de uma visita panorâ-
mica de ônibus ao coração da Roma antiga, con-
hecendo a Ilha Tiberina e Trastevere, as colinas
de Aventino e Palatino. Veremos também o Co-
liseu, o Circo Máximo, o Arco de Constantino,
de 315 d.C, a Praça Veneza e o Capitólio (Cam-
pidoglio). À tarde, faremos a visita inclusa a Roma
Barroca; visitando a famosa Fontana di Trevi, o

Panteon e a espetacular Praça Navona. Jantar e
acomodação. 

DIA 10. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje teremos uma vi-
sita inclusa interessantíssima aos Museus Vati-
canos, Capela Sistina e ao interior da Basílica
de São Pedro. Tempo livre durante o qual terá a
oportunidade de visitar por conta própria as Basí-
licas Maiores, as Catacumbas e Santa Maria
Maior. Resto do dia livre. 

DIA 11. (Domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Maravilhosa excursão opcional de dia completo
a Nápoles e Capri. Saída de ônibus pela manhã
para Nápoles. Uma visita panorâmica da baía é
um espetáculo inesquecível, que já bastaria para
levar da capital do Mezzogiorno italiano uma lem-
brança única. Em Nápoles tomaremos o barco
que nos levará à ilha de Capri. Passeio por Capri
e tempo livre durante o qual poderá visitar os mag-
níficos jardins de Augusto. Tempo livre. Retorno a
Roma.Jantar e acomodação. 

DIA 12. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos ser-
viços.

PARIS
+ ITÁLIA SONHADA
4 noites em Paris, 1 em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença
e 3 em Roma

Além das visitas panorâmicas em Paris, Veneza, Florença 
e Roma, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel.

        • Cruzeiro pelas típicas llhas venezianas.

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

A17

       DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março                17      24      31

Abril                     7      14      21      28

Maio                     5      12      19      26

Junho                   2        9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22      29

Outubro               6      13      20      27

Novembro            3      10      17      24

Dezembro            1        8      15      22      29

• 2017

Janeiro                 5      12      19      26

Fevereiro              2        9      16      23

Março                  2        9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre da Itália.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares, em quarto duplo com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: 7 jantares (Bebidas não
inclusas).

● Visitas com guia local: Panorâmica de
Veneza; Florença; Roma; Paris Museus
Vaticanos e Capela Sistina com
entradas; Roma barroca; Paris
iluminada.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Visita a Verona; Pádua; Assis.

● Visitas as Basílicas:
S. Pedro em Roma, S. Antônio em
Pádua e São Francisco de Assis.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Paris            Mercure La Defense ****        Cidade

                             Residhome Millenaire ****        Cidade

     Roma           Fleming/NH Midas ****           Cidade

     Florença      Raffaello ****                           Cidade

     Veneza        Villa Fiorita ****                    Monastier

     Milão           Milano Niguarda****                Bresso
                          Century ****                            Cidade

          Ver resto de heteis e noitas em pág. 31 e 57.

GRAM COMODIDADE “PARIS-MILAÕ EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Roma

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.675
      ■ » Meia:.............................. 1.775
      ■ » Alta: ............................... 1.895
      ■ » Extra: ............................. 2.205
      Spto. quarto individual......................... 660
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80        90      190       50
         Roma...........     65         70        90       70        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0182-197 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:58  Página 184
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185 PANAVISIÓN

dias, 19 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.270 $16

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. Ex-
cursão opcional a Paris Iluminada. Paris é a ci-
dade da luz, uma vez que pela noite podemos ver
mais de mil cores que dão um encanto especial a
majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco do Triunfo,
a Champs-Elysees, a Ópera de Garnier, a Praça
Concórdia, Trocadero, etc.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita
panorâmica da cidade, durante a qual veremos:
a Catedral de Notre Dame, obra-prima da arte
medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão
de Homens Ilustres, onde se encontra o túmulo
de Napoleão, o Palácio e os Jardins de Luxem-
burgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França,
a Praça da Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco
do Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier,
etc. À tarde, embarcaremos nos famosos "bate-
aux mouches" para realizar um passeio de barco
ao longo do rio Sena. Torre Eiffel, a Cité, Notre
Dame, etc. Oferecemos, também opcionalmente,
subir ao 2º andar da famosa Torre Eiffel. Termina-
remos o dia com um passeio a pé por Montmartre
e a Praça Tertre, com seus retratistas e a Sacré
Coeur. Acomodação.

DIAS 3. (Sábado) e 4. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dias livres. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes visitas
opcionais:
• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do

mundo, que lembra a glória da antiga corte fran-
cesa e fiel reflexo da vontade de um rei, Luís XIV,
o Rei Sol. Destacam-se seus belos jardins e cha-
farizes, além da maravilhosa Galeria dos  Espel-
hos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus do
mundo, zeloso guardião do sorriso enigmático
da Mona Lisa.

DIA 5. (Segunda Feira) PARIS-MILÃO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com des-
tino a Milão (voo não incluso). Chegada, e traslado
ao hotel. Jantar e acomodação. 

DIA 6. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre onde poderá
visitar a Galeria Vittorio Emanuele II; o "Duomo" (a
maior catedral gótica da Itália), o Castelo Sforza,
etc... Saída para Verona, a cidade de Romeu e
Julieta. Continuação da viagem para Veneza.
Jantar e acomodação. 

DIA 7. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Faremos um pas-
seio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
de Veneza. Visita panorâmica. Visita a uma fá-
brica de cristal de Murano. Resto do tempo livre.
Se desejar, participe de um passeio de gôndola
pelos típicos canais de Veneza.

DIA 8. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua mag-
nífica Praça Prato della Valle e a Basílica de
Santo Antônio. Continuação da viagem para
Florença, berço e centro do Renascimento. Vi-
sita panorâmica à cidade. Visitaremos também
a Praça da Signoria, o Palácio do Governo dos
Médici e o Campanile, de Giotto. Resto do dia
livre. Aqueles que quiserem, poderão visitar a
Academia, onde poderão contemplar o famoso
“Davi”, de Michelangelo e outras obras-pri-
mas. Jantar e acomodação. 

DIA 9. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA
Estadia com meia pensão. Saída para Assis.
Visitaremos a Basílica de São Francisco. Con-
tinuação da viagem para Roma. Apresentamos
a capital do Tibre através de uma visita pano-
râmica de ônibus ao coração da Roma antiga,
conhecendo a Ilha Tiberina e Trastevere, as
colinas de Aventino e Palatino. Veremos tam-
bém o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco de
Constantino, de 315 d.C, a Praça Veneza e o
Capitólio (Campidoglio). À tarde, faremos a vi-
sita inclusa a Roma Barroca; visitando a famosa
Fontana di Trevi, o Panteon e a espetacular
Praça Navona. Jantar e acomodação. 

DIA 10. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje teremos uma
visita inclusa interessantíssima aos Museus Va-
ticanos, Capela Sistina e ao interior da Basí-
lica de São Pedro. Tempo livre durante o qual
terá a oportunidade de visitar por conta própria
as Basílicas Maiores, as Catacumbas e Santa
Maria Maior. Resto do dia livre. 

DIA 11. (Domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Maravilhosa excursão opcional de dia com-
pleto a Nápoles e Capri. Saída de ônibus pela
manhã para Nápoles. Uma visita panorâmica da
baía é um espetáculo inesquecível, que já bas-
taria para levar da capital do Mezzogiorno ita-
liano uma lembrança única. Em Nápoles
tomaremos o barco que nos levará à ilha de Ca-
pri. Passeio por Capri e tempo livre durante o
qual poderá visitar os magníficos jardins de Au-
gusto. Tempo livre. Retorno a Roma.Jantar e
acomodação.

PARIS + ITÁLIA 
CÔTE D´AZUR E ESPANHA
4 noites em Paris, 1 em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença,
3 em Roma, 1 em Nice, 1 em Barcelona e 2 em Madrid

Além das visitas panorâmicas em Paris, Veneza, Florença, Roma,
Barcelona e Madrid incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel.

        • Cruzeiro pelas típicas llhas venezianas.

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

       DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março                17      24      31

Abril                     7      14      21      28

Maio                     5      12      19      26

Junho                   2        9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22      29

Outubro               6      13      20      27

Novembro            3      10      17      24

Dezembro            1        8      15      22      29

• 2017

Janeiro                 5      12      19      26

Fevereiro              2        9      16      23

Março                  2        9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

OPÇÃO ÔNIBUS

DIA12. (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 13. (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona e visita à cidade.
Acomodação.

DIA 14. (Quarta Feira) BARCELONA-ZARA-
GOZA-MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica à Basílica do Pilar e continua-
ção da viagem até Madri. Acomodação.

DIA 15. (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos a vi-
sita panorâmica à cidade. Resto do dia livre.

DIA 16. (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços. 

OPÇÃO BARCO

DIA 12. (Segunda Feira) ROMA-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia
e embarque no barco Grimaldi Lines com des-
tino a Barcelona. Dia e noite a bordo. Acomo-
dação. em camarotes duplos.

DIA 13. (Terça Feira) BARCELONA
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 horas, quando chegaremos a Barce-
lona. Tempo livre no barco para desfrutar de
suas maravilhosas instalações. Desembarque e
visita à cidade. Acomodação.

DIAS 14, 15 e 16. (Quarta Feira-Sexta Feira)
Idênticos à opção ônibus descrita acima.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver inclusos nao págs. 57 e 43.

      HOTÉIS previstos ou similares

Paris Mercure La Defense **** Cidade

Residhome Millenaire **** Cidade

Milão Milano Niguardia **** Cidade

Veneza Villa Fiorita **** Monastier

Florença Villa Gabriele**** Scandici

Roma Fleming/NH Midas **** Cidade

Nice Apogia *** Cidade

Barcelona Catalonia/Eurostars **** Cidade

Madri Rafael Hoteles **** Centro

          Ver resto de hotéis págs. 57 e 43.

GRAM COMODIDADE “PARIS-MILAÕ EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Madri

        NOTAS

Ver resto de notas págs. 33 e 58.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.270
      ■ » Meia:.............................. 2.395
      ■ » Alta: ............................... 2.535
      ■ » Extra: ............................. 2.825
      Spto. Barco Roma-Barcelona (opc) ..... 235
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80        90      190       50
         Madri ...........     60         60        70      60       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0182-197 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  04/02/16  14:59  Página 185
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186 PANAVISIÓN

dias, 14 visitas e 7 refeições  ... a partir de 1.665 $11

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.
Excursão opcional a Paris Iluminada. Paris é a
cidade da luz, uma vez que pela noite podemos
ver mais de mil cores que dão um encanto es-
pecial a majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco
do Triunfo, a Champs-Elysees, a Ópera de Gar-
nier, a Praça Concórdia, Trocadero, etc.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a opor-
tunidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da ci-
dade, durante a qual veremos: a Catedral de
Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o
Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão de Ho-
mens Ilustres, onde  se encontra o túmulo de
Napoleão, o Palácio e os Jardins de Luxem-
burgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França, a Praça da Concórdia, a Praça  l'Étoile
com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome, a
Ópera Garnier, etc. À tarde, embarcaremos
nos famosos "bateaux mouches" para realizar
um passeio de barco ao longo do rio Sena.
Sob as românticas pontes de Paris, o barco vai
deslizando ao longo do rio, enquanto você des-
fruta dos célebres monumentos que estão con-
centrados em suas margens: a Torre Eiffel, a
Cité, Notre Dame, etc. Oferecemos, também
opcionalmente, subir ao 2º andar da famosa To-
rre Eiffel, desde onde terá uma vista única da
incrível e grande cidade que é Paris. Terminare-
mos o dia com um passeio a pé por Montmar-
tre e a Praça Tertre, com seus retratistas e a
Sacré Coeur. Acomodação.

DIAS 3. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dias livres. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes
visitas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos
jardins e chafarizes, além da maravilhosa Ga-
leria dos  Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

Para terminar o dia, sugerimos assistir, opcional-
mente, ao inesquecível show do famoso Moulin
Rouge.

DIA 4. (Domingo) PARIS-ÁMSTERDÃ
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Ámsterdã (voo não incluso). Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Jantar e aco-
modação. 

DIA 5. (Segunda Feira) AMSTERDÃ
Excursão incluída a Marken e Volendam
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade. Sem dúvida o
destaque é dos canais e do centro antigo, um
dos maiores e mais bem preservados da Europa,
com uma linha baixa de edifícios com elegantes
fachadas e delicadas cúpulas. Pela tarde, excur-
são incluída a Marken e Volendam, duas vilas
de pescadores próximos a Amsterdã, com casas
perfeitamente preservadas, trajes típicos, lojas e
maravilhosos cenários. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) AMSTERDÃ
Estadia com meia pensão. Dia livre para pas-
sear e desfrutar desta maravilhosa cidade. Jan-
tar e acomodação.

DIA 7. (Quarta Feira) AMSTERDÃ-A HAIA-
DELFT-ROTERDÃ-ANTUÉRPIA
Café da manhã buffet e saída para A Haia e
Delft. Chegada em A Haia e visita panorâmica
da cidade. Tempo livre para visitar opcionalmente
Madurodam, “Holanda em miniatura”, belo par-
que que reúne uma representação perfeita, na
escala 1:25, de todos os edifícios e canais mais
representativos da Holanda. A seguir, saída para
Delft. Continuação para Roterdã, primeiro porto
marítimo europeu. Acompanhados pelo nosso
guia, faremos um passeio panorâmico pela ci-
dade. Continuação para Antuérpia. Jantar e
acomodação. 

DIA 8. (Quinta Feira) ANTUÉRPIA-BRUGES 
Café da manhã buffet. Visita da cidade, com
destaque a catedral de Nossa Senhora. Conti-
nuação da viagem a Bruges. Visita desta mara-
vilhosa cidade. Tempo livre para passear pelo
Lago do Amor e outros românticos lugares que
esta belíssima cidade oferece. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 9. (Sexta Feira) BRUGES-GANTE-
BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Gante, a ci-
dade flamenga mais populosa nos tempos me-

dievais e local de nascimento de Carlos I, em
1500. Visita da cidade. Continuação da viagem
a Bruxelas. Chegada ao meio dia e visita da ci-
dade. Destaca sua Grand Place, uma das pra-
ças mais bonitas do mundo, dominada pela
majestosa Torre da Prefeitura, autêntica pérola
do gótico flamengo, a catedral, com seus mu-
seus, e o Palácio da Justiça. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 10. (Sábado) BRUXELAS 
Excursão opcional Lovaina (Leuven) 
e parque natural de Tervuren
Café da manhã buffet. Dia livre. Aqueles que
desejarem, podem fazer uma visita opcional a Lo-
vaina, bela cidade belga, sede da famosa 
universidade. Sairemos de Bruxelas pela elegan-
teavenida traçada por Leopoldo II, até chegar a
Tervuren, onde poderemos desfrutar de uma
magnífica vista do Palácio e do parque de Tervu-
ren, com seus jardins de estilo francês. Continua-
remos a viagem admirando as belas paisagens de
Brabante, para chegar a Lovaina, onde veremos
o espetacular prédio da Prefeitura, obra-prima do
gótico civil flamengo, acatedral de São Pedro e
um dos beatérios mais grandes e mais bem pre-
servados da Bélgica. Jantar e acomodação. 

DIA 11. (Domingo) BRUXELAS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

PARIS
+ PAÍSES BAIXOS
3 noites em Paris, 3 em Ámsterdã, 1 em Antuerpia, 1 em Bruges
e 2 em Bruxelas

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas
e Ámsterdã, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel.

        • Bruges, Gante, Antuerpia e A Haias.

        • Passeio em Varco pellos tipicos canais.

        • Marken e Volendam.

A19

       DATAS DE INICIO PARIS
Março                17      24      31

Abril                     7      14      21      28

Maio                     5      12      19      26

Junho                   2        9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22      29

Outubro               6      13      20      27

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre da Itália.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares, em quarto duplo com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: 7 jantares (Bebidas não
inclusas).

● Visitas com guia local: Panoramica de
Bruxeles, Ámsterdã e Paris.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Visita a Rotterdam, Bruges, Gante,
Antuerpia e A Haias.

● Seguro de viagem.

      HOTÉIS previstos ou similares
        Paris               Mercure La Defense ****     Cidade
                                Residhome Millenaire ****   Cidade

         Ámsterdã        H. Inn Express Arena ***      Cidade
                                  Hampton by Hilton A. ***     Cidade
                                  H. Inn Express Airport ***    Periferia
                                  Novotel ****                           Cidade
                                  Mercure Ams. City****          Cidade
                                  Hilton Garden****                   Leiden

        Antuerpia       Tryp Antwerpen***               Centro
                                Ibis Styles City Center***    Centro
                                Novotel Antwerp****           Cidade
        Bruges           Academie****                       Centro
                                Karos Fortis ***                    Centro
                                Velotel****                            Cidade

        Bruxelas         Silken****                       Semicentro
                                Husa President****              Centro
                                NH City Center****              Centro
                                HC Brussels***                    Cidade

GRAM COMODIDADE “PARIS-ÁMSTERDÃ EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Bruxelas

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.665
      ■ » Meia:.............................. 1.710
      ■ » Alta: ............................... 1.800
      ■ » Extra: ............................. 2.030
      Spto. quarto individual......................... 660
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50
         Bruxelas.......     55         60         70       60       50

        NOTAS

Ver resto de notas págs. 33 e 58.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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París

Caen

Dinan

Brest

Quimper

Nantes
Angers

Tours

Orleans

dias, 22 visitas e 6 refeições  ... a partir de 1.655 $10

DIA 1. (Quinta) PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo li-
vre. Acomodação. Excursão inclusa: Paris ilu-
minada. Paris é a Cidade Luz, à noite explode
em mil cores que dão um charme especial à
majestosa Torre Eiffel, à beleza do Arco do
Triunfo, os imensos Champs Élysées, a Ópera
Garnier, a Place de la Concorde, Trocadero, etc. 

DIA 2. (Sexta) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje incluímos várias
visitas e atrações que nos darão uma excelente
perspectiva de Paris. Iniciaremos com a visita
panorâmica à cidade, durante a qual veremos:
a Catedral de Notre Dame, obra-prima da arte
medieval; o Quartier Latin; a Sorbonne; o Pan-
teão de Homens Ilustres; os Invalides, onde se
encontra o mausoléu de Napoleão; o Palácio e
os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, sím-
bolo de Paris e da França; a Place de la Con-
corde; a Place de l’Étoile com o Arco do Triunfo;
a Praça Vendome; a Ópera Garnier, etc. A se-
guir embarcaremos para dar um passeio de
barco ao longo do Sena. Sob as românticas
pontes de Paris, o barco vai deslizando ao
longo do rio, enquanto você desfruta dos céle-
bres monumentos que se concentram em suas
margens: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc.
Depois, subida ao 2º andar da famosa Torre
Eiffel,de onde se descortina um panorama
único e encantador da grande cidade que é Pa-
ris. Terminaremos o dia com um passeio a pé
em Montmartre: a praça de Tertre com seus re-
tratistas e o Sacré Coeur Acomodação.

DIAS 3 (Sábado) e 4. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre que poderá
aproveitar para desfrutar de um dos seguintes
museus ou das seguintes atrações:
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 5. (Segunda) PARIS-ROUEN-
HONFLEUR-CAEN
Café da manhã. Saída para Rouen, capital da
Normandia, provavelmente uma das cidades
mais encantadoras da região. Visita pela ci-
dade, na qual se destaca seu centro antigo,
exemplo da arquitetura típica, com coloridas
casas medievais. Descobriremos a Catedral, o
Grande Relógio, o Palácio da Justiça, o “Aître”
e a igreja Saint-Maclou, a abadia Saint-Ouen e
a praça do Velho Mercado, que foi testemunha
do suplício de Joana d’Arc. Continuação para
Honfleur, destino turístico por excelência para
muitos franceses, onde se destaca seu centro
antigo e a igreja de Sta. Catherine, em pleno
bairro marinheiro. Por último, seguiremos para

Caen, chegada e visita pela cidade. Jantar e
acomodação.

DIA 6. (Terça) CAEN-PRAIAS DO DESEMBAR-
QUE-MONT ST MICHEL-ST MALO-DINAN
Café da manhã. Excursão à região das Praias
do Desembarque. Continuação de nossa via-
gem até o Mont St Michel, grande ilhota ro-
chosa, onde foi construída uma abadia no ponto
mais alto. Este complexo arquitetônico excepcio-
nal de estilo gótico mais parece um castelo forti-
ficado. É um dos locais mais notáveis da França,
de visita obrigatória. Saída para St Malo, uma an-
tiga ilha, atualmente unida ao continente, na foz
do rio Rance. Ainda cercada por suas muralhas,
a cidade conserva o ambiente de uma cidade
costeira fortificada da Idade Média. Continuação
para Dinan. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Quarta) DINAN-BREST-
QUIMPER
Café da manhã e visita à cidade, com seus
quase três quilômetros de muralhas e suas cons-
truções em enxaimel que lhe conferem o caráter
medieval. Dinan e seu castelo do século XIV ele-
vam-se orgulhosamente sobre o rio Rance. Con-
tinuação para Brest, cidade que se encontra
numa das baías mais belas da França. Os pon-
tos fortes da visita são a ponte do Iroise e o pas-
seio pelo cais que chega até o castelo-museu.
Continuação para visitar o Finisterre, o extremo
mais ocidental da França, um lugar com história
e memória, no qual destacamos o farol de Pointe
Saint-Mathieu, monumento simbólico para todos
os marinheiros da Bretanha. Finalmente chega-
remos a Quimper, uma típica cidade bretã, onde
certamente se destaca sua Catedral gótica de
St. Corentin e sua encantadora cidade antiga,
uma das mais belas da região. Jantar e acomo-
dação.

DIA 8. (Quinta) QUIMPER-VANNES- GOLFO
DE MORBIHAN-NANTES
Café da manhã e saída para Vannes, situada no
golfo de Morbihan. Chegada e visita à cidade na
qual se destacam: a Catedral (St.Pierre), onde se
encontram os restos mortais do Santo valen-
ciano, Vicente Ferrer; e as casas que a rodeiam,
com sua típica arquitetura medieval. Ainda resis-
tem alguns vestígios das muralhas pela cidade.
Continuação para Nantes, capital histórica dos
Duques a Bretanha, antiga capital bretã. Che-
gada e visita à cidade, onde veremos o Castelo
dos Duques e a Catedral de São Pedro e São
Paulo. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Sexta) NANTES-ANGERS-TOURS
Café da manhã. Saída para Angers. Continua-
ção da viagem para Tours, localizada em um lu-
gar estratégico, no coração do vale do Loire,
notável por seu vigor econômico e cultural, e

também por seu passado, do qual ainda restam
algumas amostras artísticas. Intimamente ligada
ao cristianismo por fazer parte de uma das rotas
do caminho de Santiago. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 10. (Sábado) TOURS-BLOIS-
CHAMBORD-ORLEANS-CHARTRES-PARIS
Café da manhã. Saída para um dos lugares
mais emblemáticos do Vale do Loire, o Castelo
Real de Blois constitui um autêntico panorama
da arquitetura e da história dos castelos do Loire.
Seguiremos para o Castelo de Chambord. Saída
para Orleans, capital do departamento de Loiret,
Chegada e visita pela cidade na qual destaca-
mos: a catedral da Santa Cruz, destruída em
1567 e reconstruída por Henrique IV e seus su-
cessores. A caminho de nosso destino, vamos
parar em Chartres para admirar sua magnífica
catedral. Uma característica única desta catedral
são as duas torres de sua fachada principal, di-
ferentes em altura e estilo. Uma delas tem 106
metros e é de estilo românico; a outra tem 115
metros e é de estilo gótico. Continuação para
Paris. Chegada, Jantar e acomodação.

DIA 11. (Domingo) PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

PARIS 
+ BRETANHAE NORMANDÍA
5 noches em Paris, 1 Caen, 1 Dinan, 1 Quimper e 1 Nantes

Além das visitas panorâmicas em Paris, Tours
e Nantes, incluímos:
       • Subida à Torre Eiffel. Passeio de barco ao longo do Sena.

       • Paris iluminada.

     • Visita a Caen e Honfleur.
       • Excursão às praias do Desembarque.
       • Visita ao Mont St Michel.
       • Visita a St Malo e Dinan. 
       • Visita a Brest, Quimper e Vannes.
       • Visita a Angers e Orleans.

A20

       DATAS DE INICIO PARIS

Junho                 16      30

Julho                  14

Agosto                 4      11      18

Setembro             1      15

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

187 PANAVISIÓN

      HOTÉIS previstos ou similares

        Paris          Mercure La Defense ****          Cidade
                           Residhome Millenaire ****       Cidade
                            Campanille Nanterre ***          Cidade
                           Forest Hill Meudon ***SUP          Periferia

        Caen          Campanille Mondeville ***  Mondeville
                           Adagio Centro ***                             Cidade

        Dinan         Campanille Dinan ***         Semicentro

        Quimper    Campanille Quimper ***    Semicentro
                           Mercure Quimper ****              Centro
                           Kyriad Quimper ***                           Centro

        Nantes       Residhome ****                        Centro
                           Mercure ****                                          Centro

NOTAS

• As saídas de 16/6 e 30/6,  em Dinan, em virtude
dos eventos que ocorrem na cidade, têm pernoite
fora da mesma.

• A saída de 14/7, em Quimper, em virtude dos
eventos que ocorrem na cidade, têm pernoite fora
da mesma.

• A ordem das visitas pode ser alterada.

• Paris: em virtude do Campeonato da Europa de
Futebol, as saídas de 6/6 a 11/7 pernoitam fora
da cidade.

COM 6 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Paris

INCLUSO NA VIAGEM

● Assistência no aeroporto de destino e
traslado ao hotel e vice-versa.

● Ônibus autopullman para a viagem
terrestre interna.

● Acomodação nos hotéis indicados ou
similares, em quartos duplos com
banheiro (chuveiro ou banheira). 

● Refeições:
6 refeições (não inclui bebidas).

● Visitas com guia local:
Panorâmica em Paris, Nantes e Tours.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Visita a Caen e Honfleur.
Visita a St Malo e Dinan.
Visita a Brest, Quimper e Vannes.
Visita a Angers e Orleans.

● Outras atrações inclusas:
Torre Eiffel, Passeio de barco ao longo
do Sena, Visita ao Mont St Michel.
Excursão às praias do Desembarque.

● Seguro de Viagem

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 6 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.665
      ■ » Meia:.............................. 1.675
      ■ » Alta: ............................... 1.760
      ■ » Extra: ............................. 2.335
      Spto. quarto individual......................... 600
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Berlim

Lübeck

Hamburgo

Hannover

Colônia

Frankfurt

188 PANAVISIÓN

dias, 11 visitas e 7 refeições  ... a partir de 1.685 $12

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. Ex-
cursão opcional a Paris Iluminada. Paris é a ci-
dade da luz, uma vez que pela noite podemos ver
mais de mil cores que dão um encanto especial a
majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco do Triunfo,
a Champs-Elysees, a Ópera de Garnier, a Praça
Concórdia, Trocadero, etc.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações que nos
darão uma excelente perspectiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier
Latin, a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilustres,
onde  se encontra o túmulo de Napoleão, o Palá-
cio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel,
símbolo de Paris e da França, a Praça da Con-
córdia, a Praça  l'Étoile com o Arco do Triunfo, a
Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc. À tarde,
embarcaremos nos famosos "bateaux mouches"
para realizar um passeio de barco ao longo do
rio Sena. Sob as românticas pontes de Paris, o
barco vai deslizando ao longo do rio, enquanto
você desfruta dos célebres monumentos que es-
tão concentrados em suas margens: a Torre Eif-
fel, a Cité, Notre Dame, etc. Oferecemos,
também opcionalmente, subir ao 2º andar da fa-
mosa Torre Eiffel, desde onde terá uma vista única
da incrível e grande cidade que é Paris. Termina-
remos o dia com um passeio a pé por Montmartre
e a Praça Tertre, com seus retratistas e a Sacré
Coeur. Acomodação.

DIAS 3. (Sábado) e 4. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dias livres. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes vi-
sitas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte fran-
cesa e fiel reflexo da vontade de um rei, Luís XIV,
o Rei Sol. Destacam-se seus belos jardins e
chafarizes, além da maravilhosa Galeria dos  Es-
pelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enigmá-
tico da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção dos
melhores quadros impressionistas.

Para terminar o dia, sugerimos assistir, opcional-

mente, ao inesquecível show do famoso Moulin
Rouge.

DIA 5. (Segunda Feira) PARIS-FRANKFURT
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Frankfurt (voo não incluso). Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 6. (Terça Feira) FRANKFURT-
Cruzeiro ao longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída rumo a St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para navegar
pela parte mais bonita do Reno, podendo admirar
o Rochedo de Loreley e os antigos castelos-for-
talezas deste rio. Desembarque em Boppard e
continuação da viagem até Colônia, que foi a ter-
ceira maior cidade do mundo. Chegada, visita à
cidade, onde se destaca sua magnífica catedral
gótica, a maior do país, visível de todas as partes
da cidade e uma das poucas construções que
sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra
Mundial. Jantar e acomodação. 

DIA 7. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNOVER-
HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxônia, localizada nas margens
do rio Leine. Tour panorâmico pela cidade com
destaque para a antiga Prefeitura e a igreja do
Mercado, assim como a nova Prefeitura. Conti-
nuação da viagem até Hamburgo. conhecida
como a porta da Alemanha para o mundo. Ci-
dade aquática por excelência, uma vez que tanto
o rio Elba, o lago Alster (bem no centro da cidade)
e o porto (o mais importante da Alemanha), são
os pilares da cidade. Tempo livre nesta elegante e
cosmopolita cidade. Passeio de barco opcional
pelo porto. Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Quinta Feira) HAMBURGO: 
Excursão inclusa a Lübeck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fare-
mos a visita à cidade, destacando a igreja de
São Miguel, a Prefeitura, a Bolsa, a cidade arma-
zém, o bairro das escadas, etc. Tempo livre. À
tarde, teremos inclusa uma preciosa excursão in-
clusa à cidade de Lübeck. Faremos a visita ao
seu centro histórico. No horário indicado, retorno
a Hamburgo. Jantar e acomodação. 

DIA 9. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim. Visita
panorâmica à cidade. Destacam-se a Torre Co-
memorativa da Igreja, a Prefeitura Vermelha, a To-
rre de Rádio, o Portão de Brandemburgo (símbolo

PARIS
+ MELHOR DA ALEMANHA
4 noites em Paris, 1 em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo
e 3 em Berlim

Além das visitas panorâmicas em Paris, Hamburgo,
e Berlim, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel.

        • Visita de Frankfurt e Colônia.

        • Cruzeiro ao longo do Reno.

        • Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck.

A21

da cidade desde 1990, ano da reunificação do
país); o Reichstag, nova sede do parlamento ale-
mão e os restos do célebre muro.  Jantar e aco-
modação. 

DIA 10. (Sábado) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita opcional à Berlim Artística.
Resto do tempo livre; sugerimos que conheça a
Praça Alexander (Alexanderplatz), de onde poderá
dirigir-se à Catedral e à Prefeitura Vermelha, às To-
rres Gêmeas da Igreja de São Nicolau e ao Gen-
darmenmarkt, um dos conjuntos mais bonitos de
Berlim. Jantar e acomodação. 

DIA 11. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje temos a
possibilidade de fazer uma interessante visita à
cidade de Potsdam. cidade de residência dos
eleitores de Brandeburgo desde o século XVII e,
atualmente, Património Cultural da Humanidade.
Seus belos palácios e jardins, que ocupam mais
de 300 hectares, são o melhor exemplo do es-
plendor do grande império prussiano.Seus belos
palácios e jardins, que ocupam mais de 300 hec-
tares, são o melhor exemplo do esplendor do
grande império prussiano. Resto do dia livre. Jan-
tar e acomodação. 

DIA 12. (Segunda Feira) BERLIM
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Refeições: 7 refeições conforme

programa (bebidas não inclusas).
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Paris, 
Panorâmicas de Hamburgo e Berlim.

● Visitas com nosso guia:
Visita a Hannover, Colônia e
Frankfurt.

● Outras atrações inclusas:
Cruzeiro pelo Reno.
Torre Eiffel.
Passeio de barco ao longo do Sena.
Excursão a Lubek.

● Seguro de viagem.

HOTÉIS previstos ou similares
       Paris:            Mercure La Defense ****     Cidade
                             Residhome Millenaire ****   Cidade

Frankfurt:      Novotel City****               Semicentro 
                      Mercure Eschborn****         Periferia

Colônia:         Colôgne Rudolf Platz ****     Cidade

                          Mercure Dus Neuss ****   Dusseldorf

                          Ramada Bruhl****                    Bruhl

Hamburgo:    Novum Style Centrum***      Cidade

                      Panorama Harburg ****       Periferia

Berlim:           Holiday Inn C.W.****             Cidade

                      Wyndhan City East***            Cidade

                      Berlin Excelsior ****                Cidade

       DATAS DE INICIO PARIS
Maio                   12      26

Junho                   2        9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22      29

Outubro               6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

GRAM COMODIDADE “PARIS-FRANKFURT EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Ber l im

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.685
      ■ » Meia:.............................. 1.715
      ■ » Alta: ............................... 1.790
      ■ » Extra: ............................. 2.145
      Spto. quarto individual......................... 660
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50
         Berlim ..........     80         80         80       80       50

        NOTAS

Ver resto de notas págs. 57 e 77.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Interlaken

Zúrich

Friburgo

Chamonix

Ginebra
Lucerna

Berna

Paris
Cataratas del Rhin

A22

dias, 14 visitas e 4 refeições  ... a partir de 1.875 $11

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. Ex-
cursão opcional a Paris Iluminada. Paris é a ci-
dade da luz, uma vez que pela noite podemos
ver mais de mil cores que dão um encanto es-
pecial a majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco
do Triunfo, a Champs-Elysees, a Ópera de Gar-
nier, a Praça Concórdia, Trocadero, etc.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita
panorâmica da cidade, durante a qual veremos:
a Catedral de Notre Dame, obra-prima da arte
medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne, o Pan-
teão de Homens Ilustres, onde se encontra o tú-
mulo de Napoleão, o Palácio e os Jardins de
Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França, a Praça da Concórdia, a Praça l'Étoile
com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome, a
Ópera Garnier, etc. À tarde, embarcaremos nos
famosos "bateaux mouches" para realizar um
passeio de barco ao longo do rio Sena. Torre
Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc. Oferecemos,
também opcionalmente, subir ao 2º andar da fa-
mosa Torre Eiffel. Terminaremos o dia com um
passeio a pé por Montmartre e a Praça Tertre,
com seus retratistas e a Sacré Coeur. Acomo-
dação.

DIA 3. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes visi-
tas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos
jardins e chafarizes, além da maravilhosa Ga-
leria dos  Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

DIA 4. (Domingo) PARIS-ZURIQUE
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Zurique (voo não incluso). Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 5. (Segunda Feira) ZURIQUE: 
Excursão a Lucerna e Interlaken
Café da manhã buffet. Visita panorâmica in-

clusa a Zurique. Continuação viajaremos até a
vizinha Lucerna (40 km), uma das cidades mais
bonitas da Suíça. Chegada a Lucerna e visita
à cidade com destaque para: a Ponte da Ca-
pela, construída em 1333. Tempo livre, durante
o qual será possível fazer uma excursão opcio-
nal ao famoso Monte Pilatus. Atravessando va-
les e pequenos vilarejos típicos chegaremos a
Interlaken. Retorno a Zurique. Jantar e acomo-
dação.

DIA 6. (Terça Feira) ZURIQUE: Excursão
inclusa às Cataratas do Reno e Stein am
Rhein
Café da manhã buffet. Saída rumo a Schaf-
fhausen, onde a natureza conseguiu uma per-
feita síntese entre árvores, montanhas e arroios
selvagens. Em Schaffhausen, tempo livre para
contemplar as cataratas do Reno, cuja cascata
é tão bela quanto espetacular. Seguiremos para
a cidade vizinha de Stein am Rhein. Jantar e
acomodação. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Quarta Feira) ZURIQUE-FRIBURGO
Café da manhã buffet e saída para Friburgo,
cidade assentada numa das regiões mais boni-
tas da Europa, "A Floresta Negra". Circuito pa-
norâmico nessa bela cidade. Destacamos sua
Catedral, relativamente pequena mas de notável
beleza gótica e tempo livre. Oferecemos um
passeio opcional de barco para admirar a des-
lumbrante paisagem às margens do lago Titi-
see, localizado no centro da Floresta Negra.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) FRIBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre pela visitar eta
cidade.Tempo livre para visitar opcionalmente
Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu e
capital da Alsácia, onde destacamos o antigo
núcleo urbano, a Petite France, uma velha re-
gião de peixeiros e moleiros, onde a água se
funde à arquitetura tradicional. Não podemos
esquecer a magnífica Catedral Gótica, com
destaque para sua torre de 142 metros de al-
tura e outros locais interessantes, como a po-
pular Place Kleber. Acomodação.

DIA 9. (Sexta Feira) FRIBURGO-BERNA-
GENEBRA
Café da manhã buffet e saída para Berna, ca-
pital da Confederação Helvética, considerada
uma das cidades mais bem preservadas da Eu-
ropa. Faremos uma visita panorâmica ao cen-
tro histórico, declarado Património Cultural da
Humanidade, onde poderemos contemplar
seus mais de 8 quilómetros de arcadas, a Ca-
tedral, a Prefeitura, a Torre do Relógio, o Fosso
dos Ursos, etc… Chegada a Genebra, visita
panorâmica. Acomodação.

PARIS + SUIÇA
E FLORESTA NEGRA
3 noites em Paris, 3 em Zurique, 2 em A. Friburgo e 2 em Genebra

Além das visitas panorâmicas em Paris, Zurique, Berna e Genebra,
incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel.

        • Panorâmica de Friburgo.

        • Excurção a Lucerna e Interlaken.

        • Excurção inclusa a Chamonix.

        • Excurção as Cataratas do Reno e Stein am Rheim.

       DATAS DE INICIO PARIS
Maio                   12

Junho                   2      16      30

Julho                  14      28

Agosto                 4      11      18

Setembro             1        8

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol
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DIA 10. (Sábado) GENEBRA: Excursão
inclusa a Chamonix
Café da manhã buffet. Genebra, a cidade mais
cosmopolita da Suíça. Possui um interessante
centro antigo, onde se destacam a Catedral Gó-
tica de São Pedro, o monumento à Reforma, a
Praça de Bourg de Four, a Prefeitura, sua rampa
calçada de pedras e os antigos quartéis. Seu
eixo é constituído pela avenida Mont Blanc que
atravessa o lago, de onde é possível admirar uma
bela vista panorâmica da ilha de Rousseau. Sa-
ída para a preciosa cidade de Chamonix, vale do
pico mais alto e espetacular da Europa, o Mont
Blanc. Em Chamonix, por todos os lados, res-
pira-se um ambiente cosmopolita. Além de sua
excepcional localização no coração dos Alpes, é
uma cidade tradicional de montanha, que ca-
rrega consigo inúmeras lendas de seu mítico
cimo. Subida opcional ao Mont Blanc de telefé-
rico e de locomotiva de cremalheira. Continuação
da viagem até Genebra. Tempo livre, possibili-
dade de realizar um passeio opcional de barco
no lago Lemano. Acomodação. 

DIA 11. (Domingo) GENEBRA
Café da manhã buffet. Tempo livre, depen-
dendo da hora do voo e transporte ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

      INCLUSO NA VIAGEM
● Assistência no aeroporto de destino e

traslado ao hotel e vice-versa.
● Refeições: Café da manhã buffet, 

1 almoço e 3 jantares. 
(bebidas não inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

● Acomodação nos hotéis previstos ou
similares.

● Visitas com nosso guia: Zurique,
Lucerna, Interlaken, Friburgo, Berna,
Chamonix.

● Visita com guia local: Paris e Genebra. 
● Outras atrações inclusas: Excursão as

cataratas do Reno e Stein am Rhein.
Subida a Torre Eiffel e Passeio em
barco pelo Sena.

● Seguro de Viagem.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Paris           Mercure La Defense ****         Cidade
                            Residhome Millenaire ****       Cidade

         Zurique      Movenpick Hoteles****          Periferia

        Área           Mercure Freiburg ****            Friburgo
        Friburgo     Mercure Offenburg ****       Offenburg
                            Stadt Freiburg ****                 Friburgo

        Genebra     Ibis Nations Center***             Centro

GRAM COMODIDADE “PARIS-ZURIQUE EM AVIÃO”

COM 4 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Genebra

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 4 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.875
      ■ » Meia:.............................. 1.895
      ■ » Alta: ............................... 2.100
      ■ » Extra: ............................. 2.385
      Spto. quarto individual......................... 600
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............    70       80       90      190       50
         Genebra.......    105       105       105      105       60

        NOTAS

• As orden das visitas podera ser alterado.

• Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol
as saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da cidade.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A23

dias, 13 visitas e 8 refeições  ... a partir de 2.065 $12

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação. Excursão a Paris Iluminada. Paris
é a cidade da luz, uma vez que pela noite po-
demos ver mais de mil cores que dão um en-
canto especial a majestuosa Torre Eiffel, ao
bonito Arco do Triunfo, a Champs-Elysees, a
Ópera de Garnier, a Praça Concórdia, Troca-
dero, etc. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos a oportunidade
de realizar várias visitas e atrações que nos da-
rão uma excelente perspectiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade,
durante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier
Latin, a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilus-
tres, onde se encontra o túmulo de Napoleão,
o Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre
Eiffel, símbolo de Paris e da França, a Praça da
Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier,
etc. À tarde embarque nos famosos "bateaux
mouches" para realizar um passeio de barco
ao longo do rio Sena. Sob as românticas pon-
tes de Paris, o barco vai deslizando ao longo do
rio, enquanto você desfruta dos célebres mo-
numentos que estão concentrados em suas
margens: a Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame,
etc. Oferecemos, também, subir ao 2º andar da
famosa Torre Eiffel, desde onde terá uma vista
única da incrível e grande cidade que é Paris.
Terminaremos o dia com um passeio a pé por
Montmartre e a Praça Tertre, com seus retratis-
tas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIAS 3. (Sábado) e 4 (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes vi-
sitas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos
jardins e chafarizes, além da maravilhosa Ga-
leria dos  Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

Para terminar o dia, sugerimos assistir, opcio-
nalmente, ao inesquecível show do famoso
Moulin Rouge.

DIA 5. (Segunda Feira) PARIS-LONDRES
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Londres (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) LONDRES- WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fa-
remos uma parada para ver o Castelo de Wind-
sor, por fora. Almoço no caminho. A seguir,
vamos fazer uma última visita a Bath. Tempo livre
até à hora de salir para Bristol, onde passaremos
a noite. Jantar e acomodação. 

DIA 7. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa
pela beleza de seus mais de 600 edifícios de pe-
dra dourada. Almoço. Partiremos para Chester,
cidade cercada de muralhas romanas e medie-
vais. Tempo livre até o momento de sair para Li-
verpool. Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. In-
clui a viagem na "Snowdon Mountain Railway"
que nos levará ao cume da montanha para des-
frutar das magníficas paisagens da região. O
nome do parque teve origem no nome da mon-
tanha, Snowdown, a mais alta de Gales. Em se-
guida, sairemos para Caernarfon, onde teremos
tempo livre para admirar o castelo. Jantar e
acomodação. 

DIA 9. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a
“Pequena Escócia”. Para poder desfrutar ao má-
ximo de suas paisagens, faremos um passeio de
barco no lago Windemere, o maior da Inglaterra.
Continuamos nossa viagem rumo ao Condado
de Yorkshire, onde visitaremos a Fountains Ab-
bey. Jantar e acomodação. 

DIA 10. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza
de York, mais uma das cidades fundadas pelos
romanos que possui um grande legado histórico
e cultural. Faremos uma visita com guia pela ci-
dade. York encontra-se dentro do vale de mesmo
nome, uma região plana com terras de cultivo,
rodeada pelas montanhas conhecidas como
Pennines (que vão de Derbyshire à Escocia e se-
param as terras do norte em leste e oeste). Após

o almoço seguiremos para Cambridge com
tempo livre para passear por esta cidade, que é
um dos mais importantes conjuntos de estilo Tu-
dor de toda a Grã-Bretanha. Cambridge é uma
cidade universitária inglesa muito antiga e capital
do condado de Cambridgeshire; encontra-se
aproximadamente a 80 km de Londres e é rode-
ada por diversas aldeias e cidadezinhas. É fa-
mosa graças à Universidade de Cambridge, que
inclui o coro da capela de King's College e a Bi-
blioteca da Universidade. Continuaremos até
Londres. Acomodação.

DIA 11. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde
poderemos descobrir os símbolos mais impor-
tantes que identificam Londres. Tempo livre no
centro para desfrutar do West End, com seus ci-
nemas, bares, clubes, teatros e restaurantes. A
cidade de Westminster com a Abadia de Wes-
tminster, o palácio real de Buckingham, Clarence
House, Banqueting House, o Distrito de Ken-
sington e Chelsea com sus museus e o Hyde
Park. Não deixe de ver a Catedral de São Paulo
(St. Paul), a National Gallery, a Tate Modern, a
London Bridge, a Tower Bridge e a Torre de Lon-
dres, além do Museu Britânico. Acomodação.

DIA 12. (Segunda Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. No horário indicado re-
alizaremos o transporte ao aeroporto. Fim da via-
gem e de nossos serviços.

PARIS
+ INGLATERRA E GALES
4 noites em Paris, 3 em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool
e 1 em C. de York

Além das visitas panorâmicas em Paris e Londres, incluímos:
       • Subida a Torre Eiffel. Passeio de barco pelo Sena. Paris iluminada.

       • Passeio de barco no lago Windemere.

     • Visita a Windsor, Bath, Oxford e Cambridge.

     • Visita a Fountain Abbey, Liverpool e Chester.

     • Visita a York.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Paris:           Mercure La Defense ****        Cidade
                             Residhome Millenaire ****        Cidade

        Londres     Royal National ***            Centro
                         Thistle Barbican ***         Cidade

       Cardiff/      Novotel Centre ****            Cardiff
       Newport     Holiday Inn ***               Newport
                         Hilton ****                       Newport

       Liverpool:  H. Inn Liverpool ***          Centro
                         H. Inn Exp Albert Dock ***Cidade

       Condado    H. Inn Exp City Centre***  Leeds
       de York      H. Inn Exp Bradford***  Bradford

       DATAS DE INICIO PARIS

Junho 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8

        ■ T. Baixa  ■ T. Media ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

Cambridge

Bath

York

Londres

Paris

Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey

      INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação: nos hotéis previstos ou
similares.  

● Refeições: 8 almoços, conforme
itinerario (bebidas não inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada. 

● Visita panorâmica:
de Londres, Cº de York e Paris.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel e passeio de barco pelo
Sena. Paris iluminada.

● Seguro de viagem.

GRAM COMODIDADE “PARIS-LONDRES EM AVIÃO”

COM 8 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Londres

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 8 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.065
      ■ » Meia:.............................. 2.095
      ■ » Alta: ............................... 2.140
      ■ » Extra: ............................. 2.525
      Spto. quarto individual......................... 660
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............    70       80       90      190       50
         Londres........    100       105       120      105       60

        NOTAS

• As orden das visitas podera ser alterado.

• Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol
as saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da cidade.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Viena

Budapeste

Praga

Bratislava

A53

dias, 8 visitas e 7 refeições  ... a partir de 1.310 $11

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação. Excursão a Paris Iluminada. Paris é
a cidade da luz, uma vez que pela noite pode-
mos ver mais de mil cores que dão um encanto
especial a majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco
do Triunfo, a Champs-Elysees, a Ópera de Gar-
nier, a Praça Concórdia, Trocadero, etc. Aco-
modação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos a oportunidade
de realizar várias visitas e atrações que nos da-
rão uma excelente perspectiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade,
durante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier
Latin, a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilus-
tres, onde se encontra o túmulo de Napoleão, o
Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eif-
fel, símbolo de Paris e da França, a Praça da
Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc.
À tarde embarque nos famosos "bateaux  mou-
ches" para realizar um passeio de barco ao
longo do rio Sena. Sob as românticas pontes de
Paris, o barco vai deslizando ao longo do rio, en-
quanto você desfruta dos célebres monumentos
que estão concentrados em suas margens: a
Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc. Oferece-
mos, também, subir ao 2º andar da famosa Torre
Eiffel, desde onde terá uma vista única da incrível
e grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia
com um passeio a pé por Montmartre e a Praça
Tertre, com seus retratistas e a Sacré Coeur.
Acomodação.

DIA 3. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes visi-
tas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos
jardins e chafarizes, além da maravilhosa Ga-
leria dos  Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

DIA 4. (Domingo) PARIS-PRAGA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo

com destino a Praga (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Jartar e acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça da
República, onde se encontra uma das mais anti-
gas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a Casa
Municipal, a Praça Venceslau, a Ponte Charles,
a Praça Velha. Almoço. Na parte da tarde, du-
rante a visita artística opcional, veremos: 
• O Castelo de Praga. • A Viela Dourada. 

DIA 6. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia
completo à vizinha e famosa cidade de Karlovy
Vary, a maior e mais importante estação balneária
da República Checa. Diz a lenda que foi fundada
pelo próprio imperador Carlos IV, que, em um dia
da caça, descobriu as propriedades da água da
região e, mais tarde, construiu um pavilhão de
caça e fundou uma cidade à qual deu o seu
nome: Karlovy Vary, que significa "águas quentes
de Carlos". Sua indústria de maior prestígio mun-
dial é a do cristal Moser, conhecido como "Cristal
dos Reis", de excelente qualidade e que abas-
tece, desde o século XIX, as Casas Reais Euro-
peias, chefes de Estado, etc. Retorno a Praga. À
noite, jantar (opc.) na típica taberna U-Fleku, du-
rante o qual degustaremos a cozinha checa, o fa-
moso licor Becherovka (uma taça) e a excelente
cerveja checa (uma jarra), tudo incluso no preço.
Acomodação. 

DIA 7. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e vi-
sita panorâmica. Saída para Budapeste. Che-
gada. Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Na margem direita
do Danúbio fica o centro histórico, o Buda, onde
veremos: o Bastião dos Pescadores, a Igreja de
Matias, etc. A seguir atravessaremos o Danúbio
para visitar Peste, a parte comercial da cidade.
Almoço. Na parte da tarde aqueles que deseja-
rem poderão fazer um passeio opcional de barco
no Danúbio. Esta noite oferecemos a possibili-
dade de fazer um passeio noturno por Buda-
peste iluminada e participar de um jantar cigano
(opc.). Acomodação.

DIA 9. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada, almoço e visita pa-

norâmica a esta cidade banhada pelo Danúbio,
antiga capital do império austro-húngaro. No cen-
tro de Viena podemos localizar a antiga cidade
imperial, com o Palácio de Hofburg, residência
dos imperadores. Também veremos o Palácio de
Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de Santo
Estêvão, o Museu de Belas Artes, os monumen-
tos a Goethe, Schiller e Mozart, a Praça dos He-
róis, a Universidade, a Ópera, etc. Passeio com
nosso guia pelas principais ruas da capital aus-
tríaca. Acomodação.

DIA 10. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fare-
mos a visita opcional Viena artística: Ópera de
Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos a
possibilidade de fazer uma visita opcional ao Pa-
lácio Schönbrunn. Palácio de Verão construído
para Maria Theresa entre 1743-1749, na verdade,
uma versão reduzida do projeto original. O interior
é um verdadeiro tesouro (afrescos, pinturas, tra-
balhos em madeira, laca, estuque e espelhos, ta-
peçarias, mármore e cristal), nenhuma despesa
foi poupada. Vamos visitar os aposentos impe-
riais, incluindo os seus maravilhosos jardins de
estilo francês. Almoço. Tarde livre. Na parte da
tearde, aqueles que desejarem poderão assistir a
um concerto no Palácio Auersperg e jantar em
Grinzing (opcional). Acomodação.

DIA 11. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, trans-
porte ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

PARIS
+ PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
3 noites em Paris, 3 em Praga, 2 em Budapeste e 2 em Viena

Além das visitas panorâmicas em Paris,
Praga, Budapeste e Viena, incluímos:
       • Subida a Torre Eiffel.

       • Passeio de barco pelo Sena.

       • Paris iluminada.

       • Visita a Bratislava.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Paris               Mercure La Defense****       Cidade
                                Residhome Millenaiere****   Cidade

        Praga:            Olympik I ****                       Cidade

                                Clarion Congres****             Cidade

        Budapeste:    Arena****                              Cidade

                                            Hungaria****                         Cidade

        Viena:             Holiday Inn South****           Cidade

                                Eurostars Vienna****            Cidade

      INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação em hotéis previstos ou
similares. 

● Refeições: 5 almoços e 2 jantares,
conforme itinerario (bebidas não
inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada. 

● Visita com nosso guia:
Bratislava.

● Visita com guia local:
Paris, Praga, Budapeste e Viena.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel e passeio de barco pelo
Sena.

● Seguro de viagem.

191 PANAVISIÓN

       DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março                17      24      31

Abril                     7      14      21      28

Maio                     5      12      19      26

Junho                   2        9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22      29

Outubro               6      13      20      27

Novembro            3      10      17      24

Dezembro            1        8      15      22      29

• 2017

Janeiro                 5      12      19      26

Fevereiro             2        9      16      23

Março                  2        9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

GRAM COMODIDADE “PARIS-PRAGA EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Viena

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.310
      ■ » Meia:.............................. 1.390
      ■ » Alta: ............................... 1.495
      ■ » Extra: ............................. 1.650
      Spto. quarto individual......................... 600
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50
         Viena............     40         65         80        65        40

        NOTAS

• Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol
as saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da cidade.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A25

dias, 14 visitas e 7 refeições  ... a partir de 1.760 $13

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação. Excursão a Paris Iluminada. Paris é
a cidade da luz, uma vez que pela noite pode-
mos ver mais de mil cores que dão um encanto
especial a majestuosa Torre Eiffel, ao bonito
Arco do Triunfo, a Champs-Elysees, a Ópera de
Garnier, a Praça Concórdia, Trocadero, etc.
Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos a oportunidade
de realizar várias visitas e atrações que nos da-
rão uma excelente perspectiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade,
durante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier
Latin, a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilus-
tres, onde se encontra o túmulo de Napoleão, o
Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eif-
fel, símbolo de Paris e da França, a Praça da
Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier,
etc. À tarde embarque nos famosos "bateaux
mouches" para realizar um passeio de barco
ao longo do rio Sena. Sob as românticas pontes
de Paris, o barco vai deslizando ao longo do rio,
enquanto você desfruta dos célebres monu-
mentos que estão concentrados em suas mar-
gens: a Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc.
Oferecemos, também, subir ao 2º andar da fa-
mosa Torre Eiffel, desde onde terá uma vista
única da incrível e grande cidade que é Paris.
Terminaremos o dia com um passeio a pé por
Montmartre e a Praça Tertre, com seus retratis-
tas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 3. (Sábado) e 4 (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes vi-
sitas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos
jardins e chafarizes, além da maravilhosa Ga-
leria dos  Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enigmá-
tico da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.
Para terminar o dia, sugerimos assistir, opcional-
mente, ao inesquecível show do famoso Moulin
Rouge.

DIA 5. (Segunda Feira) PARIS-VARSOVIA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Varsovia (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jartar e acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) VARSÓVIA
Café da manhã buffet e visita panorâmica em
Varsóvia. Destaque para sua imponente Cidade
Velha. Na Praça do Mercado, veremos o monu-
mento da Sereia, símbolo de Varsóvia. Na parte
oriental da praça eleva-se o maravilhoso Castelo
Real, de estilo barroco. Tarde livre para continuar
visitando a capital da Polônia. Jantar e acomo-
dação.

DIA 7. (Quarta Feira) VARSÓVIA-
AUSCHWITZ-CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Saída para Auschwitz,
lugar onde se encontra o famoso campo de con-
centração, triste testemunha da tragédia humana
ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Du-
rante a visita, percorreremos os antigos barracões
do campo, convertidos em museu. Continuação
para Cracóvia. Partiremos, em seguida, para a
Cracóvia. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Estadia com meia pen-
são. Iniciaremos o dia com a visita panorâmica
à antiga capital da Polônia onde se entrelaçam
lendas, história e contemporaneidade. À tarde, vi-
sita opcional às Minas de Sal de Wieliczka, um
dos mais antigos complexos mineiros deste tipo
na Europa (suas origens remontam ao século XIII),
cuja profundidade alcança os 327 metros e suas
galerias mais de 300 km de comprimento total.
No final da tarde, poderemos realizar uma excur-
são opcional onde veremos a Praça dos Heróis
do Gueto, o exterior da fábrica de Oscar Schin-
dler, o bairro de Podloze e o Bairro Judeu, onde
desfrutaremos do jantar num restaurante típico.
Acomodação.

DIA 9. (Sexta Feira) CRACÓVIA-WROCLAW-
POZNAN
Café da manhã buffet. Saída para Wroclaw,
preciosa cidade que visitaremos, acompanhados
de nosso guia, destacando a Praça do Mercado.
Saída para Poznan, fundada pelo primeiro prín-
cipe da Polônia, Mieszko I, no século IX. Jantar e
acomodação.

DIA 10. (Sábado) POZNAN-TORUN-
GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica a Poznan, ddu-

rante a qual poderemos admirar sua espetacular
Praça do Mercado. Saída para Torun, onde fa-
remos uma parada para visitar sua maravilhosa ci-
dade medieval. Em seguida, saída com destino a
Gdansk. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Domingo) GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica em Gdansk. Ve-
remos a colossal Basílica de Nossa Senhora, em
estilo gótico, que se destaca no alto da cidade, o
Mercado Longo, um dos mais bonitos da Europa.
Apos visitaremos a cidade balneário de Sopot, na
costa do mar Báltico. Retorno a nosso hotel. Jan-
tar e acomodação.

DIA 12. (Segunda Feira) GDANSK-
MALBORK-GDANSK
Café da manhã buffet. Saída em direção a Var-
sóvia, no caminho, daremos uma parada na ci-
dade medieval de Malbork, onde poderemos
visitar o exterior de sua fortaleza. Regreso a
Gdansk. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Terça Feira) GDANSK-VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Na hora marcada, para
ao aeroporto para embarcar no voo com destino
a Varsóvia (voo incluso). Chegada. Fim da viagem
e de nossos serviços.

PARIS
+ POLÔNIA AO COMPLETO
4 noites em Paris, 2 em Varsóvia, 3 em Gdansk, 1 em Poznan e 2 em Cracóvia

Além das visitas panorâmicas em Paris e Londres, incluímos:
       • Subida a Torre Eiffel. Passeio de barco pelo Sena.

       • Paris iluminada.

       • Passeio noturno por Varsóvia.

     • Visita a Torun e Poznan.

     • Visita a Czestochowa.

     • Visita a Campo de Concentração de Auschwitz.

       DATAS DE INICIO PARIS

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

      INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação: nos hotéis previstos ou
similares.  

● Refeições: 7 almoços, conforme
itinerario (bebidas não inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada. 

● Visita panorâmica:
de Paris, Varsovia, Cracovia, Gdansk e
Poznan.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel e passeio de barco pelo
Sena. Passeio noturno por Varsovia e
Campo de Concentração de
Auschwitz.

● Seguro de viagem.

HOTÉIS previstos ou similares

i        Paris:           Mercure La Defense ****        Cidade
                             Residhome Millenaire ****        Cidade

Varsóvia: MDM *** Centro

Metropole *** Centro

Gdansk(1) Mercure Gdynia*** Gdynia

Blick***Sup Cidade

Poznan Novotel Centrum**** Cidade

Llonn **** Cidade

Moderno **** Periferia

Cracóvia Novotel Bronowice**** Cidade

Sympozum *** Cidade
(1) Excepcionalmente, é possível pernoitar em Gdansk 3*

ou Gdynia.

GRAM COMODIDADE “PARIS-VARSOVIA EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Varsovia

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.760
      ■ » Meia:.............................. 1.790
      ■ » Alta: ............................... 1.835
      ■ » Extra: ............................. 2.220
      Spto. quarto individual......................... 720
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50
         Varsovia .......     95         95         95       95       50

        NOTAS

• As orden das visitas podera ser alterado.

• Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol
as saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da cidade.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 16 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.395 $14

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação. Excursão a Paris Iluminada. Paris é
a cidade da luz, uma vez que pela noite pode-
mos ver mais de mil cores que dão um encanto
especial a majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco
do Triunfo, a Champs-Elysees, a Ópera de Gar-
nier, a Praça Concórdia, Trocadero, etc. Aco-
modação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos a oportunidade
de realizar várias visitas e atrações que nos darão
uma excelente perspectiva de Paris. Iniciaremos
com a visita panorâmica da cidade, durante a
qual veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-
prima da arte medieval, o Quartier Latin, a Sor-
bonne, o Panteão de Homens Ilustres, onde se
encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio e os
Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo
de Paris e da França, a Praça da Concórdia, a
Praça l'Étoile com o Arco do Triunfo, a Praça
Vendome, a Ópera Garnier, etc. À tarde embar-
que nos famosos "bateaux  mouches" para rea-
lizar um passeio de barco ao longo do rio Sena.
Sob as românticas pontes de Paris, o barco vai
deslizando ao longo do rio, enquanto você des-
fruta dos célebres monumentos que estão con-
centrados em suas margens: a Torre Eiffel, a
Cité, Notre Dame, etc. Oferecemos, também, su-
bir ao 2º andar da famosa Torre Eiffel. Terminare-
mos o dia com um passeio a pé por Montmartre
e a Praça Tertre, com seus retratistas e a Sacré
Coeur. Acomodação.

DIAS 3. (Sábado) e 4 (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes visi-
tas opcionais:

• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 5. (Segunda Feira) PARIS-ESTOCOLMO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Estocolmo (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e aco-
modação.

DIA 6. (Terça Feira) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em
Estocolmo, durante a qual vamos percorrer a ci-
dade antiga, da época medieval. A seguir, reali-

zaremos uma visita opcional à Prefeitura de Es-
tocolmo, onde se celebra a entrega dos prêmios
Nobel e ao Museu Vasa. Acomodação. 

DIA 7. (Quarta Feira) ESTOCOLMO-
KARLSTAD-OSLO
Café da manhã buffet. Na hora marcada saida
a Oslo passando per Karlstad. Chegada à capital
da Noruega e traslado ao hotel. Visita panorâ-
mica da cidade inclusa. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) OSLO-LILLEHAMMER-
LOM-ÁREA STRYN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica à cidade. Excur-
são inclusa ao Museu dos Barcos Vikings e
ao Museu Folclórico. Saída de Oslo para o in-
terior da bela Noruega. Percorreremos, em toda
sua extensão, o maior lago do país, o lago Mosa.
Breve parada em Lillehammer. Continuaremos
pelo vale de Oppland até chegar à cidade de
Lom, local que reúne as montanhas mais bem
preservadas da Noruega. Tempo livre para visitar
a magnífica Stavkirke. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Sexta Feira) ÁREA STRYN-FIORDE
GEIRANGER-GELEIRA DE BRYKSDAL-
ÁREA SONGDAL
Café da manhã buffet. Saída para embarcar,
num cruzeiro incluso ao longo do fiorde Geiran-
ger. Após o desembarque seguiremos para a
deslumbrante Geleira de Briksdal. Chegada a
Briksdal, onde haverá tempo livre à sua disposi-
ção. Na parte da tarde, continuação para Leikan-
ger. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Sábado) ÁREA SONGDAL-
FIORDE DOS SONHOS-BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã nós iremos
para Sognefjord, o mais bonito e fundo no país
para o qual nós levaremos a cabo um cruzeiro
maravilhoso (incluído) de 2 aprox de horas. Nós
o Will desembarca na área de Aurland. Logo eles
serão capazes a difrutar de uma viagem maravi-
lhosa opcional no trem famoso de Flam. À úl-
tima hora chegada para Bergen, também
famoso como "o Capital dos Fiordes." Jantar e
acomodação.

DIA 11. (Domingo) BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã nós levare-
mos a cabo a visita panorâmica (incluído)
desta cidade sem igual no mundo. Nós caminha-
remos pelo bairro de Nordnes (onde ele/ela é a
rua fotografada na cidade), para o Teatro, o
quarto de Concertos, a Universidade, a Igreja
de María. Nós terminaremos a visita em "Fiske-
torget" famoso, o mercado de ter pescado ao
ar livre onde eles poderão provar produtos do
mar de qualidade alta. Leve livre. Jantar e aco-
modação.

      INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre.
● Refeições: 7 almoços, conforme

itinerario (bebidas não inclusas).
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Paris, Estocolmo, Oslo,
Copenhague. Museus barcos vikingos e
folclórico em Oslo.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Bergen, Stavkirke, glaciar Briksdal. 

● Cruceros: Fiordes dos Sonhos 
(mais conocido do pais) 
e Fiorde Geiranger.

● Otros atractivos incluidos:
Torre Eiffel,
Passeio em barco pelo Sena.
Subida ao funicular em Bergen.

● Seguro de viaje.

PARÍS
+ ESCANDINÁVIA
4 noites em Paris, 2 em Copenhague, 2 em Bergen, 2 em Fiordos, 
1 em Oslo e 2 em Estocolmo

Além das visitas panorâmicas em Paris, Estocolmo, 
Oslo, Bergen e Copenhague, incluímos:

        • Subida a la Torre Eiffel. Passeio de barco pelo Sena. Paris iluminado.

          • Cruzeiros: por los fiordos de los Sueños y Geiranger

          • Cascadas y glaciares: Briksdal, Jostedalen y de las Siete Hermanas.

          • Otros atractivos: Stavkirke, subida en funicular en Bergen, museo
folclórico y museo de los barcos vikingos en Oslo.

       FECHAS INICIO PARIS
Mayo                  19

Junio                    2      16      30

Julio                   14      28

Agosto               11      25

Septiembre          8

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

      HOTÉIS previstos ou similares
         Paris                Mercure La Defense ****    Cidade
                                 Residhome Millenaire ****  Cidade

        Copenhague   Scandic Sydhavn****         Cidade
                                 Radisson Falconer ****      Cidade

        Estocolmo      Scandic Foresta ****         Cidade
                                 Scandic Ariadne ****         Cidade

        Oslo                 Scandic Helsfyr ****          Cidade
                                 Scandic Holberg ****         Centro

        Area Stryn      Loenfjord ****                       Loen
                                 Geiranger Hotel ****       Geiranger

        A. Sognefjord  Leikanger ****                Leikanger
                                 Sognefjord Hotel ****     Leikanger
                                 Hofskund Hotel ****         Songdal

        Bergen             Radisson B. Norge ****      Centro
                                 Scandic City ****                Centro
                                 Scandic Ornen ****            Centro
                                 Scandic Neptune ****        Centro

GRAM COMODIDADE “PARIS-ESTOCOLMO EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

Inicio Paris - Fim Copenhague

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.395
      ■ » Meia:.............................. 2.430
      ■ » Alta: ............................... 2.575
      ■ » Extra: ............................. 2.860
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............    70       80       90      190       50
         Copenhague    110       110       110      110       70

        NOTAS

• As orden das visitas podera ser alterado.

• Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol
as saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da cidade.

DIA 12. (Segunda Feira) BERGEN-
COPENHAGUE

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada
transporte para aeroporto para embarcar no
voo com destino Copenhague (voo não in-
cluso). Chegada e traslado ao hotel. Acomo-
dação.

DIA 13. (Terça Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. No princípio hora, visita
panorâmico (incluído) o quadrado da assem-
bléia municipal; a Sereia que transformou no
verdadeiro símbolo da cidade; Gliptoteca
Carlsberg; o palácio de Amalienborg que é for-
mado através de quatro rococó de palácios e
do século de XVIII é real residência, etc. Leva
livre. Acomodação.

DIA 14. (Quarta Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto, fim da viagem e de nos-
sos serviços.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Tallín

Helsinki

Riga

Vilnius

Paris

194 PANAVISIÓN

A17

dias, 13 visitas e 7 refeições  ... a partir de 1.630 $12

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Acomo-
dação. Excursão a Paris Iluminada. Paris é a ci-
dade da luz, uma vez que pela noite podemos ver
mais de mil cores que dão um encanto especial a
majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco do Triunfo,
a Champs-Elysees, a Ópera de Garnier, a Praça
Concórdia, Trocadero, etc. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos a oportunidade de
realizar várias visitas e atrações que nos darão
uma excelente perspectiva de Paris. Iniciaremos
com a visita panorâmica da cidade, durante a
qual veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-
prima da arte medieval, o Quartier Latin, a Sor-
bonne, o Panteão de Homens Ilustres, onde se
encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio e os
Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo de
Paris e da França, a Praça da Concórdia, a Praça
l'Étoile com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome,
a Ópera Garnier, etc. À tarde embarque nos fa-
mosos "bateaux  mouches" para realizar um pas-
seio de barco ao longo do rio Sena. Sob as
românticas pontes de Paris, o barco vai deslizando
ao longo do rio, enquanto você desfruta dos céle-
bres monumentos que estão concentrados em
suas margens: a Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame,
etc. Oferecemos, também, subir ao 2º andar da
famosa Torre Eiffel. Terminaremos o dia com um
passeio a pé por Montmartre e a Praça Tertre, com
seus retratistas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIAS 3. (Sábado) e 4 (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes visitas
opcionais:

• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 5. (Segunda Feira) PARIS-TALLIN
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Tallin (voo não incluso). Chegada e tras-
lado ao hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) TALLIN
Café da manhã buffet. Visita panorâmica nesta
cidade, conhecida como “Praga do Báltico” por
suas belas construções medievais. Tallinn está di-
vidida em três partes: a Colina da Catedral, onde
se situava a autoridade central; a Cidade Antigaa
("Vana Linn"). Passearemos pela Cidade Alta,

onde se encontram a Catedral ortodoxa de Ale-
xander Nevsky e o Parlamento da Estônia. Va-
mos ver a cidade antiga, cheia de artesãos e
comerciantes, que mantém dentro de seu recinto
fortificado uma grande quantidade de edifícios an-
tigos. Destacam-se também a Prefeitura, a Igreja
de Santo Olavo, a Farmácia Municipal (uma das
mais antigas da Europa ainda em funcionamento,
datada de 1422), e a Igreja do Espírito Santo.
Tarde livre. Após o jantar, daremos um passeio no-
turno pela cidade velha. Acomodação.

DIA 7. (Quarta Feira) TALLIN (HELSINKI)
Café da manhã buffet. Estadia com meia pen-
são. Hoje você vai poder realizar opcional-
mente uma magnífica excursão a Helsinki.
Seguiremos para o porto de Tallinn para fazer um
cruzeiro de cerca de duas horas pelo Golfo da Fin-
lândia. Na chegada a Helsinki, faremos a visita pa-
norâmica pela cidade. Tempo livre. Na parte da
tarde, traslado ao porto para embarcar de volta
para Tallinn. Chegada. Jantar. Acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) TALLIN-PÄRNU-
TURAIDA-SIGULDA-RIGA
Café da manhã buffet. Saída para a cidade cos-
teira de Pärnu, uma das cidades mais bonitas da
República e considerada a capital do verão. Con-
tinuação a Turaida, onde visitaremos seu impor-
tante castelo, a igreja de madeira de Vizdzeme e
o cemitério Livon, onde está o túmulo da legen-
dária “rosa de turaida”. Visitaremos as Grutas
Gutmanis, relacionadas com a lenda da rosa de
turaida e antigas lendas dos livones. Continuação
a Sigulda e visita de Parque Nacional de Gauja
onde poderemos admirar as paisagens naturais.
Visita de Sigulda, maravilhoso povoado dentro do
vale. Continuação de nossa rota a Riga. Jantar
e Acomodação.

DIA 9. (Sexta Feira) RIGA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica pela cidade. Daremos um 
passeio a pé pelo centro histórico, no qual pode-
remos apreciar a Prefeitura de Riga, a Catedral,
a Igreja de São Pedro, a Porta Sueca, o Mo-
numento à Liberdade, Mercado Central, etc.
Visitaremos também o bairro com a maior con-
centração de edifícios modernistas da cidade.
Tarde livre. Jantar. Após o jantar, daremos um
passeio noturno incluso pela parte mais antiga da
cidade. Acomodação.

DIA 10. (Sábado) RIGA-RUNDALE-COLINA
DAS CRUZES-KAUNAS-VILNIUS 
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para o Palácio de Rundale, cons-
truído entre 1736 e 1740 pelo mesmo arquiteto
que construiu o Museu Hermitage de São Peters-
burgo. O Palácio foi a famosa residência de verão
de Ernst Johann Biron, Duque de Courland. Cru-

zaremos a fronteira com a Letônia e, no caminho
faremos uma pausa para visitar a misteriosa Co-
lina das Cruzes, centro cristão de peregrinações.
Saída a Kaunas visita panorámica (inclusa).
Continuação e chegada a Vilnius. Tempo livre.
Jantar. Acomodação.

DIA 11. (Domingo) VILNIUS
Café da manhã buffet. Visita panorâmica pela
cidade. Na idade Moderna, a parte que hoje co-
rresponde à cidade antiga, fundada em 1323, foi
cercada por muralhas, com nove pórticos e três
torres. Contemplaremos a torre de Gediminas, a
Catedral, a Igreja de São Pedro e São Paulo, o
magnífico centro velho, o bairro judeu, a Re-
pública de Uzupis e cemitério Antakalnis, etc.
Na parte da tarde, sugerimos realizar uma excur-
são opcional a Trakai, conhecida como a “cidade
sobre a água”, completamente cercada pelo lago
Galve e fundada no século XIV. Retorno ao hotel.
Jantar. Depois faremos um passeio noturno in-
cluso pelo centro histórico da cidade. Acomoda-
ção.

DIA 12. (Segunda Feira) VILNIUS
Café da manhã buffet. No horário marcado, tras-
lado para o aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

PARIS
+ REPÚBLICAS BÁLTICAS
4 noites em Paris, 3 em Tallin, 2 em Riga e 2 em Vilnius

Além das visitas panorâmicas em Paris, Tallin, Sigulda, Riga,
Kaunas e Vilnius, incluímos:
       • Subida a Torre Eiffel. Passeio de barco pelo Sena. Paris iluminada.

       • Visita a Parnu, Côlina das Cruzes e Palácio de Rundale.

     • Visita do Mercado Central e a Catedral de São Pedro em Riga.

     • Passeios noturnos por Tallin, Riga e Vilnius.

       DATAS DE INICIO PARIS

Maio 19

Junho 9 23

Julho 7 21

Agosto 4 18

Setembro 1 15

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

      INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação: nos hotéis previstos ou
similares.  

● Refeições: 7 almoços, conforme
itinerario (bebidas não inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada. 

● Visita com guia local:
Panorâmicas de Paris, Tallin, Riga e
Vilnius.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel e passeio de barco pelo
Sena. Parque de Gauja, Igreja de
Madeira de Vizdzeme, Cemitério Livon
e Grutas Gutmanis. Castello de Turaida
e Palacio de Rundale.

● Seguro de viagem.

       HOTÉIS previstos ou similares

        Paris            Mercure La Defense ****         Cidade
                             Residhome Millenaire ****         Cidade

Vilnius Crowne Plaza **** Cidade
Congress**** Centro
Neringa **** Centro
Panorama *** Centro

Riga Radisson Daug. **** Centro
Radisson Latvija **** Centro
Albert Hotel **** Centro

Tallin Park Inn Grand Hotel**** Centro
Sokos Viru **** Centro
Radisson Olympia **** Cidade

Excepcionalmente a acomodação em Tallinn poderá ser
feita no Hotel Ylemiste (4* Periferia).

GRAM COMODIDADE “PARIS-TALLIN EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Vi lnius

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.630
      ■ » Meia:.............................. 1.660
      ■ » Alta: ............................... 1.705
      ■ » Extra: ............................. 2.090
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50
         Vilnius ..........     60         75         75       75       40

        NOTAS

• As orden das visitas podera ser alterado.

• Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol
as saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da cidade.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Moscou

São
Petersburgo

A28

dias, 8 visitas e Café da Manhã  ... a partir de 1.560 $11

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação. Excursão a Paris Iluminada. Paris é
a cidade da luz, uma vez que pela noite podemos
ver mais de mil cores que dão um encanto espe-
cial a majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco do
Triunfo, a Champs-Elysees, a Ópera de Garnier,
a Praça Concórdia, Trocadero, etc. Aco-
modação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos a oportunidade
de realizar várias visitas e atrações que nos da-
rão uma excelente perspectiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade,
durante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier
Latin, a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilus-
tres, onde se encontra o túmulo de Napoleão, o
Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eif-
fel, símbolo de Paris e da França, a Praça da
Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc.
À tarde embarque nos famosos "bateaux  mou-
ches" para realizar um passeio de barco ao
longo do rio Sena. Sob as românticas pontes de
Paris, o barco vai deslizando ao longo do rio, en-
quanto você desfruta dos célebres monumentos
que estão concentrados em suas margens: a
Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc. Oferece-
mos, também, subir ao 2º andar da famosa Torre
Eiffel, desde onde terá uma vista única da incrível
e grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia
com um passeio a pé por Montmartre e a Praça
Tertre, com seus retratistas e a Sacré Coeur.
Acomodação.

DIA 3. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes visi-
tas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos jar-
dins e chafarizes, além da maravilhosa Galeria
dos  Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enigmá-
tico da Mona Lisa.

DIA 4. (Domingo) PARIS-MOSCOU
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo

com destino a Moscou (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
à cidade de Moscou. Iniciaremos a panorâmica
na cidade seguindo para a Praça Vermelha,
onde se encontram o Museu de História (séc.
XIX), a catedral da Intercessão mais conhecida
como Catedral de São Basílio e admiraremos
o belíssimo conjunto do Convento das Donze-
las. Finalizaremos o circuito dando um passeio
pela Praça Vermelha. A seguir, faremos a visita
ao Metrô de Moscou, maravilhosamente deco-
rado e mais conhecido pelo nome de Palácios
Subterrâneos. À tarde, os que desejarem pode-
rão visitar opcionalmente o recinto amuralhado
do Kremlin, Praça das Catedrais. Acomoda-
ção.

DIA 6. (Terça Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre nesta bela
cidade para atividades pessoais, compras etc.
Sugerimos passear em seu centro antigo ou vi-
sitar opcionalmente Sergueiv Posad, a 65 km
de Moscou. À tarde sugerimos uma interessante
visita opcional à Galeria Tretyakov, um dos mais
prestigiosos museus do país, cuja coleção de
ícones (sécs. XIV-XVIII) e quadros de artistas rus-
sos dos séc. XVII-XIX é a melhor do mundo e re-
presenta a cultura russa de todo o milênio.
Acomodação.

DIA 7. (Quarta Feira) MOSCOU-
SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, su-
gerimos visitar opcionalmente o Museu da 2ª
Guerra Mundial, um dos maiores museus da
Rússia. Na parte da tarde, viagem para São Pe-
tersburgo. Traslado ao aeroporto para embarcar
no voo de Moscou a São Petersburgo. Chegada
e traslado a seu hotel. Acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica na cidade (os
passageiros que fizeram o trajeto Moscou-São
Petersburgo de trem serão recebidos na estação
para serem trasladados a seu hotel e incorpora-
dos ao restante do grupo para dar início à visita).
Percorreremos a Avenida Nevsky, rua principal
da cidade, na qual se destacam os edifícios da
Torre da Duma Urbana e da Casa do Livro.
Passaremos pelo dique e o Jardim de Verão e
admiraremos os Templos de São Isaac. Para fi-
nalizar a visita, contemplaremos a Catedral de
Nossa Senhora de Kazan, uma das obras-pri-
mas da arquitetura russa do século XIX. Tarde li-
vre durante a qual suegerimos passear pelo
centro antigo da cidade ou visitar opcional-

mente Petrodvorets (ex Peterhof), bela cidade
situada a 30 km de São Petersburgo. Acomo-
dação.

DIA 9. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã su-
gerimos realizar opcionalmente a visita ao Museu
Hermitage, considerado um dos maiores do
mundo. Suas coleções estão localizadas tanto
no Palácio de Inverno como nos edifício do An-
tigo, Novo e Pequeno Hermitage. Se preferir,
participe de um almoço com show folclórico
durante o qual desfrutaremos e admiraremos o
colorido de seus trajes. À tarde poderá participar
da visita opcional à Fortaleza de Pedro e Paulo,
localizada na Ilha Zayachi, onde destaca sua
magnífica Catedral de estilo barroco inicial.
Em seu interior podemos apreciar a iconóstase
e esculturas realizadas por artesãos russos que
impressionam por sua beleza. Traslado ao hotel.
Acomodação.

DIA 10. (Sábado Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre. Na parte da
manhã recomendamos realizar uma visita opcio-
nal ao Palácio de Catarina na cidade de Pushkin.
Acomodação.

DIA 11. (Domingo) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

PARIS
+ RÚSSIA CLÁSSICA
3 noites em Paris, 3 em Moscou, 4 em São Petersburgo

Além das visitas panorâmicas em Paris, Moscou,
e São Petersburgo incluímos:
       • Subida a Torre Eiffel. Passeio de barco pelo Sena.

       • Paris iluminada.

       • Visita ao Metrô de Moscou.

       • Visita a pé pela Praça Vermelha.

      INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação em hotéis previstos ou
similares. 

● Refeições: Café da manhã diaro.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Visita com guia local:

Paris, Moscou e São Petersburgo.
● Outras atrações inclusas: Subida a

Torre Eiffel e passeio de barco pelo
Sena.
Metro de Moscou e degustação de
Vodka Russa.

● Seguro de viagem.

       DATAS DE INICIO PARIS

Maio                   12      19      26

Junho                   2        9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22      29

Outubro               6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol
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      HOTÉIS previstos ou similares

        Paris              Mercure La Defense ****     Cidade
                               Residhome Millenaire ****  Cidade

         São                Neptun****                          Cidade
        Petersburgo  Oktyabrskaya****                Cidade
                               Sokos Olimpia****               Cidade
                               Vvedensky****                    Cidade

        Moscou         Cosmos****                         Cidade
                               Crowne Plaza *****              Cidade
                               Korston *****                       Cidade

NOTAS

Visto: Por favor, consulte as condições e requisitos
necessários junto ao órgão competente de seu
país de origem.
Os hotéis publicados são os que estão previstos
e, em casos excepcionais, podem ser substituídos
por outros de categoria e localização similares.
A ordem das excursões e visitas pode ser modifi-
cada.
Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol as
saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da cidade.

GRAM COMODIDADE “PARIS-MOSCOU EM AVIÃO”

ALOJAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em alojamento e café da manhã
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.560
      ■ » Meia:.............................. 1.580
      ■ » Alta: ............................... 1.615
      ■ » Extra: ............................. 1.900
      Spto. Noites bancas 15/5-30/6 ........... 110
      Spto. quarto individual......................... 600
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70        80       90      190       50
         S. Petersburgo  95        120       120      120       60

Inicio Paris - Fim São Petersburgo

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Istambul Capadócia
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A29

dias, 25 visitas e 8 refeições  ... a partir de 1.335 $11

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação. Excursão a Paris Iluminada. Paris é
a cidade da luz, uma vez que pela noite pode-
mos ver mais de mil cores que dão um encanto
especial a majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco
do Triunfo, a Champs-Elysees, a Ópera de Gar-
nier, a Praça Concórdia, Trocadero, etc. Aco-
modação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos a oportunidade
de realizar várias visitas e atrações que nos da-
rão uma excelente perspectiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade,
durante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier
Latin, a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilus-
tres, onde se encontra o túmulo de Napoleão, o
Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eif-
fel, símbolo de Paris e da França, a Praça da
Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier,
etc. À tarde embarque nos famosos "bateaux
mouches" para realizar um passeio de barco
ao longo do rio Sena. Sob as românticas pontes
de Paris, o barco vai deslizando ao longo do rio,
enquanto você desfruta dos célebres monumen-
tos que estão concentrados em suas margens:
a Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc. Oferece-
mos, também, subir ao 2º andar da famosa To-
rre Eiffel, desde onde terá uma vista única da
incrível e grande cidade que é Paris. Terminare-
mos o dia com um passeio a pé por Montmartre
e a Praça Tertre, com seus retratistas e a Sacré
Coeur. Acomodação.

DIA 3. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes visi-
tas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos
jardins e chafarizes, além da maravilhosa Ga-
leria dos  Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

DIA 4. (Domingo) PARIS-ISTAMBUL
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada,
transporte para o aeroporto para embarcar no

voo com destino a Istambul (voo não incluso).
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma fasci-
nante visita ao Chifre de Ouro. A visita começa
na grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos
com a visita à igreja de São Salvador em Chora,
o monumento bizantino mais importante de Is-
tambul (depois de Santa Sofia). Finalizaremos
com uma parada no café de Pierre Loti, com
belas vistas do Chifre de Ouro. Tarde livre. Aco-
modação.

DIA 6. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma fasci-
nante visita a Istambul. Começaremos de manhã,
com a visita à Mesquita Nova, uma mesquita im-
perial. Seguiremos para o Bazar Egípcio, também
conhecido como “bazar das especiarias”, em vir-
tude das mercadorias que lá se vendem. Poste-
riormente, passaremos para a parte asiática, pela
ponte do Bósforo, parando para descansar na
colina de Camlica. Também visitaremos o Palá-
cio de Beylerbeyi. Almoço num restaurante tí-
pico de frutos do mar na ponte de Gálata. A seguir,
faremos um passeio de barco ao longo do Bós-
foro, o estreito que separa dois continentes, Eu-
ropa e Ásia. Acomodação.

DIA 7. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para continuar descobrindo os grandes te-
souros de Istambul. Este bonito passeio começa
com a visita ao Palácio de Topkapi, residência de
todos os sultões do império até o séc. XIX. A se-
guir, conheceremos a Basílica de Santa Sofia,
igreja bizantina do séc. VI, construída por Justi-
niano, o Grande, hoje convertida em museu com
os mais belos mosaicos bizantinos. Na parte da
tarde, visitaremos o Hipódromo Romano, onde
admiraremos o Obelisco de Teodósio, a Coluna
Serpentina, a Fonte Alemã e a Coluna de Cons-
tantino. Almoço. Esta excursão também inclui a
visita à Mesquita Azul, uma das mesquitas impe-
riais mais belas, ricamente decorada com afrescos
e azulejos. Terminaremos o dia com a visita ao
Grand Bazaar. Acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã e traslado ao aeroporto para
embarcar no voo regular com destino a Capadó-
cia (voo não incluso) paisagem lunar única no
mundo, que além de ser um prodígio da natu-
reza, é também uma amostra palpável da capa-
cidade de adaptação do ser humano ao meio
ambiente, tornando-o, além de habitável, uma
testemunha silenciosa de seu gênio artístico.
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao
hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão ae-
rostático sobre a espetacular Capadócia. Café
da manhã. Interessante jornada. Começaremos
pela visita à cidade subterrânea de Kaymakli,
Ozkonak ou Saratli (visita a uma delas), que fo-
ram construídas pelas comunidades cristãs como
forma de proteção contra os ataques árabes. Al-
moço. À noite, sugerimos que você assista a um
show numa gruta típica da região, onde você vai
poder apreciar as típicas danças folclóricas turcas
(opcional). Jantar e acomodação.

DIA 10. (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje seguiremos com nossas
visitas inclusas na Capadócia. Começaremos
pela visita panorâmica ao Castelo Uçhisar, onde
a ação da água e do vento sobre o terreno vul-
cânico deram lugar uma paisagem simplesmente
espetacular, formada por picos, cones e obelis-
cos. Podemos observar claramente as casas ru-
rais habitadas pela população durante os
períodos bizantino e turco. Seguiremos para o
Vale de Guvercinlik e o Vale de Göreme, si-
tuado bem no centro de um fantástico vale de co-
nes e chaminés de fadas. Visitaremos o Museu a
Céu Aberto de Göreme, um complexo monástico
de igrejas e capelas escavadas na rocha, deco-
radas com afrescos dos sécs. X e XIII, que foi de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. As inscrições nas rochas fazem pensar
que Göreme foi um dos principais centros de pe-
regrinação de toda a Anatólia. Almoço. Continua-
ção pelo Vale de Çavusin, onde podemos
admirar as casas escavadas no sopé da colina e
a igreja de São João Batista. Depois nos dirigire-
mos ao Vale de Pasabag, o melhor lugar para
contemplar as “chaminés de fadas” da região. A
visita finaliza numa fábrica/loja de artesanato tí-
pica da região. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Domingo) CAPADÓCIA-ISTAMBUL
Viagem de avião

Café da manhã. Traslado ao aeroporto da Ca-
padócia para embarcar no voo com destino a Is-
tambul (voo não incluso). Fim da viagem e de
nossos serviços.

PARIS
+ ISTAMBUL E CAPADÓCIA
3 noites em Paris, 4 em Istambul e 3 em Capadócia

Além das visitas panorâmicas em Paris e Istambul, incluímos:

     • Subida a Torre Eiffel. Passeio de barco pelo Sena.

        • Paris iluminada.

        • Mesquita nova, bazar Egipcio, palacio Beyrlerbeyi e Grand bazaar.

        • Palacio de Topkapi, Santa Sofia, Mesquita Azul.

        • Paisagem lunar, Museu de Goreme (com entradas)

        • Vale de Pasabag, Vale de Cavusin (com entradas)

        • Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Seratli (com entradas)

NOTAS

• Ver notas pág. 57 e 143.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 57 e 143.

       DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março                17      24      31

Abril                     7      14      21      28

Maio                     5      12      19      26

Junho                   2        9      16

Julho                  14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro           15      22      29

Outubro               6      13      20      27

Novembro            3      10      17      24

Dezembro            1        8      15      22      29

• 2017

Janeiro                 5      12      19      26

Fevereiro              2        9      16      23

Março                  2        9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

      HOTÉIS previstos ou similares

        Paris            Mercure La Defense ****       Cidade
                             Residhome Millenaire ****     Cidade

         Istambul      Black Bird***                         Cidade
                             Yigitalp ****                           Cidade

        Capadócia  Mustafa****                           Cidade
                             Avrasya****                           Cidade
                             Perissia*****                          Cidade

GRAM COMODIDADE “PARIS-ISTAMBUL EM AVIÃO”

COM 8 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Is tambul

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 8 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.335
      ■ » Meia:.............................. 1.485
      ■ » Alta: ............................... 1.520
      ■ » Extra: ............................. 1.805
      Spto. saidas 17/3 ................................ 205
      Spto. saidas 22/12 .............................. 60
      Spto. quarto individual......................... 600
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70        80       90      190       50
         Istambul .......    125       125       125      125       60

      AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
Istambul-Capadócia-Istambul ............. 290

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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       DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março                17      24      31

Abril                     7      14      21      28

Maio                     5      12      19      26

Junho                   2        9      16      23      30

Julho                    7      14      21      28

Agosto                 4      11      18      25

Setembro             1        8      15      22      29

6 13                    20      27

Novembro            3      10      17      24

Dezembro            1        8      15      22      29

• 2017

Janeiro                 5      12      19      26

Fevereiro              2        9      16      23

Março                  2        9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

Paris

Tel Aviv

Haifa

Caesareia
Galileia

Beit Shean

Jerico
Jerusalem

A30

dias, 24 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.320 $12

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Acomo-
dação. Excursão a Paris Iluminada. Paris é a ci-
dade da luz, uma vez que pela noite podemos ver
mais de mil cores que dão um encanto especial a
majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco do Triunfo,
a Champs-Elysees, a Ópera de Garnier, a Praça
Concórdia, Trocadero, etc. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos a oportunidade de
realizar várias visitas e atrações que nos darão
uma excelente perspectiva de Paris. Iniciaremos
com a visita panorâmica da cidade, durante a
qual veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-
prima da arte medieval, o Quartier Latin, a Sor-
bonne, o Panteão de Homens Ilustres, onde se
encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio e os
Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, a Praça da
Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco do Triunfo,
a Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc. À tarde
embarque nos famosos "bateaux  mouches" para
realizar um passeio de barco ao longo do rio
Sena. Sob as românticas pontes de Paris, o barco
vai deslizando ao longo do rio, enquanto você
desfruta dos célebres monumentos que estão
concentrados em suas margens: a Torre Eiffel, a
Cité, Notre Dame, etc. Oferecemos, também, su-
bir ao 2º andar da famosa Torre Eiffel. Terminare-
mos o dia com um passeio a pé por Montmartre
e a Praça Tertre, com seus retratistas e a Sacré
Coeur. Acomodação.

DIAS 3. (Sábado) e 4 (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes visitas
opcionais:

• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 5. (Segunda Feira) PARIS-TEL AVIV
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Tel Aviv (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) TEL AVIV-CESAREIA-
HAIFA-ACRE-GALILEIA
Café da manhã. Saída para dar um visita pano-
râmica inclusa pela cidade de Tel Aviv e entrar
em contato com esta importante cidade de forma
panorâmica. Chegada a Jafa, antigo porto de Is-
rael convetido num interessante bairro de artistas.

Continuaremos pelo litoral até chegar a Cesareia,
antiga capital romana. Seguiremos nosso passeio
até Haifa e subiremos o Monte Carmelo, onde
ocorreu o desafio do profeta Elias. Visitaremos a
igreja Stella Maris, sede da ordem dos Carmelitas
e lugar de culto à Nossa Senhora do Carmo. Ire-
mos em seguida para a Galileia. Jantar e aco-
modação.

DIA 7. (Quarta Feira) GALILEIA-TIBERIADES-
NAZARET
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa o Monte das Beatitudes, cenário
do sermão da montanha. Em seguida, conhece-
remos Tabgha, onde ocorreu o Milagre da Multi-
plicação dos Pães e Peixes e onde está a Igreja
do Primado, local de confirmação de São Pedro;
em Cafarnaum veremos as ruínas da Casa de
Pedro e da antiga Sinagoga, onde Jesus predi-
cou. Seguiremos ao longo do mar da Galileia até
Tiberíades. À tarde, via Caná (ou Canaã) da Ga-
lileia prosseguiremos para Nazaré. Visitaremos a
Basílica da Anunciação, a Carpintaria de José
e a Fonte da Virgem. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) GALILEIA-VALE DO
JORDÃO-MONTE TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para o Monte Ta-
bor, onde ocorreu a transfiguração de Jesus
diante de Moisés e Elias. Seguiremos pelo vale do
Jordão rodeando Jericó. Atravessando o Deserto
da Judeia, nos dirigiremos para Jerusalém, ci-
dade mensageira da paz e berço das três grandes
religiões monoteístas. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Sexta Feira) CIDADE NOVA
JERUSALÉM-EIN KEREM–BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje conheceremos uma das ci-
dades mais importantes e mais antigas do
mundo. Na parte da manhã, desfrutaremos da vi-
sita inclusa Cidade Nova de Jerusalém. Visita
inclusa o Santuário do Livro no Museu de Israel,
onde estão expostos os manuscritos do Mar
Morto e o modelo que representa a cidade de Je-
rusalém na época de Jesus. Faremos uma parada
no museu do Holocausto. Seguiremos para Ein
Kerem, para visitar os Santuários da Visitação de
Maria a sua prima Isabel e de São João Ba-
tista. À tarde, saída para Belém, lugar de nasci-
mento de Jesus Cristo. Visita inclusa a Igreja
da Natividade, a Gruta de São Jerônimo e a
igreja de Santa Catarina. Retorno a Jerusalém.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS
OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA JERUSALÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Dia para desfrutar das visitas
mais importantes desta viagem. Vamos conhecer

a cidade antiga de Jerusalém. Saída para o
Monte das Oliveiras, para fazer uma visita pa-
norâmica pela cidade santa amuralhada. Em se-
guida, conheceremos o Horto de Getsêmani e
Basílica da Agonia. Visitaremos o Muro das La-
mentações e continuaremos a através da Via
Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da cru-
cificação de Jesus e ao Santo Sepulcro. Ao
longo da Via Dolorosa, existem 14 estações, e em
cada estação existe uma capela ou sinal que ilus-
tra o episódio. Continuação para o Monte Sião,
onde se encontram o Túmulo do Rei David e o
Cenáculo, lugar da Santa Ceia, “Eucaristia” e
“Pentecostes”. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre para passear pelas rue-
las da cidade antiga. Possibilidade de fazer uma
excursão opcional a Massada e Mar Morto (apre-
cio aprox. 105 $ a pagar em destino em nume-
rário). Jantar e acomodação. 

DIA 12. (Segunda Feira) JERUSALÉM-
TEL AVIV
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao
aeroporto de Tel Aviv. Fim da viagem e de nossos
serviços.

PARIS
+ TERRA SANTA
4 noites em Paris, 1 em Tel Aviv, 2 em Galileia e 4 em Jerusalem

Além das visitas panorâmicas em Paris e Tel Aviv, incluímos:
       • Subida a Torre Eiffel. Passeio de barco pelo Sena. Paris iluminada.

        • Visitas em Cesareia e Haifa.

  • Visitas na Galileia e Nazaré.

  • Ein Kerem e Belém.

  • Cidade nova e antiga de Jerusalém.

  • Ein Kerem, Monte das Oliveiras, Horto de Getsêmani, Basílica da Agonia.

  • Santo Sepulcro, Monte Sião.

      INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação: nos hotéis previstos ou
similares.  

● Refeições: 7 almoços, conforme
itinerario (bebidas não inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada. 

● Visita com guia local:
Panorâmicas de Paris.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel e passeio de barco pelo
Sena. Visita panorâmica em Tel Aviv e
Jafa. Cesareia, Haifa, Acre, Basileia.
Monte das Beatitudes, Tabgha, Nazaré,
Monte Tabor. Cidade nova de Jerusalém, 
Ein Kerem. A cidade de Belém.
O Muro das Lamentações.
A Via Dolorosa. Santo Sepulcro.
Monte Sião, a Abadia da Dormição.
Monte das Oliveiras. Getsêmani.
Basílica da Agonia. Museo do
Holocausto.

● Seguro de viagem.

197 PANAVISIÓN

      HOTÉIS previstos ou similares

        Paris            Mercure La Defense ****        Cidade
                             Residhome Millenaire ****      Cidade

        Tel Aviv       Tal turista superior.                          Cidade
                             Grand beach primera                 Cidade

Tiberiades  Lavi Hod Wing turista superior       Cidade

Jerusalem  Jerusalem Gold turista superior      Cidade
                    Grand Court primera                  Cidade

NOTAS

• Ver notas pág. 57 e 153.

GRAM COMODIDADE “PARIS-TEL AVIV EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Tel  Aviv

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.320
      ■ » Meia:.............................. 2.505
      ■ » Alta: ............................... 2.395
      ■ » Extra: ............................. 2.935
      Spto. saidas 17/4 ................................ 170
      Spto. quarto individual......................... 660
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............    70       80       90      190      50
         Tel Aviv.........    225       225       225      225      130

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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LONDRES
E                               PARISCOMBINADOS COM...

Londres

Pa

Rouen

Nantes

Reims

Lyon

Tours

Bordeaux

Lourdes
Nimes

ris

Edimburgo

Newcastle

Manchester

Cardiff
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Palacio de Westminster

Vista de Paris

Calle de Londres

Metro de Paris
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 COMBINADOS  de avião
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Zagreb

Plitvice

Dubrovnik

Split
Trogir

Zadar

Opatija

EdimburgoGlasgow
Stirling

Skye Inverness
Glencoe

Munique

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Colônia

Frankfurt

Berlim

Dresden

Paris

Caen

Dinan

Brest

Quimper

Nantes
Angers

Tours

Orleans

Amsterdão

Bruges

Gante

A Haia

Delf

Bruxelas

Antuérpia

Rotterdam

Cefalú

Erice Monreale

Palermo

Agrigento

Marsala SICILIA

Catânia

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna

...PAISES BAIXOS...SICILIA BELA

...BRETAÑA
E NORMANDÍA ...O MELHOR DA ALEMANHA

...BRETAÑA
E NORMANDÍA

PÁG. 226-229 PÁG. 203 PÁG. 204

PÁG. 208 PÁG. 209 PÁG. 210

...BELEZAS DA CROÁCIA

VenezaMilão

Pisa

Verona

Florença
Padua

Assis

Roma

Nápoles

Barcelona
Nice 

Madri

Capri

...ITALIA, CÔTE D´AZUR,
MADRI

PÁG. 200-202

São 
Petersburgo

Moscou

Tel Aviv

Haifa

Caesarea
Galileia

Beit Shean

Jerico

Jerusalém

...RÚSSIA CLÁSSICA

Istambul
Capadocia

...ISTAMBUL
E CAPADOCIA ...TERRA SANTA

PÁG. 212 PÁG. 213PÁG. 211

Praga

Viena
Bratislava

Budapeste

...PRAGA, BUDAPESTE
E VIENA

Varsovia

Cracovia

Wroclaw

Gdansk

Torun

Poznan

Malbork

Auschwitz

...POLÔNIA AL COMPLETO

PÁG. 205 PÁG. 206 PÁG. 207

Split

Escocia

Holanda
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200 PANAVISIÓN

Veneza
Milão

Verona

Paris

Londres

Florença
Pádua

Assis

Roma
Nápoles

Capri

dias, 13 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.340 $15

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Pela manhã faremos a visita panorâmica à ci-
dade, admiraremos o Palácio Real, o Palácio de
Westminster, a famosa Torre do Relógio, mais
conhecida como “Big Ben”, o Palácio de Buc-
kingham, etc. Tempo livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cosmo-
polita do mundo, cheia de classe, onde o clássico
e o mais moderno se harmonicem. Suas ruas,
sempre cheias de gente, seus parques, animados
e tranquilos e sua diversidade, a tornam única no
mundo. Aproveite para desfrutar de seu tempo fa-
zendo compras ou visitas de seu interesse. Visita
opcional ao castelo de Windsor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã. Saída de ônibus para Dover, para
embarcar no ferry com destino a Calais; continua-
ção a Paris, chegada e traslado ao hotel. Acomo-
dação. Depois, teremos uma excursão a Paris
iluminada inclusa(1). Paris é a cidade luz, que ex-
plode em mil cores, que dão um encanto especial
à majestosa Torre Eiffel, ao belo Arco do Triunfo,
aos imensos Champs-Élysées (Campos Elísios), à
Ópera Garnier, à Praça da Concórdia, ao Troca-
dero, etc. 

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos diversas visitas e
atrações inclusas, que nos proporcionarão uma
ampla perspectiva de Paris. Iniciaremos com a
visita panorâmica à cidade, onde veremos: A
Catedral de Notre Dame, obra-prima da arte
medieval; o Quartier Latin (bairro latino); a Sor-
bonne, o Panteão de Homens Ilustres, os Inváli-
dos, onde se encontra o mausoléu de Napoleão;
o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a Torre
Eiffel, símbolo de Paris e da França; a Praça da
Concórdia, a Place de l'Etoile com o Arco do
Triunfo; a Praça Vendôme; a Ópera Garnier, etc.
A seguir, embarcaremos para fazer um passeio
de barco ao longo do Sena: Torre Eiffel, a Cité,
Notre Dame, etc. A seguir, subida ao 2º andar da
famosa Torre Eiffel, de onde é possível observar
uma panorâmica única e belíssima da grande ci-
dade que é Paris. Terminaremos o dia com um
passeio a pé pelo bairro de Montmartre: a Praça
de Tertre com seus retratistas e o Sagrado Co-
ração (Sacré Coeur).

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar
para ver alguns dos seguintes museus ou atra-
ções: Palácio de Versalhes, Museu do Louvre, Mu-
seu de Arte Moderna, etc. 

DIA 7. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dia completamente livre
à sua disposição na cidade luz. 

DIA 8. (Segunda Feira) PARIS-MILÃO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com des-
tino a Milão (voo não incluso). Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 9. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre onde poderá
visitar a Galeria Vittorio Emanuele II; o "Duomo" (a
maior catedral gótica da Itália), o Castelo Sforza,
etc... Saída para Verona, a cidade de Romeu e Ju-
lieta. Continuação da viagem para Veneza. Jantar
e acomodação. 

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
traslado para a Praça São Marcos. Faremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
de Veneza. Começaremos nossa visita panorâ-
mica (incl.) pela magnífica Praça São Marcos, a
Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a
Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio Du-
cal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Resto do tempo livre. Se desejar, participe de um
passeio de gôndola pelos típicos canais de Ve-
neza.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destacam sua magnífica
Praça Prato della Valle e a Basílica de Santo An-
tônio. Continuação da viagem para Florença,
berço e centro do Renascimento. Visita panorâ-
mica à cidade. Visitaremos também a Praça da
Signoria, o Palácio do Governo dos Médici e o
Campanile, de Giotto. Resto do dia livre. Aqueles
que quiserem, poderão visitar a Academia, onde
poderão contemplar o famoso “Davi”, de Miche-
langelo e outras obras-primas. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a Basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem para Roma. Apresentamos a

capital do Tibre através de uma visita panorâ-
mica de ônibus ao coração da Roma antiga, con-
hecendo a Ilha Tiberina e Trastevere, as colinas
de Aventino e Palatino. Veremos também o Co-
liseu, o Circo Máximo, o Arco de Constantino,
de 315 d.C, a Praça Veneza e o Capitólio (Cam-
pidoglio). À tarde, faremos a visita inclusa a Roma
Barroca; visitando a famosa Fontana di Trevi, o
Panteon e a espetacular Praça Navona. Jantar e
acomodação. 

DIA 13. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje teremos uma vi-
sita inclusa interessantíssima aos Museus Vati-
canos, Capela Sistina e ao interior da Basílica
de São Pedro. Tempo livre durante o qual terá a
oportunidade de visitar por conta própria as Basí-
licas Maiores, as Catacumbas e Santa Maria
Maior. Resto do dia livre. 

DIA 14. (Domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Maravilhosa excursão opcional de dia completo
a Nápoles e Capri. Saída de ônibus pela manhã
para Nápoles. Uma visita panorâmica da baía é
um espetáculo inesquecível, que já bastaria para
levar da capital do Mezzogiorno italiano uma lem-
brança única. Em Nápoles tomaremos o barco
que nos levará à ilha de Capri. Tempo livre. Re-
torno a Roma. Jantar e acomodação. 

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos ser-
viços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Refeições: conforme opção escolhida

(bebidas não incluídas).
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Roma, Florença,
Veneza, Londres e Paris

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.
● Ver resto visitas incluidas pág. 150 e 164.

LONDRES E PARIS
+ ITÁLIA SONHADA
3 noites em Londres, 4 em Paris, 1 em Milão, 2 em Veneza, 
1 em Florença e 3 em Roma

Além das visitas panorâmicas em Paris, Londres, Veneza, 
Florença e Roma, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel. Passeio por Montmartre.

        • Cruzeiro pelas típicas llhas venezianas.

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

A31

NOTAS

• Ver notas pág. 34 e 58.

      HOTÉIS previstos ou similares

     Roma            NH Midas ****                        Cidade
                            Fleming/Regent ****              Cidade

     Florença        Raffaello ****                          Cidade
                            Villa Gabriele ****                   Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                   Monastier
                            Base Hotel ****                    Noventa

     Milão             Milano Niguarda ****             Bresso
                            Century ****                           Cidade

     Londres         Royal National ***                  Cidade
                            Thistle Barbican ****               Cidade

        Paris              Mercure La Defense ****       Cidade
                               Residhome Millenaire ****       Cidade
                               Forest Hill La Villette***SUP       Cidade

          Ver resto de heteis e noitas em pág. 34 e 58.

       DATAS DE INICIO LONDRES

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

GRAM COMODIDADE “PARIS-MILÃO EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Londres -  F im Roma

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.340
      ■ » Meia:.............................. 2.455
      ■ » Alta: ............................... 2.575
      ■ » Extra: ............................. 2.870
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Roma...........    65       70       90       70        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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201 PANAVISIÓN

dias, 15 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.935 $19

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã faremos a
visita panorâmica à cidade, admiraremos o Pa-
lácio Real, o Palácio de Westminster, a famosa
Torre do Relógio, mais conhecida como “Big
Ben”, o Palácio de Buckingham, etc. Tempo li-
vre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo, cheia de classe, onde o
clássico e o mais moderno se harmonicem.
Aproveite para desfrutar de seu tempo fazendo
compras ou visita opcional ao castelo de Wind-
sor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus para
Dover, para embarcar no ferry com destino a Ca-
lais; continuação a Paris, chegada e traslado ao
hotel. Acomodação. Depois, teremos uma ex-
cursão a Paris iluminada inclusa(1).

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita
panorâmica à cidade, onde veremos: A Cate-
dral de Notre Dame, o Quartier Latin (bairro la-
tino); a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilustres;
o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a Torre
Eiffel; a Praça da Concórdia; a Praça Vendôme;
a Ópera Garnier, etc. Embarcaremos para fazer
um passeio de barco ao longo do Sena. De-
pois, subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel.
Passeio a pé pelo bairro de Montmartre. 

DIA 6. (Sábado). PARIS
Café da manhã buffet. Dias livres que poderá
aproveitar para ver alguns dos seguintes museus
ou atrações: Palácio de Versalhes, Museu do
Louvre, Museu de Arte Moderna, etc.

DIA 7. (Domingo). PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre.

DIA 8. (Segunda Feira) PARIS-MILÃO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada,
traslado ao aeroporto para embarcar no voo
com destino a Milão (voo não incluso). Chegada.
Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre onde poderá
visitar a Galeria Vittorio Emanuele II; o "Duomo" (a
maior catedral gótica da Itália), o Castelo Sforza,
etc... Saída para Verona, a cidade de Romeu e Ju-
lieta. Continuação da viagem para Veneza. Jantar
e acomodação. Opcionalmente  visita a Veneza
de noite.

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Faremos um passeio
de barco pela laguna e entre as belas ilhas de Ve-
neza. Visita panorâmica. Visita a uma fábrica de
cristal de Murano. Resto do tempo livre. 

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destacam sua magnífica
Praça Prato della Valle e a Basílica de Santo An-
tônio. Continuação da viagem para Florença,
berço e centro do Renascimento. Visita panorâ-
mica à cidade. Visitaremos também a Praça da
Signoria, o Palácio do Governo dos Médici e o
Campanile, de Giotto. Resto do dia livre. Aqueles
que quiserem, poderão visitar a Academia, con-
templar o famoso "Davi", de Michelangelo e ou-
tras obras-primas. Jantar e acomodação. 

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a Basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem para Roma. Visita panorâmica de
ônibus ao coração da Roma antiga, conhecendo
a Ilha Tiberina e Trastevere, as colinas de Aventino
e Palatino. Veremos também o Coliseu, o Circo
Máximo, o Arco de Constantino, de 315 d.C, a
Praça Veneza e o Capitólio (Campidoglio). À
tarde, faremos a visita inclusa a Roma Barroca;
passeio pelas principais praças da cidade, visi-
tando a famosa Fontana di Trevi, o Panteon e a es-
petacular Praça Navona. Jantar e acomodação. 

DIA 13. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje teremos uma vi-
sita inclusa interessantíssima aos Museus Vatica-
nos, Capela Sistina e ao interior da Basílica de
São Pedro. Tempo livre para visitar por conta pró-
pria as Basílicas Maiores, as Catacumbas e
Santa Maria Maior. Resto do dia livre.

DIA 14. (Domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Meia pensão. Maravilhosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Saída de ônibus
pela manhã para Nápoles. Uma visita panorâmica
da baía é um espetáculo inesquecível. Em Nápo-
les tomaremos o barco que nos levará à ilha de
Capri. No final da tarde, regresso a Roma. Jantar
e acomodação.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos na págs. 43 e 58.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Londres:          Royal National ***               Cidade
                                 Thistle Barbican ****            Cidade

        Paris                Mercure La Defense ****    Cidade

                                 Residhome Millenaire ****    Cidade

        Milão                Ora Milão ****                     Cidade

        Veneza             Villa Fiorita ****                Monastier

        Florença          Villa Gabriele****                 Cidade

        Roma               Fleming/NH. Midas ****      Cidade

        Nice                  Apogia ***                             Cidade  

         Barcelona         Catalonia/Eurostars ****       Cidade  

         Madri                Rafael Hoteles ****                Centro

          Ver resto de hotéis págs. 43 e 58.

LONDRES E PARIS
+ ITÁLIA E ESPANHA
3 noites em Londres, 4 em Paris, 1 em Milão, 2 em Veneza,1 em Florença,
3 em Roma, 1 em Nice, 1 em Barcelona e 2 em Madri

Além das visitas panorâmicas em Paris, Londres, Veneza, 
Florença, Roma, Barcelona e Madri, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel. Passeio por Montmartre.

        • Cruzeiro pelas típicas llhas venezianas.

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

M32

NOTAS

• Ver notas pág. 43 e 58.

OPÇÃO ÔNIBUS

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona e visita à cidade.
Acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) BARCELONA-
ZARAGOZA-MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica à Basílica do Pilar e continua-
ção da viagem até Madri. Acomodação.

DIA 18. (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos a vi-
sita panorâmica à cidade. Resto do dia livre.

DIA 19. (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços. 

OPÇÃO BARCO

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA-BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia
e embarque no barco Grimaldi Lines com destino
a Barcelona. Dia e noite a bordo. Acomodação.
em camarotes duplos.

DIA 16. (Terça Feira) BARCELONA Dia de
Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 horas, quando chegaremos a Barce-
lona. Tempo livre no barco para desfrutar de
suas maravilhosas instalações. Desembarque e
visita à cidade. Acomodação.

DIAS 17, 18 e 19 (Quarta Feira-Sexta Feira)
Idênticos à opção ônibus descrita acima.

VenezaMilão

Pisa

Verona

Florença
Pádua

Assis

Roma Nápoles

Barcelona
Nice

Madri

Capri

Paris

Londres

       DATAS DE INICIO LONDRES

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

GRAM COMODIDADE “PARIS-MILÃO EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Con 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.935
      ■ » Meia:.............................. 3.075
      ■ » Alta: ............................... 3.215
      ■ » Extra: ............................. 3.490
      Spto. Barco Roma-Barcelona (opc) ..... 235
      Spto. quarto individual......................... 1.080
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Madri ...........    60       60       70      60       50

In ic io Londres- F im Madri

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Veneza
Milão

Verona

Paris

Londres

Florença
Padua

Assis

Roma Nápoles
Capri

202 PANAVISIÓN

dias, 13 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.295 $15

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Pela manhã faremos a visita panorâmica à ci-
dade, admiraremos o Palácio Real, o Palácio
de Westminster, a famosa Torre do Relógio,
mais conhecida como “Big Ben”, o Palácio de
Buckingham, etc. Tempo livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cosmo-
polita do mundo, cheia de classe, onde o clássico
e o mais moderno se harmonicem. Suas ruas,
sempre cheias de gente, seus parques, anima-
dos e tranquilos e sua diversidade, a tornam
única no mundo. Aproveite para desfrutar de seu
tempo fazendo compras ou visitas de seu inte-
resse. Sugerimos também uma visita opcional ao
castelo de Windsor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã. Saída de ônibus para Dover,
para embarcar no ferry com destino a Calais;
continuação a Paris, chegada e traslado ao ho-
tel. Acomodação. Depois, teremos uma excursão
a Paris iluminada inclusa(1). Paris é a cidade luz,
que explode em mil cores, que dão um encanto
especial à majestosa Torre Eiffel, ao belo Arco do
Triunfo, aos imensos Champs-Élysées (Campos
Elísios), à Ópera Garnier, à Praça da Concórdia,
ao Trocadero, etc. 

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos diversas visitas e
atrações inclusas, que nos proporcionarão uma
ampla perspectiva de Paris. Iniciaremos com a
visita panorâmica à cidade, onde veremos: A
Catedral de Notre Dame, obra-prima da arte me-
dieval; o Quartier Latin (bairro latino); a Sorbonne,
o Panteão de Homens Ilustres, os Inválidos, onde
se encontra o mausoléu de Napoleão; o Palácio
e os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, sím-
bolo de Paris e da França; a Praça da Concórdia,
a Place de l'Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça
Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, embar-
caremos para fazer um passeio de barco ao
longo do Sena, desfrutando dos célebres monu-
mentos que se concentram em suas margens:
Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc. A seguir, su-
bida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, de onde
é possível observar uma panorâmica única e be-
líssima da grande cidade que é Paris. Terminare-
mos o dia com um passeio a pé pelo bairro de

Montmartre: a Praça de Tertre com seus retratis-
tas e o Sagrado Coração (Sacré Coeur). 

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar
para ver alguns dos seguintes museus ou atra-
ções: Palácio de Versalhes, Museu do Louvre,
Museu de Arte Moderna, etc. 

DIA 7. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dia completamente livre
à sua disposição na cidade luz. 

DIA 8. (Segunda Feira) PARIS-ROMA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Roma (voo não incluso). Chegada, as-
sistência e traslado ao hotel. Jantar. À noite te-
mos uma visita incluída a Roma de Noite e
acomodação. 

DIA 9. (Terça Feira) ROMA
Estadia em regime de meia pensão. Apresenta-
mos a capital do Tibre com uma visita panorâ-
mica de ônibus ao coração da antiga Roma,
conhecendo a ilha Tiberina e o bairro do Traste-
vere; as colinas de Aventino e a colina do Pa-
latino. Da mesma forma, podemos admirar o
Coliseu, o Circo Máximo ou o Arco de Constan-
tino, de 315 d.C., além da Piazza Venezia e o
Campidoglio. A seguir faremos uma preciosa vi-
sita, também inclusa, aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e interior da basílica de São Pe-
dro. À tarde podera visitar opcionalmente as ba-
sílicas Maiores e Catacumbas. Santa Maria
Maior. Acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) ROMA (Passeio 
opcional a Nápoles, Capri e Pompeia) 
Meia pensão. Oferecemos a possibilidade de re-
alizar um passeio opcional de dia completo a Ná-
poles, Capri e Pompeia. Café da manhã e saída
para Pompeia. Visita às ruínas consideradas,
com razão, entre as mais importantes e comple-
tas do mundo. Continuação para Nápoles. Em
Nápoles, viajaremos no barco que nos levará à
ilha de Capri. No final da tarde voltaremos para
Roma. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) ROMA-ASSIS-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet e saída para Assis. Visi-
taremos a basílica de São Francisco. Continua-
ção para Florença, berço e centro do
Renascimento. Visita panorâmica pela cidade;
seguindo os passos de Leonardo e Michelan-
gelo, passaremos a conhecer os aspetos mais

importantes do Renascimento. Na catedral de
Santa Mª del Fiore com sua magnífica cúpula do
arquiteto Brunelleschi. Visitaremos também a
Praça da Signoria. Campanile de Giotto, o Ba-
tistério, com sua famosa porta de bronze, tão
magnífica que Michelangelo não teve dúvidas em
denominá-la a "Porta do Paraíso", a famosa
Ponte Vecchio, repleta de joalharias, lojas de arte
e souvenirs, etc. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-PÁDUA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre na cidade
mais rica em obras de arte do mundo, que você
pode aproveitar para passear pelo famoso mer-
cado da Palha ou o de São Lourenço. Saída para
Pádua, um dos mais importantes centros artísti-
cos da Itália. Continuação da viagem até Veneza.
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado Feira) VENEZA
Estadia em regime de meia pensão. Na parte da
manhã, transporte até a praça São Marcos. Fa-
remos um bonito cruzeiro de barco pela laguna,
entre as belas ilhas venezianas. Começaremos
nossa visita panorâmica pela magnífica Praça
São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos Sus-
piros, o Campanile e o Palácio Ducal. Visita a uma
fábrica de cristal de Murano. Resto do tempo livre.
Se desejar, participe de um passeio de gôndola
pelos típicos canais venezianos. Acomodação. 

DIA 14. (Domingo Feira) VENEZA-VERONA-
MILÃO 
Café da manhã buffet e saída para a cidade de
Romeu e Julieta; Verona. Tempo livre para visitar
a casa de Julieta, situada nas proximidades da
Piazza Erbe. Tempo livre em Milão, uma das prin-
cipais metrópoles da Europa, centro de negócios,
da alta-costura. Destaque catedral de estilo gó-
tico, o Scala, e entre as lembranças que se en-
contram no local, partituras de Liszt. Jantar e
acomodação.

DIA 15 (Segunda Feira) MILÃO 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Ver resto visitas inclusas pág. 33 e 58.

LONDRES E PARIS
+ ITÁLIA ARTISTICA
3 noites em Londres, 4 em Paris, 1 em Florença,
2 em Veneza, e 1 em Milão

Além das visitas panorâmicas em Paris, Londres, Veneza, 
Florença e Roma, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel. Passeio por Montmartre.

        • Cruzeiro pelas típicas llhas venezianas.

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

A33

NOTAS

• Ver notas pág. 33 e 58.

      HOTÉIS previstos ou similares

     Roma            NH Midas ****                        Cidade
                            Fleming/Regent ****              Cidade

     Florença        Raffaello ****                          Cidade
                            Villa Gabriele ****                   Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                   Monastier
                            Base Hotel ****                    Noventa

     Milão             Milano Niguarda ****             Bresso
                            Century ****                           Cidade

     Londres         Royal National ***                  Cidade
                            Thistle Barbican ****               Cidade

        Paris              Mercure La Defense ****       Cidade
                               Residhome Millenaire ****       Cidade
                               Forest Hill La Villette***SUP       Cidade

          Ver resto de heteis e noitas em pág. 33 e 58.

       DATAS DE INICIO LONDRES
Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

GRAM COMODIDADE “PARIS-ROMA EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Londres -  F im Milão

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.295
      ■ » Meia:.............................. 2.415
      ■ » Alta: ............................... 2.535
      ■ » Extra: ............................. 2.830
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Milão ............    65       70       90      70       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Cefalú
Erice

Monreale

Palermo

Agrigento

Marsala

SICILIA

Catania

Taormina

Piazza Armerina

Siracusa

Messina

Monte Etna

Paris

Londres

dias, 16 visitas e 6 refeições  ... a partir de 2.235 $13

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Pela manhã faremos a visita panorâmica à ci-
dade, admiraremos o Palácio Real, o Palácio de
Westminster, a famosa Torre do Relógio, mais
conhecida como “Big Ben”, o Palácio de Buc-
kingham, etc. Tempo livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cosmo-
polita do mundo, cheia de classe, onde o clássico
e o mais moderno se harmonicem. Suas ruas,
sempre cheias de gente, seus parques, animados
e tranquilos e sua diversidade, a tornam única no
mundo. Aproveite para desfrutar de seu tempo fa-
zendo compras ou visitas de seu interesse. Suge-
rimos também uma visita opcional ao castelo de
Windsor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã. Saída de ônibus para Dover,
para embarcar no ferry com destino a Calais; con-
tinuação a Paris, chegada e traslado ao hotel.
Acomodação. Depois, teremos uma excursão a
Paris iluminada inclusa(1). Paris é a cidade luz,
que explode em mil cores, que dão um encanto
especial à majestosa Torre Eiffel, ao belo Arco do
Triunfo, aos imensos Champs-Élysées (Campos
Elísios), à Ópera Garnier, à Praça da Concórdia,
ao Trocadero, etc. 

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos diversas visitas e
atrações inclusas, que nos proporcionarão uma
ampla perspectiva de Paris. Iniciaremos com a vi-
sita panorâmica à cidade, onde veremos: A Ca-
tedral de Notre Dame, obra-prima da arte
medieval; o Quartier Latin (bairro latino); a Sor-
bonne, o Panteão de Homens Ilustres, os Inváli-
dos, onde se encontra o mausoléu de Napoleão;
o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eif-
fel, símbolo de Paris e da França; a Praça da Con-
córdia, a Place de l'Etoile com o Arco do Triunfo;
a Praça Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir,
embarcaremos para fazer um passeio de barco
ao longo do Sena, desfrutando dos célebres mo-
numentos que se concentram em suas margens:
Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc. A seguir, su-
bida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, de onde
é possível observar uma panorâmica única e be-
líssima da grande cidade que é Paris. Terminare-
mos o dia com um passeio a pé pelo bairro de

Montmartre: a Praça de Tertre com seus retratis-
tas e o Sagrado Coração (Sacré Coeur). 

DIA 6. (Sábado) PARIS-CATÂNIA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Catânia (voo não incluso). Chegada, as-
sistência e traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 7. (Domingo) ÁREA CATÂNIA: 
Monte Etna, Taormina
Café da manhã e saída para o monte Etna, tam-
bém chamado Mongibello, um vulcão ativo, o
mais alto da Europa, com seus 3.323 metros de
cone terminal. Nosso passeio termina aos 1.800
metros de altitude, onde podemos contemplar
maravilhosas vistas. À tarde, visita a típica e sin-
gular cidade de Taormina, que possui uma exce-
lente localização nas encostas do Monte Tauro.
Passearemos pela cidade e visitaremos o famoso
teatro greco-romano, que possui belas vistas ao
estreito de Messina e Reggio Calábria. Retorno
para a Área de Catânia. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) ÁREA CATÂNIA-
PIAZZA ARMERINA- AGRIGENTO 
Café da manhã e visita panorâmica de Catânia,
Praça do Duomo, Teatro Greco-Romano, Praça
do Teatro, etc. Continuação a Piazza Armerina,
onde iremos visitar a Vila imperial Romana de Ca-
sale, com 3.500m2 de mosaicos, declarada Patri-
mônio da Humanidade. É um complexo de
edifícios que compõem a mais importante desco-
berta arqueológica da Sicília Romana. Saída a
Agrigento, cidade natal do famoso escritor Luigi
Pirandelo. Chegada, jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) AGRIGENTO: Vale dos
Templos-MARSALA-ÉRICE-PALERMO
Estadia com meia pensão. Visita ao famoso Vale
dos Templos Gregos, onde está localizado o
Templo Olímpico de Júpiter, antigamente um dos
mais grandiosos da arquitetura grega. Continua-
ção a Marsala, famosa por seus vinhos. Passea-
remos por suas ruas cheias de produtos típicos e
observaremos suas reservas de sal com um bo-
nito color rosado. Saída a Érice e visita a esta ci-
dade medieval única nomundo, sendo um dos
lugares mais interessantes da Sicília. A seguir, ire-
mos a Palermo. Chegada e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) PALERMO-MONREALE
Estadia com meia pensão. Pela manhã, visita da
cidade. Visitaremos a Catedral, e o Palácio dos
Normandos. A continuação, seguiremos para
Monreale, a 8 km de Palermo, uma cidade que
domina o Vale do Oreto e a "Conca d'Oro", onde

se destaca sua Catedral árabe-normanda, conhe-
cida como "o templo mais bonito do mundo", que
visitaremos. O claustro, que também visitaremos,
é outra atração de singular beleza. Pela tarde, visi-
taremos opcionalmente as catacumbas dos Ca-
puchinhos, localizadas abaixo do monastério da
ordem. A seguir, iremos a Monte Pelegrino e
Mondello, praia frequentada pelos habitantes de
Palermo. Retorno a Palermo. Acomodação. 

DIA 11. (Quinta Feira) PALERMO-CEFALÙ-
PALERMO
Estadia com meia pensão. Saída para Cefalù,
antiga praça cartaginesa. Visita da cidade, espe-
cialmente à Catedral Normanda, cujo interior é re-
vestido de mosaicos bizantinos entre os quais se
destaca a figura do "Cristo Pantocrator". Cefalù é
hoje em dia uma importante cidade turística. Re-
torno a Palermo. Pela tarde, visita opcional a uma
Ópera dei Pupi, fantoches de grandes dimen-
sões que contam histórias de cavalheiros e cuja
tradição começa a princípios do século XIX.

DIA 12. (Sexta Feira) PALERMO-SIRACUSA
Café da manhã e saída para Catânia. Visita de
Siracusa, cidade localizada no sudeste da ilha.
Entre seus monumentos, destacam se: o Teatro
Grego, o Anfiteatro Romano, o Templo de Apolo,
a Catedral (construída sobre o Templo de Atena)
e a fonte Aretusa. Pela tarde, teremos a oportuni-
dade de conhecer a jóia do barroco siciliano
“Noto”. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) SIRACUSA-CATÂNIA
Café da manhã buffet. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto de Catânia. Fim da viagem e
dos nossos serviços.

LONDRES E PARIS
+ SICÍLIA BELA
3 noites em Londres, 4 em Paris, 2 em Area de Catânia, 
1 em Agrigento, 3 em Palermo e 1 em Siracusa

Além das visitas panorâmicas em Paris, Londres, Palermo
e Catânia, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel.

        • Visita a Siracusa.

        • Monte Etna e Taormina.

        • Piazza Armerina. Vale dos Templos.

        • Visita de Marsala, a Cefalù e visita a Monreale

A34

       DATAS DE INICIO LONDRES
Maio                     2        9      23

Junho                   6      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

203 PANAVISIÓN

INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados: aeropuerto-hotel-

aeropuerto.
● Guia acompanhante e assistência

desde o momento da chegada na
Itália até o fim.

● Estadia: em hotéis previstos ou
similares, em habitações duplas com
chuveiro ou banheira.

● Visitas com guia local:
Panorâmica da Londres e Paris.
Siracusa: Teatro Griego, teatro
romano,
Latomia do Paraiso e Ortigia.

● Seguro de viagem.
Ver resto visitas inclusas pág. 51 e 58.

       HOTÉIS previstos ou similares

     Londres      Royal National ***                   Cidade
                          Thistle Barbican ****                Cidade

        Paris            Mercure La Defense ****        Cidade

                             Residhome Millenaire ****        Cidade

                             Forest Hill La Villette***SUP        Cidade

        Área            Hotel Orizzonte****                 Cidade
        Catânia       Santa Tecla****                       Cidade

     Agrigento    Hotel Della Valle****                Cidade
                         Hotel Colleverde****               Cidade

     Palermo      Ibis Styles Palermo****           Cidade
                          Hotel San Paolo Palace****    Cidade

     Siracusa     Jolly Aretusa Palace****         Cidade
                          Hotel Panorama****                Cidade

     Ver resto de hoteis em págs. 51 e 58.

GRAM COMODIDADE “PARIS-CATÂNIA EM AVIÃO”

COM 6 REFEIÇÕES

In ic io Londres -  F im Catânia

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 6 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.235
      ■ » Meia:.............................. 2.345
      ■ » Alta: ............................... 2.395
      ■ » Extra: ............................. 2.540
      Spto. quarto individual......................... 720
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Catânia ........    70       80       120      80       60

NOTAS

• Ver notas pág. 51 e 58.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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204 PANAVISIÓN

dias, 17 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.330 $14

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Pela manhã faremos a visita panorâmica à ci-
dade, admiraremos o Palácio Real, o Palácio de
Westminster, a famosa Torre do Relógio, mais
conhecida como “Big Ben”, o Palácio de Buc-
kingham, etc. Tempo livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cosmo-
polita do mundo, cheia de classe, onde o clássico
e o mais moderno se harmonicem. Suas ruas,
sempre cheias de gente, seus parques, animados
e tranquilos e sua diversidade, a tornam única no
mundo. Aproveite para desfrutar de seu tempo fa-
zendo compras ou visitas de seu interesse. Suge-
rimos também uma visita opcional ao castelo de
Windsor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã. Saída de ônibus para Dover,
para embarcar no ferry com destino a Calais; con-
tinuação a Paris, chegada e traslado ao hotel.
Acomodação. Depois, teremos uma excursão a
Paris iluminada inclusa. Paris é a cidade luz, que
explode em mil cores, que dão um encanto es-
pecial à majestosa Torre Eiffel, ao belo Arco do
Triunfo, aos imensos Champs-Élysées (Campos
Elísios), à Ópera Garnier, à Praça da Concórdia,
ao Trocadero, etc. 

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações que nos
darão uma excelente perspectiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier
Latin, a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilustres,
onde se encontra o túmulo de Napoleão, o Palá-
cio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel,
símbolo de Paris e da França, a Praça da Con-
córdia, a Praça l'Étoile com o Arco do Triunfo, a
Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc. A conti-
nuação, embarque nos famosos "bateaux mou-
ches" para realizar um passeio de barco ao
longo do rio Sena, desfrutando dos famosos mo-
numentos que se concentram nas suas margens:
a Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc. Subida
ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, desde onde
terá uma vista única da incrível e grande cidade
que é Paris. Terminaremos o dia com um passeio
a pé por Montmartre e a Praça Tertre, com seus
retratistas e a Sacré Coeur. Oferecemos participar

opcionalmente de um espetáculo inesquecível no
famoso Moulin Rouge. Acomodação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre que poderá apro-
veitar para ver alguns dos seguintes museus ou
atrações: Palácio de Versalhes, Museu do Louvre,
Museu de Arte Moderna, etc.

DIA 7. (Domingo) PARIS-AMSTERDÃ
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Amsterdã (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) AMSTERDÃ
Excursão incluída a Marken e Volendam
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade. Sem dúvida o des-
taque é dos canais e do centro antigo, um dos
maiores e mais bem preservados da Europa, com
uma linha baixa de edifícios com elegantes facha-
das e delicadas cúpulas. Pela tarde, excursão in-
cluída a Marken e Volendam, duas vilas de
pescadores próximos a Amsterdã, com casas
perfeitamente preservadas, trajes típicos, lojas e
maravilhosos cenários. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) AMSTERDÃ
Estadia com meia pensão. Dia livre para passear
e desfrutar desta maravilhosa cidade. Jantar e
acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) AMSTERDÃ-A HAIA-
DELFT-ROTERDÃ-ANTUÉRPIA
Café da manhã buffet e saída para A Haia e
Delft. Chegada em A Haia e visita panorâmica
da cidade. Tempo livre para visitar opcionalmente
Madurodam, “Holanda em miniatura”, belo par-
que que reúne uma representação perfeita, na es-
cala 1:25, de todos os edifícios e canais mais
representativos da Holanda. A seguir, saída para
Delft. Continuação para Roterdã, primeiro porto
marítimo europeu. Acompanhados pelo nosso
guia, faremos um passeio panorâmico pela ci-
dade. Continuação para Antuérpia. Jantar e aco-
modação.

DIA 11. (Quinta Feira) ANTUÉRPIA-BRUGES 
Café da manhã buffet. Visita da cidade, com
destaque a catedral de Nossa Senhora, monu-
mental obra do gótico flamengo, a Praça Maior,
etc. Destaque a Grand Place, dominada pela torre
da Catedral e a Prefeitura, com uma mistura de
estilos arquitetônicos. Continuação da viagem a
Bruges. Visita desta maravilhosa cidade, sua ima-
gem está formada por casas do século XV ao

XVIII; muitos edificios são testemunhas do poder
de Buges na Idade Média. Destacamos a Praça
Maior, onde se encontram os grandes mercados
centrais do século XIII, antigo centro comercial da
cidade: praça de Burg com a Prefeitura, o Palácio
da Justiça e a Basílica do Sangue Sagrado.
Tempo livre para passear pelo Lago do Amor e
outros românticos lugares que esta belíssima ci-
dade oferece. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) BRUGES-GANTE-
BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Gante, a ci-
dade flamenga mais populosa nos tempos me-
dievais e local de nascimento de Carlos I, em
1500. Visita da cidade. Continuação da viagem
a Bruxelas. Chegada ao meio dia e visita da ci-
dade. Destaca sua Grand Place, uma das pra-
ças mais bonitas do mundo, dominada pela
majestosa Torre da Prefeitura, autêntica pérola do
gótico flamengo, a catedral, com seus museus, e
o Palácio da Justiça. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) BRUXELAS 
Excursão opcional Lovaina (Leuven) e par-
que natural de Tervuren
Café da manhã buffet. Dia livre. Aqueles que
desejarem, podem fazer uma visita opcional a 
Lovaina, bela cidade belga, sede da famosa uni-
versidade. Sairemos de Bruxelas pela elegantea-
venida traçada por Leopoldo II, até chegar a
Tervuren, onde poderemos desfrutar de uma
magnífica vista do Palácio e do parque de Tervu-
ren, com seus jardins de estilo francês. Continua-
remos a viagem admirando as belas paisagens de
Brabante, para chegar a Lovaina, onde veremos
o espetacular prédio da Prefeitura, obra-prima do
gótico civil flamengo, acatedral de São Pedro e
um dos beatérios mais grandes e mais bem pre-
servados da Bélgica. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) BRUXELAS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

LONDRES E PARIS
+ PAÍSES BAIXOS
3 noites em Londres, 3 em Paris, 3 em Amsterdã, 1 em Antuérpia,
1 em Bruges e 2 em Bruxelas

Além das visitas panorâmicas em Paris, Londres, Amsterdã 
e Bruxelas, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel. Passeio por Montmartre.

        • A Haia, Delft, Roterdã, Antuérpia, Bruges e Gante.

        • Passeio noturno por Amsterdã.

        • Passeio em barco pelos típicos canais.

        • Marken e Volendam.

A35

NOTAS

• Ver notas pág. 58 e 67.

      HOTÉIS previstos ou similares

     Londres         Royal National ***                 Cidade
                            Thistle Barbican ****              Cidade

        Paris              Mercure La Defense ****      Cidade
                               Residhome Millenaire ****      Cidade
                               Forest Hill La Villette***SUP     Cidade

        Amsterdã      Mercure Ams. City****      Cidade
                                  Novotel ****                       Cidade

        Antuérpia     Tryp Antwerpen****           Centro
                             Leonardo****                     Cidade

        Bruges         Academie****                     Centro

        Bruxelas      Silken****                     Semicentro
                             Husa President****            Centro

          Ver resto de heteis e noitas em pág. 58 e 67.

       DATAS DE INICIO LONDRES
Março                  7      14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 58 e 67.

Paris

Londres
Bruges

Gante

A Haia

Bruxelas

Amsterdã

Roterdã
Antuérpia

DelfGRAM COMODIDADE “PARIS-ÁMSTERDÃ EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Londres -  F im Bruxelas

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.330
      ■ » Meia:.............................. 2.390
      ■ » Alta: ............................... 2.480
      ■ » Extra: ............................. 2.695
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Bruxelas.......    65       70       90      70       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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París

Caen

Londres

Dover
Calais

Dinan

Brest

Quimper

Nantes
Angers

Tours

Orleans

205 PANAVISIÓN

dias, 23 visitas e 6 refeições  ... a partir de 2.320 $14

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Na parte da manhã faremos a visita panorâ-
mica pela cidade, admiraremos o Palácio Real,
o Palácio de Westminster. A famosa Torre do
Relógio, mais conhecida como «Big Ben», o Pa-
lácio de Buckingham, etc. Tempo livre. Aco-
modação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cos-
mopolita do mundo e com muita classe, onde o
clássico convive com o mais moderno, em suas
ruas sempre cheias de gente, seus parques tran-
quilos, apesar de muito frequentados, com uma
diversidade que a torna única no mundo. Apro-
veite o tempo para fazer compras e visitas de
seu interesse. Também sugerimos uma visita op-
cional ao castelo de Windsor. Acomodação. 

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã. Saída de ônibus rumo a Dover,
para embarcar no ferry com destino a Calais.
Continuação para Paris, chegada e traslado ao
hotel. Acomodação. Depois faremos uma excur-
são inclusa: Paris Iluminada(1).

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje incluímos várias visitas e
atrações que nos darão uma excelente perspec-
tiva de Paris. Iniciaremos com a visita panorâ-
mica à cidade, durante a qual veremos: a
Catedral de Notre Dame, obra-prima da arte
medieval; o Quartier Latin; a Sorbonne; o Pan-
teão de Homens Ilustres; os Invalides, onde se
encontra o mausoléu de Napoleão; o Palácio e
os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo
de Paris e da França; a Place de la Concorde; a
Place de l’Étoile com o Arco do Triunfo; a Praça
Vendome; a Ópera Garnier, etc. A seguir embar-
caremos para dar um Passeio de barco ao
longo do Sena. Depois, subida ao 2º andar da
famosa Torre Eiffel, de onde se descortina um
panorama único e encantador da grande cidade
que é Paris. Terminaremos o dia com um passeio
a pé em Montmartre: a praça de Tertre com seus
retratistas e o Sacré Coeur.

DIAS 6 (Sábado) e 7. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dias livres que você
pode aproveitar para desfrutar dos seguintes
museus ou atrações:
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 8. (Segunda Feira) PARIS-ROUEN-
HONFLEUR-CAEN
Café da manhã. Saída para Rouen, capital da
Normandia, provavelmente uma das cidades
mais encantadoras da região. Visita pela
cidade, durante a qual descobriremos a Cate-
dral, o Grande Relógio, o Palácio da Justiça, o
"Aître" e a igreja Saint-Maclou, a abadia Saint-
Ouene a praça do Velho Mercado, que fue tes-
temunha do suplício de Joana d’Arc.
Continuação para Honfleur, destino turístico por
excelência para muitos franceses, onde se des-
taca seu centro antigo e a igreja de Sta. Cathe-
rine, em pleno bairro marinheiro. Por último,
seguiremos para Caen, chegada e visita pela
cidade. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) CAEN-PRAIAS DO DE-
SEMBARQUE-MONT ST MICHEL-
ST MALO-DINAN
Café da manhã. Excursão à região das Praias
do Desembarque. Continuação de nossa vi-
agem até o Mont St Michel, grande ilhota ro-
chosa, onde foi construída uma abadia no ponto
mais alto. Este complexo arquitetônico excep-
cional de estilo gótico mais parece um castelo
fortificado. É um dos locais mais notáveis da
França, de visita obrigatória. Saída para St Malo,
uma antiga ilha, atualmente unida ao continente,
na foz do rio Rance. Ainda cercada por suas mu-
ralhas, a cidade conserva o ambiente de uma ci-
dade costeira fortificada da Idade Média.
Continuação para Dinan. Jantar e aco-
modação.

DIA 10. (Quarta Feira) DINAN-BREST-
QUIMPER
Café da manhã e visita à cidade, com seus
quase três quilômetros de muralhas e suas cons-
truções em enxaimel que lhe conferem o caráter
medieval. Dinan e seu castelo do século XIV ele-
vam-se orgulhosamente sobre o rio Rance. Con-
tinuação para Brest, cidade que se encontra
numa das baías mais belas da França. Os pontos
fortes da visita são a ponte do Iroise e o passeio
pelo cais que chega até o castelo-museu. Con-
tinuação para visitar o Finisterre, o extremo mais
ocidental da França, um lugar com história e me-
mória, no qual destacamos o farol de Pointe
Saint-Mathieu, monumento simbólico para todos
os marinheiros da Bretanha. Finalmente chega-
remos a Quimper; uma típica cidade bretã, onde
certamente se destaca sua Catedral gótica de
St. Corentin e sua encantadora cidade antiga,
uma das mais belas da região. Jantar e aco-
modação.

DIA 11. (Quinta Feira) QUIMPER-VANNES-
GOLFO DE MORBIHAN-NANTES
Café da manhã e saída para Vannes,situada no
golfo de Morbihan. Chegada e visita à cidade.

Continuação para Nantes, capital histórica dos
Duques a Bretanha, antiga capital bretã.
Chegada e visita à cidade, onde veremos o
Castelo dos Duques e a Catedral de São Pedro
e São Paulo. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) NANTES-ANGERS-
TOURS
Café da manhã. Saída para Angers. Continu-
ação da viagem para Tours, localizada em um
lugar estratégico, no coração do vale do Loire,
notável por seu vigor econômico e cultural, e
também por seu passado, do qual ainda restam
algumas amostras artísticas. Intimamente ligada
ao cristianismo por fazer parte de uma das rotas
do caminho de Santiago. Jantar e aco-
modação.

DIA 13. (Sábado) TOURS-BLOIS-
CHAMBORD-ORLEANS-CHARTRES-PARIS
Café da manhã. Saída para um dos lugares
mais emblemáticos do Vale do Loire, o Castelo
Real de Blois constitui um autêntico panorama
da arquitetura e da história dos castelos do Loire.
Seguiremos para o Castelo de Chambord. Saída
para Orleans, capital do departamento de Loiret,
Chegada e visita pela cidade na qual destaca-
mos: a catedral da Santa Cruz, destruída em
1567 e reconstruída por Henrique IV e seus su-
cessores. A caminho de nosso destino, vamos
parar em Chartres para admirar sua magnífica
catedral. Uma característica única desta catedral
são as duas torres de sua fachada principal, di-
ferentes em altura e estilo. Uma delas tem 106
metros e é de estilo românico; a outra tem 115
metros e é de estilo gótico. Continuação para
Paris. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) PARIS
Café da manhã. Tempo livre até a hora do tras-
lado ao aeroporto. Fim de nossos serviços.

LONDRES E PARIS
+ BRETAGNA E NORMÂNDIA
3 noites em Londres, 5 em Paris, 1 em Caen, 1 em Dinan, 1 em Quimper
e 1 em Nantes

Além das visitas panorâmicas em Paris, Londres, e Nantes, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel.

        • Visita da Caen e Honfleur.

       • Excurção a Praias do Desembarco.

       • Visita al Mont St Michel. Visita a St Malo e Dinan. 

       • Visita de Brest, Quimper e Vannes.

       • Visita de Angers e Orleans.

A36

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho                 13      27

Julho                  11

Agosto                 1        8      15      29

Setembro           12

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 58 e 61.

205 PANAVISIÓN

     HOTÉIS previstos ou similares

    Londres:       Royal National ***                    Cidade
                          Thistle Barbican ****                 Cidade

       Paris              Mercure La Defense ****          Cidade
                             Residhome Millenaire ****       Cidade
                              Campanille Nanterre ***          Cidade
                             Forest Hill Meudon ***SUP          Periferia

       Caen             Campanille Mondeville ***  Mondeville
                             Adagio Centro ***                            Cidade

       Dinan            Campanille Dinan ***         Semicentro

       Quimper       Campanille Quimper ***     Semicentro
                             Mercure Quimper ****              Centro
                             Kyriad Quimper ***                          Centro

       Nantes          Residhome ****                        Centro
                             Mercure ****                                         Centro

NOTAS

• A saidas del 13/6 e 27/6, em Dinan devido a
acontecimientos da cidade se pernoctara fora
da mesma.

• A saidas del 11/7 em Quimper, devido a acon-
tecimientos da cidade se pernoctara fora da
mesma.

• Das orden das visitas podera ser alterado.

• Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol
as saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da cidade.

COM 6 REFEIÇÕES

In ic io Londres -  F im Paris

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 6 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.320
      ■ » Meia:.............................. 2.355
      ■ » Alta: ............................... 2.440
      ■ » Extra: ............................. 2.995
      Spto. quarto individual......................... 720
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Paris ............    65       80       90      190       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Londres

Berlim

Munique

Lübeck

Hamburgo

Hannover

Colônia

Frankfurt

dias, 13 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.350 $15

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada em Londres. Assistência e traslado ao
hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a
visita panorâmica da cidade. Também veremos
o Palácio de Buckingham, residência real onde
diaramente as 11 horas acontece a famosa e es-
petacular troca de guarda. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo, para realizar compras e
visitas de interesse. Em Knightsbridge, podem ser
encontradas algumas das lojas mais elegantes de
Londres, como a Harrods. Sugerimos visitar op-
cionalmente o Castelo de Windsor, uma das re-
sidências oficiais da Rainha, sendo residência real
a mais de 900 anos. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus a Dover,
para realizar o cruze do Canal da Mancha em ferry
e continuação em ônibus a Paris. Chegada e aco-
modação. Visita opcional a Paris Iluminada.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje temos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações que nos
darão uma excelente perspetiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame,
obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a
Sorbonne, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França, a Praça Concórdia, a Praça de l'Étoile
com o Arco do Triunfo. À continuação, opcional-
mente, podemos embarcar no Porto de Lena
para realizar um passeio de barco ao longo do
Sena. Sob as românticas pontes de Paris, o
barco vai deslizando ao longo do rio, enquanto
admiramos os célebres monumentos concentra-
dos em suas margens. A seguir, subida ao 2º an-
dar da famosa Torre Eiffel (opcional).
Terminaremos o dia com um passeio a pé por
Montmartre, passando pela praça de Tertre, com
seus retratistas e o Sacré Coeur. 

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre para visitar: Pa-
lácio de Versalhes e Museu do Louvre. Acomo-
dação.

DIA 7. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre a su disposição.
Acomodação.

DÍA 8. (Segunda Feira) PARÍS-FRANKFURT
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Frankfurt (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) FRANKFURT-
Cruzeiro ao Longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para navegar
pela parte mais bonita do Reno e admirar o Ro-
chedo Loreley e os antigos castelos-fortaleza do
Reno. Desembarque em Boppard e continuação
da viagem até Colônia, que já foi a terceira maior
cidade do mundo. Chegada, visita à cidade.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) COLÔNIA-
HANNOVER-HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas margens
do rio Leine. Visita panorâmica pela cidade,
onde se destacam a Antiga Prefeitura, e a Igreja
de mercado, além da Nova Prefeitura.  Continua-
ção da viagem até Hamburgo, conhecida como
a porta da Alemanha para o mundo. Cidade
aquática por excelência, uma vez que tanto o rio
Elba, o lago Alster (bem no centro da cidade) e
o porto (o mais importante da Alemanha), são os
pilares da cidade. Chegada e transporte ao ho-
tel. Tempo livre nesta elegante e cosmopolita ci-
dade. Passeio de barco opcional pelo porto.
Jantar e acomodação. 

DIA 11. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lu ̈beck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita à cidade, destacando a Igreja de
São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa. Na
parte da tarde temos uma bela excursão incluída
à cidade de Lübeck. Faremos a visita ao centro
antigo. Na hora indicada, retorno a Hamburgo.
Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim, no-
vamente a capital da reunificada Alemanha. Che-
gada, e visita panorâmica pela cidade.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandeburgo (símbolo da cidade desde
1989, ano da reunificação do país); o Reichstag,
nova sede do parlamento alemão e os restos do
célebre muro. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) BERLIM
Estadia com pensão completa (opc. TI). Na

LONDRES E PARIS
+ ALEMANHA
3 noites em Londres, 4 em Paris, 1 em Frankfurt,, 1 em Colônia,
2 em Hamburgo, e 1 em Berlim

Além das visitas panorâmicas em Paris, Londres, Frankfurt, Colônia, 
Hamburgo e Berlim, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel. Passeio por Montmartre.

        • Cruzeiro pelo Rhin.

        • Visita a Hannover.

        • Excurção a Lübeck (preciosa ciudad Hanseática).

A37

NOTAS

• Ver notas pág. 58 e 77.

       DATAS DE INICIO LONDRES
Maio                     9      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

GRAM COMODIDADE “PARIS-FRANKFURT EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

206 PANAVISIÓN

INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a partir

da chegada atê final.
● Refeições: segum programa (bebidas não

inclusas).
● Visita com guia local Panorâmica da Paris,

Londres, Hamburgo e Belim.
● Visitas com nosso guia:

Visita a Nuremberg, Hannover,
Düsseldorf, Colônia, Mainz e Frankfurt.

● Outras atrações inclusas:
Passeio em barco pelo Sena, Paris
iluminada e subida a Torre Eiffel.

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

● Seguro de viagem.

Ver resto da inclusos pag. 58 e 77.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.350
      ■ » Meia:.............................. 2.395
      ■ » Alta: ............................... 2.470
      ■ » Extra: ............................. 2.810
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Berlim ..........    80       80       80      80       50

     HOTÉIS previstos ou similares

    Londres      Royal National ***                    Centro
                        Thistle Barbican ***                 Cidade

     París            Mercure La Defense ****           Cidade
                          Mercure Gare de L’est ****        Cidade
                        Residhome Millenaire ****         Cidade
                          Forest Hill La Villette***SUP            Cidade

       Frankfurt    Novotel City****                 Semicentro 
                           Mercure Eschborn****            Periferia

       Colonia       Barcelo****                               Cidade
                           Ramada Bruhl****                       Bruhl

       Hamburgo  Leonardo C. Nord***Sup.           Cidade
                           Panorama Harburg ****          Periferia

       Berlín          Holiday Inn C.W.****                Cidade
                           Berlim Excelsior ****                  Cidade
                           Holiday Inn C. East****              Cidade

Ver resto de hoteles en págs. 58 e 77.

Inicio Londres - Fim Berlim parte da manhã faremos a visita opcional a Ber-
lim Artística. Resto do tempo livre; recomenda-
mos aproximarse para conhecer a praça de
Alexander (Alexanderplatz), de onde é possível di-
rigir-se até a Catedral e a Prefeitura Vermelha, as
torres gémeas da Igreja de São Nicolau e o Gen-
darmenmarkt, um dos locais mais bonitos de Ber-
lim. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos a
possibilidade de fazer uma visita interessante a
Potsdam. Passearemos pelos belos jardins do
Palácio de Sanssouci, cuja construção foi orde-
nada pelo rei Frederico II, que o utilizava como re-
sidência de verão. Tempo livre para desfrutar
desta bela cidade. Retorno a Berlim. Resto do dia
livre. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) BERLIM
Café da manhã buffet. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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GRAM COMODIDADE “PARIS-EDIMBURGO EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

Edimburgo

Londres

Paris

Glasgow
Stirling

Calais

Dover

Skye Inverness
Glencoe

dias, 13 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.785 $14

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Pela manhã faremos a visita panorâmica à ci-
dade, admiraremos o Palácio Real, o Palácio
de Westminster, a famosa Torre do Relógio,
mais conhecida como “Big Ben”, o Palácio de
Buckingham, etc. Tempo livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cos-
mopolita do mundo, cheia de classe, onde o
clássico e o mais moderno se harmonicem. Su-
gerimos também uma visita opcional ao castelo
de Windsor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã. Saída de ônibus para Dover,
para embarcar no ferry com destino a Calais;
continuação a Paris, chegada e traslado ao ho-
tel. Depois, teremos uma excursão a Paris ilu-
minada. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos diversas visitas e
atrações inclusas de Paris. Iniciaremos com a vi-
sita panorâmica à cidade, onde veremos. A Ca-
tedral de Notre Dame, o Quartier Latin (bairro
latino); a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilus-
tres, os Inválidos, onde se encontra o mausoléu
de Napoleão; o Palácio e os Jardins de Luxem-
burgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França; a Praça da Concórdia, a Place de l'Etoile
com o Arco do Triunfo; a Praça Vendôme; a
Ópera Garnier, etc. A seguir, embarcaremos para
fazer um passeio de barco ao longo do Sena.
Depois, subida ao 2º andar da famosa Torre Eif-
fel. Terminaremos o dia com um passeio a pé
pelo bairro de Montmartre.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar
para ver alguns dos seguintes museus ou atra-
ções: Palácio de Versalhes, Museu do Louvre,
Museu de Arte Moderna, etc. 

DIA 7. (Domingo) PARIS-EDIMBURGO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Edimburgo (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica
(inclusa) da Edimburgo. Veremos o legendário
Castelo, que se eleva como por arte de mágica
sobre o centro urbano abrigando entre seus mu-
ros grande quantidade de surpresas, além de ser
o responsável pela custódia das Joias da Coroa
Escocesa; o Palácio Holyroodhouse, a Royal
Mile ("Milha Real"), num bairro com encantado-
ras ruelas. Também visitaremos o Parlamento, a
National Gallery e Calton Hill. Almoço e tarde li-
vre. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) EDIMBURGO-
TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês e saída com destino às
Terras Altas (Highlands). Visitaremos uma conhe-
cida destilaria de whisky para ver como é fabricada
essa famosa bebida seguindo os métodos tradi-
cionais, com oportunidade de degustar a "água da
vida". Seguiremos para Inverness, capital natural
e administrativa das Terras Altas, situada na des-
embocadura do rio Ness, na costa de Moray Firth.
Após o almoço desfrutaremos da tarde livre. Jan-
tar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para percorrer
a região das Terras Altas. Começando por Wes-
ter Ross, situado no noroeste da Escócia, um
dos caminhos mais belos até a costa. Também
visitaremos Loch Maree, o quarto maior lago da
Escócia (20 km de comprimento e até 4 de lar-
gura) com suas espetaculares paisagens. Segui-
remos para a antiga cidade pesqueira de
Gairloch e, finalmente, para Inverewe Gardens,
a melhor coleção de plantas tropicais da Escó-
cia. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) TERRAS ALTAS-
AREA FORT WILLIAM/OBAN
Café da manhã escocês. Através de espetacu-
lares paisagens de cascatas e lagos chegaremos
ao Castelo de Eilean Donan. Continuação para
a ilha de Skye, a maior e mais setentrional das
Hébridas Interiores. É a segunda maior ilha da
Escócia e destaca-se por sua fascinante paisa-
gem e pela abundância de antigos monumentos
e castelos. Continuaremos nosso percurso até
Armadale, onde embarcaremos no ferry que
zarpa para Mallaig. Continuação para nosso ho-
tel. Jantar e acomodação.

Dia 12. (Sexta Feira) AREA FORT 
WILLIAM/OBAN-GLENCOE-GLASGOW
Café da manhã escocês. Saída em direção a
Glencoe, o vale mais famoso da Escócia pela be-
leza de seus penhascos e escarpadas colinas.
Seguiremos para a região montanhosa das Tros-
sachs, onde poderemos visitar o Castelo de
Stirling (entradas inclusas). Situado no alto de

LONDRES E PARIS
+ ESCÓCIA
3 noites em Londres, 3 em Paris, 2 em Edimburgo, 2 em Terras Altas,
1 em Area Oban e 2 Glasgow

Além das visitas panorâmicas em Paris, Londres, Edimburgo
e Glasgow, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada e subida a Torre Eiffel.

        • Visita a uma destilaria de Whisky (com entradas).

        • Visita a Inverness, Terras Altas e Wester Ross.

        • Lago Ness, com passeio de barco.

        • Visita Ilha de Skye. Castelo Eilean Donan (sem entradas).

        • Castelo Stirling (com entradas).

A38

um rochedo, representa melhor que qualquer
outro castelo a resistência escocesa frente à
agressão inglesa na época medieval. Em frente,
no alto de uma colina, erige-se o monumento
comemorativo de William Wallace (“Braveheart”),
herói da resistência escocesa, enforcado pelas
forças inglesas em 1305. Após o almoço conti-
nuaremos a Glasgow. Visia panorâmica (in-
clusa). Glasgow teve sua glória na era vitoriana,
quando era conhecida como a segunda cidade
do Império Britânico. Visitaremos sua grande
Mesquita central, a Catedral, a fabulosa Univer-
sidade, a Prefeitura, George Square, Buchanan
Street, etc. Acomodação.

DIA 13. (Sábado) GLASGOW
Café da manhã escocês. Día livre opcional-
mente, fazer a visita a New Lanark, às margens
do rio Clyde, uma aldeia do século XVIII, mara-
vilhosamente reconstruída, cuja economia girava
ao redor da fábrica de tecidos de algodão. Re-
torno a Glasgow. Acomodação.

DIA 14. (Domingo) GLASGOW-EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Tempo livre até a hora
do traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol.
Em Julho e Agosto, em Escocia, le viagem operara segun
pag. 112.
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      HOTÉIS previstos ou similares

     Londres          Royal National ***                 Cidade
                             Thistle Barbican ***              Cidade

        Paris               Mercure La Defense ****       Cidade
                                Residhome Millenaire ****      Cidade
                                Forest Hill La Villette***SUP      Cidade

        Edimburgo    Premier Inn ***                      Periferia
                                Novotel Park ****                  Periferia
                                Ibis **SUP                               Periferia
                                Britannia ***                           Cidade
                                Village Urban ****                   Cidade

        Tierras Altas  Ben Wyvis***                   Strapheffer
                                Encore ***                          Inverness
                                Avi. Resort ***        F. Hills/L. Rannoch

        Área Fort       Imperial ****                     Fort William
        William           Cruachan ***                   Fort William
                                Morar ***                                Mallaig
                                Regent **                                 Oban

        Glasgow        Thistle ****/Ibis **SUP               Centro
                                Go Glasgow ***                     Cidade
                                Deconcove ***                       Cidade
                                Premier Inn ***                       Cidade

Inicio Londres - Fim Edimburgo

      INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre.
● Refeições: 7 refeições, conforme

itinerario (bebidas não inclusas).
● Acomodação em hotéis previstos ou

similares. 
● Visita com guia local Panorâmica da

Paris, Londres, Edimburgo e Glasgow.
● Visitas com nosso guia:

Destilería da Whisky (com entradas).
Terras Altas, Inverewe Gardens.
Exterior Castelo de Urquhart.
Exterior Castelo de Eilean Donan (sem
entradas).
Castelo de Stirling (com entradas).

● Outras atrações inclusas: Passeio em
barco pelo Sena
Subida a la Torre Eiffel
Passeio Montmatre

● Seguro de viagem.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.785
      ■ » Meia:.............................. 2.855
      ■ » Alta: ............................... 2.930
      ■ » Extra: ............................. 3.125
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Edimburgo ...    100       100       120      100       70

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Zagreb

Plitvice

Dubrovnik

Split
TrogirZadar

Opatija

Londres

Paris

Calais

Dover

208 PANAVISIÓN

dias, 13 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.370 $14

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Pela manhã faremos a visita panorâmica à ci-
dade, admiraremos o Palácio Real, o Palácio de
Westminster, a famosa Torre do Relógio, mais
conhecida como “Big Ben”, o Palácio de Buc-
kingham, etc. Tempo livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cos-
mopolita do mundo, cheia de classe, onde o
clássico e o mais moderno se harmonicem.
Aproveite para desfrutar de seu tempo fazendo
compras ou visitas de seu interesse. Sugerimos
também uma visita opcional ao castelo de
Windsor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã. Saída de ônibus para Dover, para
embarcar no ferry com destino a Calais; continua-
ção a Paris, chegada e traslado ao hotel. Depois,
teremos uma excursão a Paris iluminada. Aco-
modação.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos diversas visitas e
atrações inclusas, que nos proporcionarão uma
ampla perspectiva de Paris. Iniciaremos com a vi-
sita panorâmica à cidade, onde veremos: A Ca-
tedral de Notre Dame, o Quartier Latin (bairro
latino); a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilustres,
os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de Na-
poleão; o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a
Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França; a Praça
da Concórdia, a Place de l'Etoile com o Arco do
Triunfo; a Praça Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A
seguir, embarcaremos para fazer um passeio de
barco ao longo do Sena. Depois, subida ao 2º an-
dar da famosa Torre Eiffel. Terminaremos o dia
com um passeio a pé pelo bairro de Montmartre.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar
para ver alguns dos seguintes museus ou atra-
ções: Palácio de Versalhes, Museu do Louvre, Mu-
seu de Arte Moderna, etc. 

DIA 7. (Domingo) PARIS-DUBROVNIK
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com des-

tino a Dubrovnik (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) DUBROVNIK
Visita panorâmica à cidade de Dubrovnik ,
mais conhecida como a “Pérola do Adriático”.
Durante a visita panorâmica faremos uma ca-
minhada pelo centro antigo para admirar a Ca-
tedral e o Monastério Franciscano. Visitaremos
o Monastério Dominicano e o Palácio do Rei-
tor, sede do governo e do reitor, na época em
que Dubrovnik era uma república independente.
Dubrovnik faz parte do patrimônio universal da
UNESCO, tem mais de 2.000 metros de mural-
has que foram renovadas em 1667, junto ao
centro antigo, para manter os motoristas longe
do centro histórico da cidade. Tarde livre, durante
a qual você poderá visitar opcionalmente o Ar-
quipélago de Elafiti, visitando as ilhas: Kolocep
e Lopud. Sobre as colinas de Kolocep veremos
ruínas de vilas e castelos dos nobres de Dubrov-
nik e Lopud, onde se encontra a igreja de Santa
Maria do século XV Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) DUBROVNIK-SPLIT
Estadia com meia pensão. Saída para Split,
principal cidade da Dalmácia e a mais importante
de todo o Adriático. Visita panorâmica à ci-
dade, onde veremos o Palácio de Diocleciano,
que oferece interessantes vestígios arqueológi-
cos como a fortaleza e o Templo de Júpiter.
Neste mesmo recinto também se encontra a Ca-
tedral São Domnius, com seu campanário ro-
mânico-gótico e suas monumentais portas de
madeira com imagens da vida de Cristo, obra do
mestre Buvina. Na parte externa permanecem
alguns edifícios medievais, entre eles a Prefei-
tura do século XV. Em Split também podemos
destacar o edifício religioso do Convento dos
Franciscanos, com seu belo claustro gótico.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) SPLIT-TROGIR-
ZADAR-OPATIJA
Estadia com meia pensão. Continuação da via-
gem para Trogir. Visita panorâmica a esta ci-
dade. Sua catedral e, especialmente, seu portal
românico. Saída ao longo da costa Adriática para
chegar a Zadar. Visita panorâmica. Jantar e
acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) OPATIJA
Estadia com meia pensão (café da manhã e jan-
tar). Dia livre para desfrutar desta famosa e tra-
dicional localidade turística situada na costa
norte da Ístria, de exuberante vegetação graças
a seu clima suave. Tempo livre durante o qual
terá opção de visitar Pula, onde se encontra um
dos foros romanos mais bem preservados do
mundo. Jantar e acomodação.

LONDRES E PARIS
+ CROACIA
3 noites em Londres, 3 em Paris, 2 em Dubrovnik, 1 em Split,
2 em Opatija e 2 Zagreb

Além das visitas panorâmicas em Paris, Londres, Dubrovnik, Split 
e Zagreb, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada e subida a Torre Eiffel.

        • Visita ao Palácio do Reitor em Dubrovnik (com entradas).

        • Palácio de Diocleciano em Split (com entradas).

        • Parque Nacional de Plitvice (com entradas).

A39

DIA 12. (Sexta Feira) OPATIJA-PLITVICE-
ZAGREB
Estadia com meia pensão. Saída para Plitvice,
onde faremos a visita ao fantástico Parque Na-
cional dos Lagos de Plitvice. Continuação da
viagem para Zagreb. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ZAGREB
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica. A cidade se aassen-
tou sobre as cidades gêmeas de Gradec e Kaptol,
numa colina voltada para o vale do rio Sava. Gra-
dec (ou Gornji Grad, que significa "cidadezinha").
Em Kaptol, antigo assentamento religioso, des-
taca-se, entre outras coisas, o Palácio Arcebispal.
Tempo livre, durante o qual terá opção de visitar
Varazdin, às margens do rio Drava, no noroeste da
Croácia. oi sua capital entre 1767 e 1776 e é hoje
conhecida como a cidade do barroco, da música
e das flores. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) ZAGREB
Café da manhã. Tempo livre. No horário previsto,
traslado para o aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho                 20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol.

INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre.
● Hotéis: Estadia nos hotéis previstos ou

similares em quartos duplos com banheiro
ou chuveiro.

● Visita panorâmica em Paris, Londres,
Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar e Zagreb.

● Outras atrações inclusas:
Passeio em barco pelo Sena, Paris
iluminada e subida a Torre Eiffel.
Passeio por Montmatre, Monastério
Dominicano, Palácio do Reitor (com
entradas). Palácio de Diocleciano (com
entradas). Parque de Plitvice (com
entradas).

● Refeições: 7 refeições (bebidas não
inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

● Seguro de viagem.

      HOTÉIS previstos ou similares

    Londres         Royal National ***                 Cidade
                          Thistle Barbican ***              Cidade

       Paris:             Mercure La Defense ****       Cidade
                             Residhome Millenaire ****      Cidade
                             Forest Hill La Villette***SUP      Cidade

       Dubrovnik(1)   Babin Kuk***                         Cidade
                             Petka/Ivka***                         Cidade
                             Vis/Lero***                            Cidade

    Split               President Split ****                 Centro
                          Katarina ****                      Dugopolje

    Opatija(2)        Liburnia Htls. ***/****              Cidade
                          Grand/Agava ****                  Cidade
                          Adriatic ***/****                      Cidade

    Zagreb            Panorama ****                         Cidade
                          International ****                      Cidade

          (1) Excepcionalmente a acomodação podera ser feita nas
proximidades como em Cavtat ou Mlini.

       (2) Excepcionalmente a acomodação podera ser feita nas
proximidades como em Rijeka ou Lovran.

GRAM COMODIDADE “PARIS-DUBROVNIK EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Londres -  F im Zagreb

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.370
      ■ » Meia:.............................. 2.425
      ■ » Alta: ............................... 2.490
      ■ » Extra: ............................. 2.730
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Zagreb .........    65       75       90      75       60

NOTAS

• Das orden das visitas podera ser alterado.

• Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol
as saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da cidade.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Londres

Viena

Budapeste

Praga

Bratislava

dias, 10 visitas e 7 refeições  ... a partir de 1.975 $14

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Pela manhã faremos a visita panorâmica à ci-
dade, admiraremos o Palácio Real, o Palácio
de Westminster, a famosa Torre do Relógio,
mais conhecida como “Big Ben”, o Palácio de
Buckingham, etc. Tempo livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cos-
mopolita do mundo, cheia de classe, onde o
clássico e o mais moderno se harmonicem.
Aproveite para desfrutar de seu tempo fazendo
compras ou visitas de seu interesse. Sugerimos
também uma visita opcional ao castelo de
Windsor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã. Saída de ônibus para Dover,
para embarcar no ferry com destino a Calais;
continuação a Paris, chegada e traslado ao ho-
tel. Depois, teremos uma excursão a Paris ilu-
minada. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos diversas visitas e
atrações inclusas, que nos proporcionarão uma
ampla perspectiva de Paris. Iniciaremos com a
visita panorâmica à cidade, onde veremos: A
Catedral de Notre Dame, obra-prima da arte
medieval; o Quartier Latin (bairro latino); a Sor-
bonne, o Panteão de Homens Ilustres, os Inváli-
dos, onde se encontra o mausoléu de Napoleão;
o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a Torre
Eiffel, símbolo de Paris e da França; a Praça da
Concórdia, etc. A seguir, embarcaremos para fa-
zer um passeio de barco ao longo do Sena. De-
pois, subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel.
Terminaremos o dia com um passeio a pé pelo
bairro de Montmartre.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar
para ver alguns dos seguintes museus ou atra-
ções: Palácio de Versalhes, Museu do Louvre,
Museu de Arte Moderna, etc. 

DIA 7. (Domingo) PARIS-PRAGA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com

destino a Praga (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de
Praga. Durante a visita panorâmica veremos: a
Praça da República, onde se encontra uma das
mais antigas torres de Praga: a Torre de Pólvora
e a Casa Municipal; a Praça Venceslau, a maior
das três gigantescas praças construídas por
Carlos IV para sua Cidade Nova (Nové Mesto).
Seguiremos até a Ponte Charles, um dos símbo-
los da cidade do século XIV, hoje reservada aos
pedestres. Almoço. À tarde faremos a visita ar-
tística à cidade, onde visitaremos opcional-
mente: 
• O castelo de Praga. Trata-se de um complexo
monumental de palácios que também conta
com edifícios religiosos, escritórios, fortalezas e
moradias de todos os estilos arquitetônicos.
• A Viela Dourada não poderia faltar a esta vi-
sita, pois trata-se de um dos locais mais encan-
tadores da cidade de Praga. Este fantástico
lugar deve seu nome aos ourives que lá viviam
no século XVIII. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia completo à próxima e famosa cidade de Kar-
lovy Vary, o maior e mais importante balneário
da República Tcheca. Retorno a Praga. À noite,
jantar opcional na típica taberna U Fleku, onde
você vai poder degustar a cozinha tcheca, assim
como o famoso licor Becherovka (1 cálice) e a
excelente cerveja tcheca (1 jarra), inclusos no
preço. Acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. De manhã bem cedo,
saída para Brno. A seguir, tempo livre para visitar
a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a velha
Prefeitura. Continuação da viagem até Bratis-
lava, capital da Eslováquia. Chegada e visita pa-
norâmica à cidade. Saída para Budapeste.
Chegada, jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã realizare-
mos uma visita panorâmica à margem direita
do Danúbio, onde se encontra o centro histórico,
Buda; veremos o Bastião dos Pescadores, a
igreja de Matias, etc. A seguir cruzaremos o Da-
núbio e nos dirigiremos a Peste, a zona comer-
cial da cidade. Almoço. À tarde, aqueles que
quiserem poderão realizar um passeio opcional
de barco ao longo do Danúbio. Esta noite ofere-
cemos a possibilidade de fazer um passeio no-
turno por Budapeste iluminada e participar de
um jantar cigano (opc.). Acomodação.

LONDRES E PARIS
+ PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
3 noites em Londres, 3 em Paris, 3 em Praga, 2 em Budapeste e 2 em Viena

Além das visitas panorâmicas em Paris, Londres, Praga, Budapeste,
Bratislava e Viena, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena.

     • Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel.

        • Passeio por Montmartre.

A40

DIA 12. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada, almoço e visita pa-
norâmica. No centro de Viena podemos localizar
a antiga cidade imperial, com o Palácio de Hof-
burg, residência dos imperadores. Também ve-
remos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva,
a Catedral de Santo Estevão, o Museu de Be-
las Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e
Mozart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a
Ópera, etc. Passeio com nosso guia pelas ruas
principais da capital austríaca. Acomodação.

DIA 13. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita opcional à Viena artística:
Ópera de Viena ou Staatsoper. A seguir, se des-
ejar, oferecemos a possibilidade de realizar a visita
opcional ao Palácio de Schönbrunn. Almoço.
Tarde livre. À noite, quem quiser, poderá assistir
(opcional) a um concerto no Palácio Auersperg e
jantar em Grinzing (opc.). Acomodação.

DIA 14. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Refeições: conforme programa

(bebidas não inclusas).
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Londres e Paris, 
Panorâmicas de Praga, Bratislava,
Viena e Budapeste.

● Outras atrações inclusas:
Passeio em barco pelo Sena
Subida a Torre Eiffel
Passeio por Montmatre

● Seguro de viagem.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Londres          Royal National ***                Cidade
                                Thistle Barbican ***             Cidade

        Paris               Mercure La Defense ****     Cidade
                                Residhome Millenaire ****     Cidade
        Praga              Holiday Inn Congress ****      Cidade
                                Clarion Congres ****              Cidade
                                Hotel Duo/Olympik ****         Cidade
        Budapeste     Arena ****                             Cidade
                                             Hungaria ****                        Cidade
        Viena               Holiday Inn South ****           Cidade
                                Eurostars Exe ****                 Cidade

       DATAS DE INICIO LONDRES

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol.

209 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “PARIS-PRAGA EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Londres -  F im Viena

NOTAS

     • Das orden das visitas podera ser alterado.

• Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol
as saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da cidade.

• O trajeto Londres-Paris em alguns casos será
efetuado em trem Eurostar. Consultar.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.975
      ■ » Meia:.............................. 2.070
      ■ » Alta: ............................... 2.175
      ■ » Extra: ............................. 2.375
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Viena............    45       65       80      65       40

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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210 PANAVISIÓN

dias, 15 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.425 $16

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Pela manhã faremos a visita panorâmica à ci-
dade, admiraremos o Palácio Real, o Palácio
de Westminster, a famosa Torre do Relógio,
mais conhecida como “Big Ben”, o Palácio de
Buckingham, etc. Tempo livre. Acomodação. 

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cos-
mopolita do mundo, cheia de classe, onde o
clássico e o mais moderno se harmonicem.Su-
gerimos também uma visita opcional ao castelo
de Windsor. Acomodação. 

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã. Saída de ônibus para Dover,
para embarcar no ferry com destino a Calais;
continuação a Paris, chegada e traslado ao ho-
tel. Acomodação. Depois, teremos uma excur-
são a Paris iluminada. 

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos diversas visitas e
atrações inclusas, que nos proporcionarão uma
ampla perspectiva de Paris. Iniciaremos com a
visita panorâmica à cidade, onde veremos: A
Catedral de Notre Dame, obra-prima da arte
medieval; o Quartier Latin (bairro latino); a Sor-
bonne, o Panteão de Homens Ilustres, os Inváli-
dos, onde se encontra o mausoléu de Napoleão;
o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a Torre
Eiffel, símbolo de Paris e da França; a Praça da
Concórdia, a Place de l'Etoile com o Arco do
Triunfo; a Praça Vendôme; a Ópera Garnier, etc.
A seguir, embarcaremos para fazer um passeio
de barco ao longo do Sena. Depois, subida ao
2º andar da famosa Torre Eiffel. Terminaremos
o dia com um passeio a pé pelo bairro de Mont-
martre.

DIA 6. (Sábado) e 7. (Domingo) PARIS
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar
para ver alguns dos seguintes museus ou atra-
ções:

• Palacio de Versalles.
• Museu do Louvre.

DIA 8. (Segunda Feira) PARIS-VARSÓVIA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-

lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Varsóvia (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Jantar a acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) VARSÓVIA
Café da manhã buffet e visita panorâmica em
Varsóvia. Destaque para sua imponente Cidade
Velha. Na Praça do Mercado, veremos o monu-
mento da Sereia, símbolo de Varsóvia. Na parte
oriental da praça eleva-se o maravilhoso Castelo
Real, de estilo barroco. Tarde livre para continuar
visitando a capital da Polônia. Jantar e acomo-
dação.

DIA 10. (Quarta Feira) VARSÓVIA-
AUSCHWITZ-CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Saída para Auschwitz,
lugar onde se encontra o famoso campo de con-
centração, triste testemunha da tragédia hu-
mana ocorrida durante a Segunda Guerra
Mundial. Durante a visita, percorreremos os an-
tigos barracões do campo, convertidos em mu-
seu. Continuação para Cracóvia. Partiremos, em
seguida, para a Cracóvia. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 11. (Quinta Feira) CRACÓVIA
Café da manhã buffet. visita panorâmica em
Cracóvia (antiga capital da Polônia) e uma das
mais interessantes da Europa. Aqui se entrela-
çam lendas, história e contemporaneidade. Ve-
remos a Praça do Mercado, a maior praça
medieval da Europa. Em sua parte central se
eleva o edifício de Sukiennice, cuja história re-
monta a finais do século XII e princípios do XIII.
Próximo a Sikiennice encontramos a belíssima
igreja gótica de Santa Maria, com um altar mor
medieval único em seu gênero. Na parte da
tarde, visita opcional às Minas de Sal de Wie-
liczka. No final da tarde, poderemos realizar uma
excursão opcional onde veremos a Praça dos
Heróis do Gueto, o exterior da fábrica de Oscar
Schindler, o bairro de Podloze e o Bairro Judeu,
onde desfrutaremos do jantar num restaurante
típico. Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) CRACÓVIA-WROCLAW-
POZNAN
Café da manhã buffet. Saída para Wroclaw,
preciosa cidade que visitaremos, acompanhados
de nosso guia, destacando a Praça do Mercado.
Saída para Poznan, fundada pelo primeiro prín-
cipe da Polônia, Mieszko I, no século IX. Jantar
e acomodação.

DIA 13. (Sábado) POZNAN-TORUN-
GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica a Poznan, ddu-
rante a qual poderemos admirar sua espetacular

LONDRES E PARIS
+ POLÔNIA
3 noites em Londres, 3 em Paris, 2 em Varsóvia, 3 em Gdansk, 
1 em Poznan e 2 em Cracóvia

Além das visitas panorâmicas em Paris, Londres,
Varsóvia, Poznan, Gdansk e Cracóvia, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel. Passeio por Montmartre.

        • Passeio noturno por Varsóvia.

        • Visita a Torún e Sopot.

        • Campo de concentração de Auschwitz.

A41

Praça do Mercado. Saída para Torun, onde fa-
remos uma parada para visitar sua maravilhosa
cidade medieval. Em seguida, saída com destino
a Gdansk. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica em Gdansk. Ve-
remos a colossal Basílica de Nossa Senhora, em
estilo gótico, que se destaca no alto da cidade,
o Mercado Longo, um dos mais bonitos da Eu-
ropa. Apos visitaremos a cidade balneário de So-
pot, na costa do mar Báltico. Retorno a nosso
hotel. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) GDANSK-
MALBORK-GDANSK
Café da manhã buffet. Saída em direção a Var-
sóvia, no caminho, daremos uma parada na ci-
dade medieval de Malbork, onde poderemos
visitar o exterior de sua fortaleza. Regreso a
Gdansk. Jantar e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) GDANSK-VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Na hora marcada tras-
lado, para ao aeroporto para embarcar no voo
com destino a Varsóvia (voo incluso). Chegada.
Fim da viagem e de nossos serviços.

Varsóvia

Cracóvia
Czestochowa

Paris

Londres

Gdansk

Torun

Poznan

      INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Guia acompanhante e assistência a partir
da chegada.

● Visitas com guia local:
Londres, Paris, Varsóvia, Cracóvia,
Poznan, Gdansk.

● Visitas com nosso guia: Torún.
● Outras atrações inclusas:

Paris Iluminada. Subida a Torre Eiffel
Passeio em barco pelo Sena
Passeio por Montmartre
Passeio noturno por Varsóvia.
Campo de concentração Auschwitz
(entradas inclusas).
Exterior do Castelo Medieval de Malbork.

● Seguro de viagem.

HOTÉIS previstos ou similares

     Londres       Royal National ***                    Cidade
                          Thistle Barbican ***                 Cidade

       Paris           Mercure La Defense ****        Cidade
                            Mercure Gare de L’est ****    Cidade
                           Residhome Millenaire ****      Cidade
                            Forest Hill La Villette ***SUP       Cidade

       Varsóvia     Mercure Centrum ****          Centro

                          MDM ***SUP                          Centro

        Gdansk(1)    Mercure Stare Miasto ****    Centro

        Poznan      Novotel Centrum ****           Centro

        Cracovia    Novotel Bronowice ****       Cidade

                           Sympozyum ****                 Cidade
(1) Excepcionalmente poderá pernoitar no Novotel

Gdansk 3* ou similar.

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol.

GRAM COMODIDADE “PARIS-VARSOVIA EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Londres -  F im Varsovia

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.425
      ■ » Meia:.............................. 2.470
      ■ » Alta: ............................... 2.515
      ■ » Extra: ............................. 2.885
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............    100       105       120      105       60
         Varsovia .......    95       95       95      95       50

NOTAS

     • Das orden das visitas podera ser alterado.

• Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol
as saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da cidade..

• O trajeto Londres-Paris em alguns casos será
efetuado em trem Eurostar. Consultar.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 10 visitas e AD  ... a partir de 2.225 $14

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Pela manhã faremos a visita panorâmica à ci-
dade, admiraremos o Palácio Real, o Palácio de
Westminster, a famosa Torre do Relógio, mais
conhecida como “Big Ben”, o Palácio de Buc-
kingham, etc. Tempo livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cosmo-
polita do mundo, cheia de classe, onde o clássico
e o mais moderno se harmonicem. Suas ruas,
sempre cheias de gente, seus parques, animados
e tranquilos e sua diversidade, a tornam única no
mundo. Aproveite para desfrutar de seu tempo fa-
zendo compras ou visitas de seu interesse. Suge-
rimos também uma visita opcional ao castelo de
Windsor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã. Saída de ônibus para Dover, para
embarcar no ferry com destino a Calais; continua-
ção a Paris, chegada e traslado ao hotel. Acomo-
dação. Depois, teremos uma excursão a Paris
iluminada. Paris é a cidade luz, que explode em
mil cores, que dão um encanto especial à majes-
tosa Torre Eiffel, ao belo Arco do Triunfo, aos imen-
sos Champs-Élysées (Campos Elísios), à Ópera
Garnier, à Praça da Concórdia, ao Trocadero, etc. 

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos diversas visitas e
atrações inclusas, que nos proporcionarão uma
ampla perspectiva de Paris. Iniciaremos com a vi-
sita panorâmica à cidade, onde veremos: A Ca-
tedral de Notre Dame, obra-prima da arte
medieval; o Quartier Latin (bairro latino); a Sor-
bonne, o Panteão de Homens Ilustres, os Inváli-
dos, onde se encontra o mausoléu de Napoleão;
o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eif-
fel, símbolo de Paris e da França; a Praça da Con-
córdia, a Place de l'Etoile com o Arco do Triunfo; a
Praça Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir,
embarcaremos para fazer um passeio de barco
ao longo do Sena. Depois, subida ao 2º andar da
famosa Torre Eiffel. Terminaremos o dia com um
passeio a pé pelo bairro de Montmartre.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar
para ver alguns dos seguintes museus ou atra-
ções: Palácio de Versalhes, Museu do Louvre,
Museu de Arte Moderna, etc. Outra ótima opção

é passear por suas amplas avenidas, como a
Champs-Élysées.

DIA 7. (Domingo) PARIS-MOSCOU
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com des-
tino a Moscou (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
à cidade de Moscou. Iniciaremos a panorâmica
da cidade partindo para a Praça Vermelha, onde
se encontram o Museu de História (séc. XIX) e a
Catedral da Intercessão, mais conhecida como
Catedral de São Basílio. Admiraremos o belís-
simo conjunto do Convento das Donzelas e o
lago adjacente, que inspirou Tchaikovsky na com-
posição da música do Ballet mais famoso do
mundo, “O Lago dos Cisnes”. Finalizaremos o
circuito dando um passeio pela Praça Vermelha.
A seguir, faremos a visita ao metrô de Moscou.
Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre. Sugerimos
passear pelo centro histórico ou visitar opcional-
mente Sergueiv Posad, a 65 Km de Moscou. À
tarde, sugerimos uma interessante visita opcional
à Galeria Tretyakov. Acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) MOSCOU-
SÃO PETERSBURGO

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Na parte da manhã suge-
rimos visitar opcionalmente o Museu da 2ª Guerra
Mundial; é um dos maiores museus da Rússia. À
tarde, viagem para São Petersburgo.Traslado
ao aeroporto para embarcar no voo de Moscou a
São Petersburgo. Chegada e traslado ao seu ho-
tel. Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã reali-
zaremos a visita panorâmica à cidade. Percorre-
remos a avenida de Nevsky Prospekt, rua
principal da cidade, onde se destacam os edifícios
da Torre da Duma Urbana e da Casa do Livro.
Passaremos pelo dique do rio Neva e pelo Jardim
de Verão; admiraremos os Templos de Santo
Isaac. Para finalizar a visita, contemplaremos a Ca-
tedral de Nossa Senhora de Kazan. Acomoda-
ção.

DIA 12. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã suge-
rimos realizar opcionalmente a visita ao Museu

LONDRES E PARIS
+ RÚSSIA CLÁSSICA
3 noites em Londres, 3 em Paris, 3 em Moscou
e 4 em São Petersburgo

Além das visitas panorâmicas em Londres, Paris, 
Moscu e São Petersburgo, incluímos:

     • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada.

        • Subida a Torre Eiffel. Passeio por Montmartre.

        • Visita ao metrô de Moscou.

        • Visita a pé pela Praça Vermelha.

A42

Hermitage, considerado um dos maiores do
mundo. Suas coleções estão localizadas tanto no
Palácio de Inverno, como nos edifícios do Velho,
Novo e Pequeno Hermitage. Se desejar, poderá
participar de um almoço com show folclórico (op-
cional). À tarde, poderá participar da visita opcional
à Fortaleza de Pedro e Paulo, localizada na ilha
de Zayachi. Destaca-se sua magnífica Catedral
de estilo barroco precoce, cujo campanário foi,
durante muito tempo, o edifício mais alto da ci-
dade, com 122,5 metros. Em seu interior pode-
mos apreciar a iconóstase e esculturas. Traslado
ao hotel. Acomodação.

DIA 13. (Sábado) SÃO PETERSBURGO
Dia livre. Na parte da manhã, recomendamos rea-
lizar uma visita opcional ao Palácio de Catarina, na
cidade de Pushkin. Acomodação.

DIA 14. (Domingo) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Refeições: Acomodacão e café da

manha.
● Visitas com guia local:
Panorâmicas de Londres, Paris,
Moscou e São Petersburgo.

● Outras atrações inclusas:
Passeio em barco pelo Sena
Subida a Torre Eiffel
Metrô de Moscou.
Degustação de vodka russa.
Paris Iluminada.

● Seguro de viagem.

Paris

Moscou

São
Petersburgo

Londres

       DATAS DE INICIO LONDRES

Maio                     9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol.

       HOTÉIS previstos ou similares

        Londres         Royal National ***                Cidade
                               Thistle Brbican***                Cidade
        Paris              Mercure La Defense ****      Cidade
                               Residhome Millenaire ****     Cidade
                               Forest Hill La Villette***SUP    Cidade

        São                   Neptun ****                          Cidade
         Petersburgo  Sokos Olimpia ****               Cidade
                               Vvedensky ****                     Cidade
                               Oktyabrskaya ****                Cidade
        Moscou         Korston o Cosmos ****        Cidade
                               Holiday Inn ****Sup                       Cidade
                               Crowne Praça *****              Cidade
                               Novotel City ****                  Cidade
                               Katarina City ****                 Cidade

211 PANAVISIÓN

a

GRAM COMODIDADE “PARIS-MOSCOU EM AVIÃO”

ALOJAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.225
      ■ » Meia:.............................. 2.260
      ■ » Alta: ............................... 2.295
      ■ » Extra: ............................. 2.565
      Spto. Noites bancas 15/5 - 30/6 ......... 110
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         S. Petersburgo  95        120       120      120       60

Inicio Londres - Fim São Petersburgo

NOTAS

• O trajeto Londres-Paris em alguns casos será
efetuado em trem Eurostar. Consultar.

• Visto: Consultar requisitos e condições junto à
Embaixada em seus país de origem.

• Os hotéis publicados são aqueles previstos; em
casos excepcionais poderão ser utilizados ou-
tros, de categoria similar.

• El orden de visitas y excursiones puede ser mo-
dificado.

• A ordem das visitas pode ser alterada.
• Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol

as saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da ci-
dade.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Londres

dias, 26 visitas e 8 refeições  ... a partir de 1.995 $14

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Pela manhã faremos a visita panorâmica à ci-
dade, admiraremos o Palácio Real, o Palácio de
Westminster, a famosa Torre do Relógio, mais
conhecida como “Big Ben”, o Palácio de Buc-
kingham, etc. Tempo livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cosmo-
polita do mundo, cheia de classe, onde o clássico
e o mais moderno se harmonicem. Aproveite para
desfrutar de seu tempo fazendo compras ou visi-
tas de seu interesse. Sugerimos também uma 
visita opcional ao castelo de Windsor. Acomo-
dação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã. Saída de ônibus para Dover, para
embarcar no ferry com destino a Calais; continua-
ção a Paris, chegada e traslado ao hotel. Acomo-
dação. Depois, teremos uma excursão a Paris
iluminada. Paris é a cidade luz, que explode em
mil cores, que dão um encanto especial à majes-
tosa Torre Eiffel, ao belo Arco do Triunfo, aos imen-
sos Champs-Élysées (Campos Elísios), à Ópera
Garnier, à Praça da Concórdia, ao Trocadero, etc. 

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos diversas visitas e
atrações inclusas, que nos proporcionarão uma
ampla perspectiva de Paris. Iniciaremos com a vi-
sita panorâmica à cidade, onde veremos: A Ca-
tedral de Notre Dame, obra-prima da arte
medieval; o Quartier Latin (bairro latino); a Sor-
bonne, o Panteão de Homens Ilustres, os Inváli-
dos, onde se encontra o mausoléu de Napoleão;
o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eif-
fel, símbolo de Paris e da França; a Praça da Con-
córdia, a Place de l'Etoile com o Arco do Triunfo; a
Praça Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir,
embarcaremos para fazer um passeio de barco
ao longo do Sena. Depois, subida ao 2º andar da
famosa Torre Eiffel. Terminaremos o dia com um
passeio a pé pelo bairro de Montmartre.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar
para ver alguns dos seguintes museus ou atra-
ções: Palácio de Versalhes, Museu do Louvre, Mu-
seu de Arte Moderna, etc. Outra ótima opção é
passear por suas amplas avenidas, como a
Champs-Élysées.

DIA 7. (Domingo) PARIS-ISTAMBUL
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com des-
tino a Istambul (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma fasci-
nante visita ao Chifre de Ouro. A visita começa na
grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos com
a visita à igreja de São Salvador em Chora, o mo-
numento bizantino mais importante de Istambul
(depois de Santa Sofia), decorado com soberbos
afrescos e mosaicos que representam cenas da
vida de Cristo e da Virgem Maria. Finalizaremos
com uma parada no café de Pierre Loti, com be-
las vistas do Chifre de Ouro. Tarde livre. Acomo-
dação.

DIA 9. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma fasci-
nante visita a Istambul. Começaremos de manhã,
com a visita à Mesquita Nova, uma mesquita im-
perial. Seguiremos para o Bazar Egípcio, também
conhecido como “bazar das especiarias”, em vir-
tude das mercadorias que lá se vendem. Poste-
riormente, passaremos para a parte asiática, pela
ponte do Bósforo, parando para descansar na
colina de Camlica. Também visitaremos o Palá-
cio de Beylerbeyi. Almoço num restaurante típico
de frutos do mar na ponte de Gálata. A seguir, fa-
remos um passeio de barco ao longo do Bós-
foro, o estreito que separa dois continentes,
Europa e Ásia. Acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para continuar descobrindo os grandes te-
souros de Istambul. Este bonito passeio começa
com a visita ao Palácio de Topkapi, residência de
todos os sultões do império até o séc. XIX. A se-
guir, conheceremos a Basílica de Santa Sofia,
igreja bizantina do séc. VI, construída por Justi-
niano, o Grande, hoje convertida em museu com
os mais belos mosaicos bizantinos. Na parte da
tarde, visitaremos o Hipódromo Romano, onde
admiraremos o Obelisco de Teodósio, a Coluna
Serpentina, a Fonte Alemã e a Coluna de Cons-
tantino. Almoço. Esta excursão também inclui a
visita à Mesquita Azul, uma das mesquitas impe-
riais mais belas, ricamente decorada com afrescos
e azulejos. Terminaremos o dia com a visita ao
Grand Bazaar. Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã e traslado ao aeroporto para em-
barcar no voo regular com destino a Capadócia

LONDRES E PARIS
+ ISTAMBUL E CAPADÓCIA
3 noites em Londres, 3 em Paris, 4 em Istambul e 3 em Capadócia

Além das visitas panorâmicas em Paris, Londres e Istambul, incluímos:

      • Passeio em barco pelo Sena. Paris Iluminada. Subida a Torre Eiffel.

           • Mesquita Nova, bazaar Egípcio. Palácio de Beylerbeyi.

           • Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo e Mesquita Azul.

         • Paisagem lunar, Museu de Goreme (com entradas).

         • Vale de Pasabag, Vale de Cavusin (com entradas.)

        • Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Seratli (com entradas).

A43

(voo não incluso) paisagem lunar única no mundo,
que além de ser um prodígio da natureza, é tam-
bém uma amostra palpável da capacidade de
adaptação do ser humano ao meio ambiente, tor-
nando-o, além de habitável, uma testemunha si-
lenciosa de seu gênio artístico. Chegada,
assistência no aeroporto e traslado ao hotel. Jan-
tar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão ae-
rostático sobre a espetacular Capadócia. Café da
manhã. Interessante jornada. Começaremos pela
visita à cidade subterrânea de Kaymakli, Oz-
konak ou Saratli (visita a uma delas), que foram
construídas pelas comunidades cristãs como
forma de proteção contra os ataques árabes. Es-
tas fortalezas subterrâneas eram fechadas com
portas de pedra escavadas na própria rocha, que
se convertiam num infalível meio de defesa. Al-
moço. À noite, sugerimos que você assista a um
show numa gruta típica da região, onde você vai
poder apreciar as típicas danças folclóricas turcas
(opcional). Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Começaremos com a visita pa-
norâmica ao castelo Uçhisar. Seguiremos para o
Vale de Guvercinlik (conhecido como o Vale dos
Pombais) e o Vale de Göreme. Almoço. Conti-
nuação através do Vale de Çavusin. Depois nos
dirigiremos ao Vale de Pasabag, o melhor lugar
para contemplar as “chaminés de fadas” da re-
gião. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) CAPADÓCIA-ISTAMBUL
Viagem de avião

Café da manhã. Traslado ao aeroporto da Capa-
dócia para embarcar no voo com destino a Istam-
bul (voo não incluso). Fim da viagem e de nossos
serviços.

Istambul Capadócia

NOTAS

• O trajeto Londres-Paris em alguns casos
sera efetuado em trem Eurostar. Consultar.

• Paris, debido al Campeonato da Europa Futbol
as saidas de 6/6 a 11/7 dormirán fora da cidade.

Ver resto de notas na págs. 58 e 143.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 58 e 143.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Londres:       Royal National ***                  Cidade
                              Thistle Barbican ***               Cidade

        Paris:            Mercure La Defense ****        Cidade
                              Residhome Millenaire ****       Cidade

        Istambul       Black Bird ***                         Cidade
                                 Yigitalp****                             Cidade

       Capadócia   Suhan ****                              Cidade
                              Mustafa****SUP                            Cidade
                              Perissia ****                                Cidade

       DATAS DE INICIO LONDRES

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13

Julho                  11      18      25

Agosto                 1        8      15      22

Setembro           12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol.

GRAM COMODIDADE “PARIS-ISTAMBUL EM AVIÃO”

COM 8 REFEIÇÕES

In ic io Londres -  F im Is tambul

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 8 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.995
      ■ » Meia:.............................. 2.165
      ■ » Alta: ............................... 2.200
      ■ » Extra: ............................. 2.470
      Spto. Saida 14/3 ................................. 205
      Spto. Saida 19/12 ............................... 60
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Istambul .......    125       125       125      125       60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Londres

dias, 26 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.985 $15

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres. Assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Pela manhã faremos a visita panorâmica à ci-
dade, admiraremos o Palácio Real, o Palácio de
Westminster, a famosa Torre do Relógio, mais
conhecida como “Big Ben”, o Palácio de Buc-
kingham, etc. Tempo livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cosmo-
polita do mundo, cheia de classe, onde o clássico
e o mais moderno se harmonicem. Aproveite para
desfrutar de seu tempo fazendo compras ou visi-
tas de seu interesse. Sugerimos também uma 
visita opcional ao castelo de Windsor. Acomo-
dação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES-DOVER-
CALAIS-PARIS
Café da manhã. Saída de ônibus para Dover,
para embarcar no ferry com destino a Calais; con-
tinuação a Paris, chegada e traslado ao hotel.
Acomodação. Depois, teremos uma excursão a
Paris iluminada inclusa. Paris é a cidade luz, que
explode em mil cores, que dão um encanto es-
pecial à majestosa Torre Eiffel, ao belo Arco do
Triunfo, aos imensos Champs-Élysées (Campos
Elísios), à Ópera Garnier, à Praça da Concórdia,
ao Trocadero, etc. 

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos diversas visitas e
atrações inclusas, que nos proporcionarão uma
ampla perspectiva de Paris. Iniciaremos com a vi-
sita panorâmica à cidade, onde veremos: A Ca-
tedral de Notre Dame, o Quartier Latin (bairro
latino); a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilus-
tres, os Inválidos, onde se encontra o mausoléu
de Napoleão; o Palácio e os Jardins de Luxem-
burgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França;
a Praça da Concórdia, a Place de l'Etoile com o
Arco do Triunfo; a Praça Vendôme; a Ópera Gar-
nier, etc. A seguir, embarcaremos para fazer um
passeio de barco ao longo do Sena. Passando
sob as românticas pontes de Paris, o barco vai
deslizando ao longo do rio, desfrutando dos cé-
lebres monumentos que se concentram em suas
margens: Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc. A
seguir, subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel,
de onde é possível observar uma panorâmica
única e belíssima da grande cidade que é Paris.
Terminaremos o dia com um passeio a pé pelo
bairro de Montmartre: a Praça de Tertre com seus
retratistas e o Sagrado Coração (Sacré Coeur). 

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã. Dia livre que poderá aproveitar
para ver alguns dos seguintes museus ou atra-
ções: Palácio de Versalhes, Museu do Louvre,
Museu de Arte Moderna, etc. 

DIA 7. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Dia completamente livre
à sua disposição na cidade luz. 

DIA 8. (Segunda Feira) PARIS-TEL AVIV
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Tel Aviv (voo não incluso). Chegada, as-
sistência e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 9. (Terça Feira) TEL AVIV-CESAREIA-
HAIFA-ACRE- GALILEIA
Café da manhã. Saída para fazer um breve pas-
seio pela cidade de Tel Aviv. Chegada a Yaffo,
antigo porto de Israel convertido em interessante
bairro de artistas. Continuaremos pelo litoral até
chegar a Cesareia, antiga capital romana. Segui-
remos nossa jornada até Haifa e subiremos ao
Monte Carmelo. Visitaremos a igreja Stella Ma-
ris. A seguir, iremos para a Galileia. Jantar e aco-
modação.

DIA 10. (Quarta Feira) GALILEIA
Café da manhã. Visitaremos o Monte das Bea-
titudes, cenário do Sermão da Montanha. A se-
guir, conheceremos Tabgha, onde ocorreu o
Milagre da Multiplicação dos Pães e Peixes e onde
está a Igreja do Primado, local de confirmação de
São Pedro; em Cafarnaum veremos as ruínas da
Casa de Pedro e da antiga Sinagoga, onde Jesus
predicou. Continuaremos  bordeando o mar da
Galileia até Tiberíades. À tarde, através de Caná
(ou Canaã) da Galileia prosseguiremos para Na-
zaré. Visitaremos a Basílica da Anunciação, a
Carpintaria de José e a Fonte da Virgem. Jan-
tar e acomodação. 

DIA 11. (Quinta Feira) GALILEIA-MONTE
TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para o Monte Ta-
bor. Seguiremos pelo vale do Jordão rodeando
Jericó. Atravessando o Deserto da Judeia, nos
dirigiremos para Jerusalém. Jantar e acomo-
dação.

DIA 12. (Sexta Feira) CIDADE NOVA-
JERUSALÉM-EIN KEREM-BELÉM-JERUSALÉM
Café da manhã. Na parte da manhã, desfrutare-
mos da Cidade Nova de Jerusalém. Visitaremos
o Santuário do Livro no Museu de Israel, onde

estão expostos os manuscritos do Mar Morto e o
Modelo que representa a Cidade de Jerusalém na
época de Jesus. Daremos uma parada no museu
do Holocausto. Seguiremos para Ein Kerem,
para visitar os Santuários da Visitação de Maria
a sua Prima Isabel e de São João Batista. À
tarde, saída para Belém, lugar de nascimento de
Jesus Cristo. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS
OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA JERUSALÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte das Olivei-
ras, para realizar uma visita panorâmica na ci-
dade santa amuralhada. A seguir, conheceremos
o Horto de Getsêmani e a Basílica da Agonia.
Visitaremos o Muro das Lamentações e segui-
remos através da Via Dolorosa para chegar ao
Gólgota, lugar da crucificação de Jesus e o Santo
Sepulcro. Continuação para o Monte Sião, onde
se encontram a Tumba do Rei Davi e o Cená-
culo, lugar da última ceia; a “Eucaristia” e “Pen-
tecostes”. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer
uma excursão opcional para Massada e Mar
Morto. Jantar e acomodação. 

DIA 15. (Segunda Feira) JERUSALÉM-
TEL AVIV
Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao
aeroporto de Tel Aviv. Fim da viagem e de nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Refeições: conforme programa (bebidas

não inclusas).
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Londres, Paris,
Tel Aviv, Jaffo.
Cesareia, Haifa, Acre e Galileia.

● Seguro de viagem.
● Ver resto visitas incluidas pág. 58 e 153.

LONDRES E PARIS
+ TERRA SANTA
3 noites em Londres, 4 em Paris, 1 em Tel Aviv, 2 em Galileia
e 4 em Jerusalém

Além das visitas panorâmicas em Londres, Paris e Tel Aviv, incluímos:

         • Passeio em barco pelo Sena e Montmartre.

         • Paris Iluminada. Subida a Torre Eiffel.

         • Visitas em Cesareia, Haifa, Galileia, Nazaré, Ein Karem e Belém.

         • Cidade nova e antiga de Jerusalém.

         • Ein Karem, Monte das Oliveiras, Horto de Getsemani, Basílica da Agonía.

         • Santo Sepulcro, Monte Sião.

A44

Tel Aviv

Haifa

Cesareia
Galileia

Beit Shean

Jericó
Jerusalém

       DATAS DE INICIO LONDRES

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro             10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Londres:        Royal National ***                  Cidade
                               Thistle Barbican ***               Cidade

        Paris:             Mercure La Defense ****        Cidade
                               Residhome Millenaire ****       Cidade

        Tel Aviv          Tal Turista Superior                        Cidade

                              Grand Beach Primeira               Cidade

        Tiberiades     Lavi Hod Wing Turista Superior     Cidade

        Jerusalém     Jerusalem Gold Turista Superior   Cidade

                              Grand Court Primeira                Cidade
      NOTAS

• Ver notas nas págs. 58 e 153.
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GRAM COMODIDADE “PARIS-TEL AVIV EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Londres -  F im Tel  Aviv

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 8 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.985
      ■ » Meia:.............................. 3.075
      ■ » Alta: ............................... 3.185
      ■ » Extra: ............................. 3.595
      Spto. Saida 11/4 ................................. 170
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Tel Aviv.........    225       225       225      225      130

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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COMBINADOS En avión
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       DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol.
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A45

dias, 22 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.290 $15

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação. Excursão opcional
a Paris Iluminada.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações que nos
darão uma excelente perspectiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, o Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a
Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França, a Praça
da Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc.
Almoço. A continuação, embarque nos famosos
"bateaux mouches" para realizar um passeio de
barco ao longo do rio Sena. Subida ao 2º andar
da famosa Torre Eiffel. Terminaremos o dia com
um passeio a pé por Montmartre e a Praça Ter-
tre, com seus retratistas e a Sacré Coeur. Aco-
modação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes vi-
sitas opcionais:
• Palácio de Versalhes. • Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges, uma
das cidades mais encantadoras da Europa.
Tempo livre. Continuação a Gante. Destacamos
a catedral de São Bavão, de estilo românico, gó-
tico e barroco. Continuação da viagem a Bruxe-
las. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-ANTUÉRPIA-
A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de organi-
zações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Saída para An-
tuérpia. Visita da cidade. Continuação da viagem
para Haia. Lá se encontra Madurodam, a cidade
em miniatura (visita opcional). Seguiremos nossa
viagem a Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica da cidade. Depois, realizaremos
um belo passeio incluído por seus típicos canais.
Tarde livre. Se desejar, participe de uma excursão
opcional a Marken e Volendam, duas vilas de

pescadores próximos a Amsterdã. Jantar e aco-
modação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia, Che-
gada e visita panorâmica da cidade. Continua-
ção a Boppard. Para embarcar em um cruzeiro
que nos levará a parte mais bonita do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley. Desembar-
que e continuação da viagem a Frankfurt. 
Chegada e visita panorâmica da cidade. Conclui-
remos a visita com uma degustação de cerveja.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT-MILÃO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Milão (voo não incluso). Chegada e tras-
lado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre. Saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo livre
para visitar a casa de Julieta, situada nas proximi-
dades da Piazza Erbe. Continuação da viagem até
Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. A basílica de
São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos Sus-
piros, o Campanile e o Palácio Ducal. Visita a uma
fábrica de cristal de Murano. Resto do tempo livre.
Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica praça
Prato della Valle. Continuação da viagem para Flo-
rença, berço e centro do Renascimento. Visita
panorâmica pela cidade. Na Catedral de Santa
Maria del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos tam-
bém a Praça da Signoria, o Palácio do Governo
dos Médici e o Campanile de Giotto. Resto do dia
livre. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem até Roma. Apresentamos a capital
do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus
ao coração da antiga Roma, conhecendo a ilha
Tiberina e o bairro do Trastevere; as colinas de
Aventino e a colina do Palatino. Da mesma
forma, podemos admirar o Coliseu, o Circo Má-

ximo ou o Arco de Constantino, de 315 d.C.,
além da Piazza Venezia e o Campidoglio. Tam-
bém desfrutaremos da vista do foro romano. À
tarde, faremos a visita inclusa a Roma Barroca.
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje incluímos uma
interessante visita aos Museus Vaticanos, Ca-
pela Sistina e interior da basílica de São Pedro.
Tempo livre que poderá aproveitar para vistar, por
conta própria, as basílicas Maiores e as Cata-
cumbas; Santa Maria Maior. Resto do dia livre. 

DIA 14. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles e Capri)
Meia Pensão. Preciosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Saída pela
manhã de ônibus em direção a Nápoles. Em Ná-
poles, viajaremos no barco que nos levará à ilha
de Capri. Passeio por Capri e tempo livre para vi-
sitar os magníficos jardins de Augusto. Almoço.
À tarde, tempo livre. Ao final da tarde regressare-
mos a Nápoles e de caminho a Roma pararemos
para jantar no povo de Cassino ou em Roma.
Existe a possibilidade de visitar também Pompeia
(opcional). Acomodação.

DÍA 15. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

PARIS E PAÍSES BAIXOS
+ ITÁLIA
3 noites em Paris, 1 em Bruxelas, 2 em Amsterdã, 1 em Frankfurt,
1 em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença e 3 em Roma

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdã, Veneza, 
Florença e Roma, incluímos:

        •  Passeio de barco pelo Sena e pelos famosos canais de Amsterdã.

     •  Subida a Torre Eiffel.

        •  Visita a Gante, Bruges, Antuérpia, A Haia, Colônia, Dusseldorf, Frankfurt.

        •  Cruzeiro pelo Reno e Vale do Reno.

     •  Verona, Pádua. Cruzeiro pelas típicas ilhas venezianas.

        •   Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi. Capela Sistina.

NOTAS

Ver notas pág. 31 e 65.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Paris:               Mercure La Defense ****      Cidade
                                      Residhome Millenaire****      Cidade

         Bruxelas:         NH Brussels City****              Centro
                                        Ramada Woluwe****              Cidade

        Amsterdã:       Novotel ****                         Cidade
                                      H. Inn Express Arena****       Cidade

        Frankfurt:        Novotel City****                   Cidade

        Roma              NH Midas ****                      Cidade

        Florença          Villa Gabriele ****                 Cidade

        Veneza            Villa Fiorita ****                 Monastier

        Milão               Milano Niguarda ****            Bresso
                                 Century ****                         Cidade

          Ver resto de hotéis págs. 31 e 65.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre da Itália.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares, em quarto duplo com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: Conforme programa
(Bebidas não inclusas).

● Visitas com guia local: Panorâmica de
Veneza; Florença; Roma; Paris,
Amsterdão e Bruxeles.

● Seguro de viagem.
● Novas taxas de estadia na Itália.
Ver resto visitas incluidas pág. 31 e 65.

GRAM COMODIDADE “FRANKFURT-MILÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Paris  -  F im Roma

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.290
      ■ » Meia:.............................. 2.380
      ■ » Alta: ............................... 2.615
      ■ » Extra: ............................. 2.695
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50
         Roma...........     65         70         90       70       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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       DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol.
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M46

dias, 25 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.885 $19

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo livre.
Jantar e acomodação. Excursão opcional a Paris
Iluminada.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita
panorâmica da cidade, durante a qual veremos:
a Catedral de Notre Dame, a Ópera Garnier, etc.
Almoço. A continuação, embarque nos famosos
"bateaux mouches" para realizar um passeio de
barco ao longo do rio Sena. Subida ao 2º andar
da famosa Torre Eiffel. Terminaremos o dia com
um passeio a pé por Montmartre e a Praça Tertre,
com seus retratistas e a Sacré Coeur. Acomoda-
ção.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes visi-
tas opcionais:
• Palácio de Versalhes. • Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-GANTE-
BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges, uma
das cidades mais encantadoras da Europa. Tempo
livre. Continuação a Gante. Destacamos a catedral
de São Bavão, de estilo românico, gótico e ba-
rroco. Continuação da viagem a Bruxelas. Jantar
e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-ANTUÉRPIA-
A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
a cidade. Saída para Antuérpia. Visita da cidade.
Continuação da viagem para Haia. Lá se encontra
Madurodam, a cidade em miniatura (visita opcio-
nal). Seguiremos nossa viagem a Amsterdã. Jan-
tar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
panorâmica da cidade. Depois, realizaremos um
belo passeio incluído por seus típicos canais.
Tarde livre. Se desejar, participe de uma excursão
opcional a Marken e Volendam, duas vilas de
pescadores próximos a Amsterdã. Jantar e aco-
modação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia, Che-
gada e visita panorâmica da cidade. Continuação
a Boppard. Para embarcar em um cruzeiro que
nos levará a parte mais bonita do Reno, podendo
admirar o Rochedo Loreley. Desembarque e con-
tinuação da viagem a Frankfurt. Chegada e visita

panorâmica da cidade. Concluiremos a visita com
uma degustação de cerveja. Jantar e acomo-
dação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT-MILÃO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Milão (voo não incluso). Chegada e tras-
lado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre. Saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo livre
para visitar a casa de Julieta, situada nas proximi-
dades da Piazza Erbe. Continuação da viagem até
Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. A basílica de
São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos Sus-
piros, o Campanile e o Palácio Ducal. Visita a uma
fábrica de cristal de Murano. Resto do tempo livre.
Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua. Con-
tinuação da viagem para Florença, berço e centro
do Renascimento. Visita panorâmica pela cidade.
Na Catedral de Santa Maria del Fiore. Visitaremos
também a Praça da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanile de Giotto. Resto
do dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a basílica de São Francisco. Continua-
ção da viagem até Roma. Apresentamos a capital
do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus.
Também desfrutaremos da vista do foro romano.
À tarde, faremos a visita inclusa a Roma Barroca.
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje incluímos uma in-
teressante visita aos Museus Vaticanos, Capela
Sistina e interior da basílica de São Pedro.
Tempo livre que poderá aproveitar para vistar, por
conta própria, as basílicas Maiores e as Cata-
cumbas; Santa Maria Maior. Resto do dia livre. 

DIA 14. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles e Capri)
Meia Pensão. Preciosa excursão opcional de
dia completo a Nápoles e Capri. Acomodação.

PARIS E PAÍSES BAIXOS
+ ITÁLIA E ESPANHA
3 noites em Paris, 1 em Bruxelas, 2 em Amsterdã, 1 em Frankfurt,1 em Milão,
1 em Florença, 3 em Roma, 1 em Nice, 1 em Barcelona e 2 em Madri

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdã, Veneza, 
Florença, Roma, Barcelona e Madri, incluímos:

        •  Passeio de barco pelo Sena e pelos famosos canais de Amsterdã.

     •  Subida a Torre Eiffel.

        •  Visita a Gante, Bruges, Antuérpia, A Haia, Colônia, Dusseldorf, Frankfurt.

        •  Cruzeiro pelo Reno e Vale do Reno.

     •  Verona, Pádua. Cruzeiro pelas típicas ilhas venezianas.

        •   Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi. Capela Sistina.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Paris                Mercure La Defense ****      Cidade
                                      Residhome Millenaire****      Cidade

         Bruxelas          NH Brussels City****              Centro
                                        Ramada Woluwe****              Cidade

        Amsterdã        Novotel ****                         Cidade
                                      H. Inn Express Arena****       Cidade

        Frankfurt         Novotel City****                   Cidade

        Roma              NH Midas ****                      Cidade

        Florença          Villa Gabriele ****                 Cidade

        Veneza            Villa Fiorita ****                 Monastier

        Milão               Milano Niguarda ****            Bresso

        Barcelona       Catalonia/Eurostars ****      Cidade

        Madri               Rafael Hoteles ****               Centro

          Ver resto de hotéis págs. 43 e 65.

217 PANAVISIÓN

OPÇÃO ÔNIBUS

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona e visita à cidade.
Acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) BARCELONA-ZARA-
GOZA-MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica à Basílica do Pilar e continua-
ção da viagem até Madri. Acomodação.

DIA 18. (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos a vi-
sita panorâmica à cidade. Resto do dia livre.

DIA 19. (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços. 

OPÇÃO BARCO

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA-BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia
e embarque no barco Grimaldi Lines com des-
tino a Barcelona. Dia e noite a bordo. Acomo-
dação. em camarotes duplos.

DIA 16. (Terça Feira) BARCELONA Dia de
Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 horas, quando chegaremos a Barce-
lona. Tempo livre no barco para desfrutar de
suas maravilhosas instalações. Desembarque e
visita à cidade. Acomodação.

DIAS 17, 18 e 19 (Quarta Feira-Sexta Feira)
Idênticos à opção ônibus descrita acima.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos na págs. 43 e 65.

NOTAS

• Ver notas pág. 43 e 65.

GRAM COMODIDADE “FRANKFURT-MILÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Paris  -  F im Madri

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.885
      ■ » Meia:.............................. 2.995
      ■ » Alta: ............................... 3.255
      ■ » Extra: ............................. 3.320
      Spto. Barco-Roma (opc)...................... 235
      Spto. quarto individual......................... 1.080
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50
         Madri ...........     60         60         70       60       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Amsterdã

Bruges
Gante
A Haia

Bruxelas

Paris
Munique

Hamburgo
Lübeck

Hannover
Colônia

Frankfurt

Berlim

Dresden

A47

dias, 19 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.295 $15

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação. Excursão opcional
a Paris Iluminada.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportu-
nidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da cidade,
durante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, o Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão
de Homens Ilustres, onde se encontra o túmulo
de Napoleão, o Palácio e os Jardins de Luxem-
burgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França, a Praça da Concórdia, a Praça l'Étoile
com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome, a
Ópera Garnier, etc. Almoço. A continuação,
embarque nos famosos "bateaux mouches" para
realizar um passeio de barco ao longo do rio
Sena. Subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel.
Terminaremos o dia com um passeio a pé por
Montmartre e a Praça Tertre, com seus retratis-
tas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes vi-
sitas opcionais:
• Palácio de Versalhes. • Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Europa.
Tempo livre. Continuação a Gante. Destacamos
a catedral de São Bavão. Continuação da via-
gem a Bruxelas. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-ANTUÉR-
PIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de organi-
zações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Saída para
Antuérpia. Visita da cidade. Continuação da via-
gem para Haia, típica cidade holandesa, centro
político e administrativo dos Países Baixos e
sede do Tribunal Internacional da Justiça. Lá se
encontra Madurodam, a cidade em miniatura
(visita opcional). Seguiremos nossa viagem a
Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN
EVOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-

sita panorâmica da cidade. Depois, realizare-
mos um belo passeio incluído por seus típicos
canais. Tarde livre. Se desejar, participe de uma
excursão opcional a Marken e Volendam, duas
vilas de pescadores próximos a Amsterdã, com
casas perfeitamente preservadas, trajes típicos,
lojas e maravilhosos cenários. Jantar e acomo-
dação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-
Cruzeiro pelo Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para Boppard,
para embarcar em um cruzeiro que nos levará a
parte mais bonita do Reno, podendo admirar o
Rochedo Loreley. Desembarque e continuação
da viagem a Colônia. Chegada e visita panorâ-
mica da cidade, a qual se destaca a magnífica
Catedral de São Pedro e Santa Maria. Conclui-
remos a visita com uma degustação de cerveja.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT
Café da manhã buffet. Dia livres para conhecer
a cidade. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) FRANKFURT-CRUZEIRO
AO LONGO DO RENO-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para navegar
pela parte mais bonita do Reno e admirar o Ro-
chedo Loreley e os antigos castelos fortaleza do
Reno. Desembarque em Boppard e continuação
da viagem até Colônia. Chegada, visita à ci-
dade, onde se destaca sua magnífica catedral
gótica, a maior do país. Jantar e acomodação. 

DIA 10. (Quarta Feira) COLÔNIA-
HANNOVER-HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover.
Visita panorâmica pela cidade, onde se desta-
cam a Antiga Prefeitura, e a Igreja de mercado,
além da Nova Prefeitura. Continuação da viagem
até Hamburgo, conhecida como a porta da Ale-
manha para o mundo. Tempo livre nesta elegante
e cosmopolita cidade. Passeio de barco opcional
pelo porto. Jantar e acomodação. 

DIA 11. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lu ̈beck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita à cidade, destacando a Igreja de
São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa, a ci-
dade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Na parte da tarde temos uma bela
excursão incluída à cidade de Lübeck. Faremos
a visita ao centro antigo. Na hora indicada, re-
torno a Hamburgo. Jantar e acomodação. 

DIA 12. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim, no-

vamente a capital da reunificada Alemanha.  Vi-
sita panorâmica pela cidade. O conjunto for-
mado pelas suas belas avenidas, monumentos,
palácios, parques, teatros e museus, mesmo de-
pois dos efeitos devastadores dos ataques aé-
reos da Segunda Guerra Mundial, faz jus à sua
posição de cidade de primeira categoria. O culto
que se rende à razão e às ideias nesta capital lhe
valeu as alcunhas de "a cidade da inteligência" e
"Atenas do Spree". Destaca-se a Torre Comemo-
rativa da Igreja, a Prefeitura Vermelha, a Torre de
Rádio, o Portão de Brandeburgo (símbolo da ci-
dade desde 1989, ano da reunificação do país);
o Reichstag, nova sede do parlamento alemão e
os restos do célebre muro. Jantar e acomoda-
ção. 

DIA 13. (Sábado) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita opcional a Berlim Artística. Tarde
livre. Jantar e acomodação. 

DIA14. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos a
possibilidade de fazer uma visita interessãote a
Potsdam. Jantar e acomodação. 

DIA 15. (Segunda Feira) BERLIM
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

PARIS E PAÍSES BAIXOS
+ ALEMANHA
3 noites em Paris, 1 em Bruxelas, 2 em Amsterdã, 2 em Frankfurt,

1 em Colônia, 2 em Hamburgo e 3 em Berlim

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdã,
Hamburgo e Berlim, incluímos:

        • Passeio de barco pelo Sena e pelos famosos canais de Amsterdã.

     • Subida a Torre Eiffel.

        • Visita a Gante, Bruges, Antuérpia, A Haia, Colônia, Dusseldorf, Frankfurt

        • Cruzeiro pelo Reno e Vale do Reno.

        • Visita a Hannover. Excursão a Lübeck.

NOTAS

Ver notas pág. 65 e 77.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Paris               Mercure La Defense ****      Cidade
                                Residhome Millenaire ****      Cidade
                                Forest Hill La Villette***SUP     Cidade

         Bruxelas         Husa President ****                Centro
                                  NH Brussels City****               Centro
                                  Ramada Woluwe****              Cidade

        Amsterdã       Novotel ****                          Cidade
                                Mercure Ams. City****          Cidade
                                  Mercure Ams. City****            Cidade

        Colônia          Barceló ****                           Centro
                                Ramada Bruhl****                   Bruhl

        Frankfurt        Novotel City****                    Cidade

        Hamburgo     Leonardo C. Nord***Sup.       Cidade

                                Panorama Harburg ****       Periferia

        Berlim            Holiday Inn C.W.****             Cidade

                                Holiday Inn C. East****          Cidade

          Ver resto de hotéis págs. 65 e 77.

       DATAS DE INICIO PARIS

Maio 9 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Refeições: 14 principais conforme

opção escolhida (bebidas não
incluídas).

● Visitas com guia local:
Panorâmicas de Paris, Bruxeles,
Amsterdão.
Panorâmicas de Hamburgo e Berlim.

● Seguro de viagem.
Ver resto da visitas inclusas pág. 65 e 77.

EM MEIA PENSÃO

In ic io Paris  -  F im Ber l im

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.295
      ■ » Meia:.............................. 2.320
      ■ » Alta: ............................... 2.510
      ■ » Extra: ............................. 2.640
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50
         Berlim ..........     80         80         80       80       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Amsterdã

Bruxelas

Bruges

A Haia

Gante

Interlaken

Zurique

Genebra
Lucerna

Friburgo

Berna

Chamonix

A48

dias, 19 visitas e 10 refeições  ... a partir de 2.420 $14

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação. Excursão opcional
a Paris Iluminada.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportu-
nidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da ci-
dade, durante a qual veremos: a Catedral de
Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o
Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão de Ho-
mens Ilustres, onde se encontra o túmulo de
Napoleão, o Palácio e os Jardins de Luxem-
burgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França, a Praça da Concórdia, a Praça l'Étoile
com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome, a
Ópera Garnier, etc. Almoço. A continuação,
embarque nos famosos "bateaux mouches"
para realizar um passeio de barco ao longo do
rio Sena. Subida ao 2º andar da famosa Torre
Eiffel. Terminaremos o dia com um passeio a pé
por Montmartre e a Praça Tertre, com seus re-
tratistas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferece-
mos a possibilidade de realizar uma das seguin-
tes visitas opcionais:
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Europa.
Tempo livre. Continuação a Gante. Destacamos
a catedral de São Bavão, de estilo românico,
gótico e barroco. Continuação da viagem a Bru-
xelas. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-ANTUÉR-
PIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de orga-
nizações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Saída para
Antuérpia. Visita da cidade. Continuação da
viagem para Haia, típica cidade holandesa, cen-
tro político e administrativo dos Países Baixos e
sede do Tribunal Internacional da Justiça. Lá se
encontra Madurodam, a cidade em miniatura
(visita opcional). Seguiremos nossa viagem a
Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN
EVOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
panorâmica da cidade. Depois, realizaremos um
belo passeio incluído por seus típicos canais.
Tarde livre. Se desejar, participe de uma excursão
opcional a Marken e Volendam. Jantar e aco-
modação.

DIA 7. (Domingo) PARIS-ZURIQUE
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com des-
tino a Zurique (voo não incluso). Chegada, assis-
tência e traslado ao hotel. Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) ZURIQUE: 
Excursão a Lucerna e Interlaken
Café da manhã buffet. Visita panorâmica inclusa
a Zurique. Continuação viajaremos até a vizinha
Lucerna (40 km), uma das cidades mais bonitas
da Suíça. Chegada a Lucerna e visita à cidade
com destaque para: a Ponte da Capela, constru-
ída em 1333. Tempo livre, durante o qual será pos-
sível fazer uma excursão opcional ao famoso
Monte Pilatus. Atravessando vales e pequenos
vilarejos típicos chegaremos a Interlaken. Retorno
a Zurique. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) ZURIQUE: Excursão in-
clusa às Cataratas do Reno e Stein am
Rhein
Café da manhã buffet. Saída rumo a Schaffhau-
sen, onde a natureza conseguiu uma perfeita sín-
tese entre árvores, montanhas e arroios selvagens.
Em Schaffhausen, tempo livre para contemplar as
cataratas do Reno, cuja cascata é tão bela quanto
espetacular. Seguiremos para a cidade vizinha de
Stein am Rhein. Jantar e acomodação. Jantar e
acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) ZURIQUE-FRIBURGO
Café da manhã buffet e saída para Friburgo, ci-
dade assentada numa das regiões mais bonitas
da Europa, "A Floresta Negra". Circuito panorâ-
mico nessa bela cidade. Destacamos sua Cate-
dral, relativamente pequena mas de notável beleza
gótica e tempo livre. Oferecemos um passeio op-
cional de barco para admirar a deslumbrante pai-
sagem às margens do lago Titisee, localizado no
centro da Floresta Negra. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) FRIBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre pela visitar eta ci-
dade.Tempo livre para visitar opcionalmente Es-
trasburgo, sede do Parlamento Europeu e capital
da Alsácia, onde destacamos o antigo núcleo ur-
bano, a Petite France, uma velha região de peixei-

ros e moleiros, onde a água se funde à arquitetura
tradicional. Não podemos esquecer a magnífica
Catedral Gótica, com destaque para sua torre de
142 metros de altura e outros locais interessantes,
como a popular Place Kleber. Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FRIBURGO-BERNA-GE-
NEBRA
Café da manhã buffet e saída para Berna, ca-
pital da Confederação Helvética, considerada
uma das cidades mais bem preservadas da Eu-
ropa. Faremos uma visita panorâmica ao centro
histórico, declarado Património Cultural da Hu-
manidade, onde poderemos contemplar seus
mais de 8 quilómetros de arcadas, a Catedral, a
Prefeitura, a Torre do Relógio, o Fosso dos
Ursos, etc… Chegada a Genebra, visita pano-
râmica. Acomodação.

DIA 13. (Sábado) GENEBRA: Excursão in-
clusa a Chamonix
Café da manhã buffet. Genebra, a cidade mais
cosmopolita da Suíça. Possui um interessante
centro antigo, onde se destacam a Catedral Gó-
tica de São Pedro, o monumento à Reforma, a
Praça de Bourg de Four, a Prefeitura, sua rampa
calçada de pedras e os antigos quartéis. Seu eixo
é constituído pela avenida Mont Blanc que atra-
vessa o lago, de onde é possível admirar uma
bela vista panorâmica da ilha de Rousseau. Saída
para a preciosa cidade de Chamonix, vale do pico
mais alto e espetacular da Europa, o Mont Blanc.
Em Chamonix, por todos os lados, respira-se um
ambiente cosmopolita. Além de sua excepcional
localização no coração dos Alpes, é uma cidade
tradicional de montanha, que carrega consigo in-
úmeras lendas de seu mítico cimo. Subida opcio-
nal ao Mont Blanc de teleférico e de locomotiva
de cremalheira. Continuação da viagem até Ge-
nebra. Tempo livre, possibilidade de realizar um
passeio opcional de barco no lago Lemano.
Acomodação.

DIA 14. (Domingo) GENEBRA
Café da manhã buffet. Tempo livre, depen-
dendo da hora do voo e transporte ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.

PARIS E PAÍSES BAIXOS
+ SUIÇA E FLORESTA NEGRA
3 noites em Paris, 1 Bruxelas, 2 Amsterdã, 3 Zurique, 2 Área Friburgo

e 2 Genebra

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdão, 
Zurique, Berna e Genebra, incluímos:

        • Passeio de barco pelo Sena e pelos famosos canais de Amsterdã.

     • Subida a Torre Eiffel.

        • Visita a Gante, Bruges, Antuérpia, A Haia.

        • Excursãos incluidas a Chamonix, a Lucerna e Interlaken.

        • Excursão incluida a Cataratas do Reno e Steim am Rheim.

        • Panorâmica de Friburgo.

NOTAS

Ver notas pág. 65 e 83.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 65 e 83.

       DATAS DE INICIO PARIS
Junho 13 27

Julho 11 25

Agosto 1 8 15 29

Setembro 5

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol
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      HOTÉIS previstos ou similares

i         Paris              Mercure La Defense ****         Cidade
                                Mercure Gare de L’est ****      Cidade
                              Residhome Millenaire ****       Cidade
                                Forest Hill La Villette***SUP         Cidade

         Bruxeles        NH Brussels City C.****           Centro

                                Husa President ****                  Centro

                                Ramada Woluwe ****               Cidade

         Amsterdão    H. Inn Express Arena ****        Cidade

                                Novotel****                               Cidade

                                Mercure ams City ****             Cidade

                                Hilton****                                   Leiden

         Zurique         Movenpick Hoteles****         Periferia

        Área              Mercure Freiburg ****           Friburgo
        Friburgo       Mercure Offenburg ****      Offenburg
                              Stadt Freiburg ****               Friburgo

        Genebra       Ibis Nations Center***            Centro

GRAM COMODIDADE “ÁMSTERDÃ-ZURIQUE EM AVIÃO”

COM 10 REFEIÇÕES

In ic io Paris  -  F im Genebra

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.420
      ■ » Meia:.............................. 2.440
      ■ » Alta: ............................... 2.755
      ■ » Extra: ............................. 2.930
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............    70       80       90      190       50
         Genebra.......    105       105       105      105       60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A49

dias, 16 visitas e 13 refeições  ... a partir de 2.250 $14

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação. Excursão opcional
a Paris Iluminada.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações que nos
darão uma excelente perspectiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, o Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão
de Homens Ilustres, onde se encontra o túmulo
de Napoleão, o Palácio e os Jardins de Luxem-
burgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França,
a Praça da Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco
do Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier,
etc. Almoço. A continuação, embarque nos fa-
mosos "bateaux mouches" para realizar um pas-
seio de barco ao longo do rio Sena. Subida ao
2º andar da famosa Torre Eiffel. Passeio a pé por
Montmartre e a Praça Tertre, com seus retratistas
e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes vi-
sitas opcionais:
• Palácio de Versalhes. • Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges, uma
das cidades mais encantadoras da Europa.
Tempo livre. Continuação a Gante. Destacamos
a catedral de São Bavão, de estilo românico, gó-
tico e barroco. Continuação da viagem a Bruxe-
las. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-ANTUÉRPIA-
A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de organi-
zações internacionais. Saída para Antuérpia. Vi-
sita da cidade. Continuação da viagem para Haia,
típica cidade holandesa, centro político e adminis-
trativo dos Países Baixos e sede do Tribunal In-
ternacional da Justiça. Lá se encontra Maduro-
dam, a cidade em miniatura (visita opcional).
Seguiremos nossa viagem a Amsterdã. Jantar e
acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN 
E VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica da cidade. Depois, realizaremos
um belo passeio incluído por seus típicos canais.

Tarde livre. Se desejar, participe de uma excursão
opcional a Marken e Volendam. Jantar e aco-
modação.

DIA 7. (Domingo) AMTERDÃ-DUBROVNIK
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Dubrovnik (voo não incluso). Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 8. (Segunda Feira) DUBROVNIK
Estadia com pensão completa (conforme opção
escolhida). Visita panorâmica à cidade de Du-
brovnik , mais conhecida como a “Pérola do
Adriático”. Durante a visita panorâmica faremos
uma caminhada pelo centro antigo para admirar
a Catedral e o Monastério Franciscano. Visitare-
mos o Monastério Dominicano e o Palácio do
Reitor. Dubrovnik faz parte do patrimônio univer-
sal da UNESCO, tem mais de 2.000 metros de
muralhas que foram renovadas em 1667, junto ao
centro antigo, para manter os motoristas longe do
centro histórico da cidade. Tarde livre, durante a
qual você poderá visitar opcionalmente o Arqui-
pélago de Elafiti. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) DUBROVNIK-SPLIT
Estadia com meia pensão ou pensão completa
(conforme opção escolhida). Saída para Split,
principal cidade da Dalmácia e a mais importante
de todo o Adriático. Visita panorâmica à cidade,
onde veremos o Palácio de Diocleciano, que
oferece interessantes vestígios arqueológicos
como a fortaleza e o Templo de Júpiter. Neste
mesmo recinto também se encontra a Catedral
São Domnius, antigo Mausoléu do imperador
Diocleciano, com seu campanário românico-gó-
tico e suas monumentais portas de madeira com
imagens da vida de Cristo, obra do mestre Bu-
vina. Na parte externa permanecem alguns edifí-
cios medievais, entre eles a Prefeitura do século
XV. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) SPLIT-TROGIR-
ZADAR-OPATIJA
Estadia com meia pensão. Continuação da via-
gem para Trogir. Visita panorâmica a esta ci-
dade. Saída ao longo da costa Adriática para che-
gar a Zadar. Visita panorâmica. A cidade,
situada num promontório que domina o Adriático,
contém diversas e belas construções: a igreja de
São Francisco do século XVII, a igreja de São
Donato com aspecto de castelo e planta circular,
do século IX. Continuação para Opatija, bela lo-
calidade termal de forte tradição turística. Jantar
e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) OPATIJA
Estadia com meia pensão (café da manhã e jan-
tar). Dia livre para desfrutar desta famosa e tradi-
cional localidade turística situada na costa norte
da Ístria, de exuberante vegetação graças a seu
clima suave. Tempo livre durante o qual terá
opção de visitar Pula, onde se encontra um dos
foros romanos mais bem preservados do mundo.
Jantar e acomodação.

DIA 12 (Sexta Feira) OPATIJA-PLITVICE-
ZAGREB
Estadia com meia pensão ou pensão completa
(conforme opção escolhida). Saída para Plitvice,
onde faremos a visita ao fantástico Parque Na-
cional dos Lagos de Plitvice. Continuação da
viagem para Zagreb. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ZAGREB
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã
faremos a visita panorâmica. A cidade se aas-
sentou sobre as cidades gêmeas de Gradec e
Kaptol, numa colina voltada para o vale do rio
Sava. Tempo livre, durante o qual terá opção de
visitar Varazdin, às margens do rio Drava. Jantar
e acomodação.

DIA 14. (Domingo) ZAGREB
Café da manhã. Tempo livre. No horário previsto,
traslado para o aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

PARIS E PAÍSES BAIXOS
+ CROÁCIA
3 noites em Paris, 1 Bruxelas, 2 Amsterdã, 2 Dubrovnik, 1 Split, 2 Opatija

e 2 Zagreb 

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdão, 
Dubrovnik, Split, Zadar, Plitvice e Zagreb, incluímos:

        • Passeio de barco pelo Sena e pelos famosos canais de Amsterdã.

     • Subida a Torre Eiffel.

        • Visita a Gante, Bruges, Antuérpia, A Haia.

        • Visita a o Palacio do Reitor em Dubrovnik (com entradas).

        • Palacio de Diocleciano em Split (com entradas).

        • Parque nacional de Plitvice (com entradas).

NOTAS

• Ver notas pág. 65 e 97.

       DATAS DE INICIO PARIS
Junho 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre da Itália.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares, em quarto duplo com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: 13 principais (bebidas não
incluídas).

● Visitas com guia local: de París,
Dubrovnik, Split Trogir, Zadar y Zagreb.

● Outros atrativos inclusos: Paseio en
barco pelo Sena. Subida a la Torre Eiffel
Paseio per Montmatre
Monasterio de los Dominicos
Palacio Rector com entradas

● Seguro de viagem.
Ver resto da visitas inclusas pág. 65 e 97.

      HOTÉIS previstos ou similares

i         Paris               Mercure La Defense ****        Cidade
                               Residhome Millenaire ****      Cidade
                                 Forest Hill La Villette***SUP       Cidade

         Bruxeles         NH Brussels City C.****          Centro

                                 Husa President ****                Centro

         Amsterdão     Novotel ****                            Cidade

                                 Mercure Ams. City****           Cidade

                                 Hilton****                                 Leiden

        Dubrovnik(1)   Babin Kuk***                        Cidade
                                Petka/Ivka***                        Cidade
                                Vis/Lero***                           Cidade

     Split                President Split ****                Centro
                             Katarina ****                     Dugopolje

     Opatija(2)         Liburnia Htls. ***/****            Cidade
                             Grand/Agava ****                Cidade
                             Adriatic ***/****                     Cidade

     Zagreb             Panorama ****                        Cidade
                             International ****                     Cidade

          (1) Excepcionalmente, a acomodação poderá ser feita
nas proximidades, como em Cavtat ou Mlini.

         (2) Excepcionalmente, a acomodação poderá ser feita
nas proximidades, como em Rijeka ou Lovran.

GRAM COMODIDADE “ÁMSTERDÃ-DUBROVNIK EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Paris  -  F im Zagreb

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.250
      ■ » Meia:.............................. 2.290
      ■ » Alta: ............................... 2.465
      ■ » Extra: ............................. 2.610
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50
         Zagreb .........     65         75         90       75       60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415
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A50

dias, 20 visitas e 15 refeições  ... a partir de 2.680 $15

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação. Excursão opcional
a Paris Iluminada.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportu-
nidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da cidade.
Durante a cual veremos: a Catedral da Notre
Dame, a Opera Garnier e o Arco do Triunfo.
Almoço. A continuação, embarque nos famosos
"bateaux mouches" para realizar um passeio de
barco ao longo do rio Sena. Subida ao 2º andar
da famosa Torre Eiffel, desde onde terá uma
vista única da incrível e grande cidade que é
Paris. Terminaremos o dia com um passeio a pé
por Montmartre e a Praça Tertre, com seus re-
tratistas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes vi-
sitas opcionais:
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Europa.
Tempo livre. Continuação a Gante. Destacamos
a catedral de São Bavão, de estilo românico, gó-
tico e barroco. Continuação da viagem a Bruxe-
las. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) . BRUXELAS-ANTUÉR-
PIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de organi-
zações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Saída para
Antuérpia. Visita da cidade. Continuação da via-
gem para Haia, típica cidade holandesa, centro
político e administrativo dos Países Baixos e
sede do Tribunal Internacional da Justiça. Lá se
encontra Madurodam, a cidade em miniatura (vi-
sita opcional). Seguiremos nossa viagem a Ams-
terdã. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica da cidade. Depois, realizare-
mos um belo passeio incluído por seus típicos

canais. Tarde livre. Se desejar, participe de uma
excursão opcional a Marken e Volendam. Jan-
tar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia.
Chegada e visita panorâmica da cidade. Con-
tinuação a Boppard para embarcar em um cru-
zeiro que nos levará a parte mais bonita do
Reno. Desembarque e continuação da viagem a
Frankfurt. Chegada e visita panorâmica da ci-
dade. Concluiremos a visita com uma degusta-
ção de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT-
LONDRES

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Londres (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) LONDRES- WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fa-
remos uma parada para ver o Castelo de Wind-
sor, por fora. Almoço no caminho. A seguir,
vamos fazer uma última visita a Bath, uma cidade
que abriga alguns banhos romanos em perfeito
estado. Você pode aproveitar o tempo livre até à
hora de salir para Cardiff, onde passaremos a
noite. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford. Almoço.
Partiremos para Chester, cidade cercada de mu-
ralhas romanas e medievais. Tempo livre até o
momento de sair para Liverpool. Jantar e aco-
modação.

DIA 11. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
(opc.) ao Parque Nacional de Snowdonia. Inclui
a viagem na "Snowdon Mountain Railway" que
nos levará ao cume da montanha para desfrutar
das magníficas paisagens da região. O nome do
parque teve origem no nome da montanha,
Snowdown, a mais alta de Gales. Almoço. Em
seguida, sairemos para Caernarfon. Jantar e
acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a
“Pequena Escócia”. Para poder desfrutar ao

máximo de suas paisagens, faremos um pas-
seio de barco no lago Windemere, o maior da
Inglaterra. Continuamos nossa viagem rumo ao
Condado de Yorkshire, onde visitaremos a
Fountains Abbey. Chegada ao hotel. Jantar e
acomodação.

DIA 13. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza
de York. Faremos uma visita com guia pela ci-
dade. Após o almoço seguiremos para Cam-
bridge com tempo livre para passear por esta 
cidade. Continuaremos até Londres. Acomo-
dação.

DIA 14. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde
poderemos descobrir os símbolos mais impor-
tantes que identificam Londres. Tempo livre no
centro para desfrutar do West End, com seus ci-
nemas, bares, clubes, teatros e restaurantes. A
cidade de Westminster com a Abadia de Wes-
tminster, o palácio real de Buckingham, Clarence
House, Banqueting House, o Distrito de Kensing-
ton e Chelsea com sus museus e o Hyde Park.
Não deixe de ver a Catedral de São Paulo (St.
Paul), a National Gallery, a Tate Modern, a Lon-
don Bridge, a Tower Bridge e a Torre de Londres,
além do Museu Britânico. Acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) LONDRES
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para em-
barcar no voo de retorno. Fim da viagem e de
nossos serviços.

PARIS E PAÍSES BAIXOS
+ INGLATERRA E GALES
3 noites em Paris, 1 em Bruxelas, 1 em Amsterdã, 1 em Frankfurt
3 em Londres, 1 em Cardif, 2 em Liverpool e 1 em Condado de York

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdã
e Londres, incluímos:

        • Passeio de barco pelo Sena e pelos famosos canais de Amsterdã.

     • Subida a Torre Eiffel

        • Visita a Gante, Bruges, Antuérpia, A Haia, Colônia e Frankfurt

        • Cruzeiro pelo Reno e Vale do Reno

     • Visita a Windsor, Bath, Oxford e Cambridge

     • Visita a Fountain Abbey, Liverpool e Chester

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Paris               Mercure La Defense ****      Cidade
                                Residhome Millenaire ****      Cidade
                                Forest Hill La Villette***SUP     Cidade

         Bruxelas         Husa President ****                Centro
                                  NH Brussels City****              Centro
                                  Ramada Woluwe****              Cidade

        Amsterdã       H. Inn Express Arena***      Cidade
                                Novotel****                           Cidade
                                  Mercure Ams. City****           Cidade
                                  Hilton****                                 Leiden

        Frankfurt        Novotel City****                   Cidade

        Londres        Royal National ***          Centro
                            Thistle Barbican ***       Cidade

       Newport/      Novotel Centre ****           Cardif
       Cardiff          Holiday Inn ***             Newport
                            Hilton ****                     Newport

       Liverpool      H. Inn Liverpool ***        Centro
                            H. Inn Exp. Albert ***     Cidade

       Condado      H. Inn Exp Centre ***      Leeds
       de York         H. Inn Exp Bradford ***    Bradford

        Ver resto de hotéis págs. 65 e 111.

       DATAS DE INICIO PARIS

Junho 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 29

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação nos hotéis previstos ou
similares. 

● Refeições: conforme itinerario (bebidas
não incluidas). 

● Visita panorâmica:
de Paris, Bruxelas, Amsterdã, Londres,
Cº de York, Windsor,
Bath, Chester, Oxford, Cambridge.

● Outras atrações inclusas:
Passeio de barco pelo Sena, subida a
Torre Eiffel, cruzeiro pelo Reno

● Seguro de viagem.
Ver resto da visitas inclusas pág. 65 e 97.
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GRAM COMODIDADE “FRANKFURT-LONDRES EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.680
      ■ » Meia:.............................. 2.695
      ■ » Alta: ............................... 2.860
      ■ » Extra: ............................. 3.020
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............    70       80       90      190       50
         Londres........    100       105       120      105       60

In ic io Paris  -  F im Londres

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A51

dias, 12 visitas e 13 refeições  ... a partir de 1.855 $14

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação. Excursão opcional
a Paris Iluminada.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportu-
nidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da ci-
dade, durante a qual veremos: a Catedral de
Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o
Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão de Ho-
mens Ilustres, onde se encontra o túmulo de
Napoleão, o Palácio e os Jardins de Luxem-
burgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França, a Praça da Concórdia, a Praça l'Étoile
com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome, a
Ópera Garnier, etc. Almoço. A continuação,
embarque nos famosos "bateaux mouches"
para realizar um passeio de barco ao longo do
rio Sena. Subida ao 2º andar da famosa Torre
Eiffel, desde onde terá uma vista única da in-
crível e grande cidade que é Paris. Terminare-
mos o dia com um passeio a pé por Montmar-
tre e a Praça Tertre, com seus retratistas e a
Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferece-
mos a possibilidade de realizar uma das seguin-
tes visitas opcionais:
• Palácio de Versalhes. • Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Eu-
ropa. Tempo livre. Continuação a Gante. Des-
tacamos a catedral de São Bavão, de estilo ro-
mânico, gótico e barroco. Continuação da
viagem a Bruxelas. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de orga-
nizações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Saída para
Antuérpia. Visita da cidade. Continuação da
viagem para Haia, típica cidade holandesa,
centro político e administrativo dos Países Bai-
xos e sede do Tribunal Internacional da Justiça.
Lá se encontra Madurodam, a cidade em mi-
niatura (visita opcional). Seguiremos nossa via-
gem a Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica da cidade. Depois, realizare-
mos um belo passeio incluído por seus típicos
canais. Tarde livre. Se desejar, participe de uma
excursão opcional a Marken e Volendam. Jan-
tar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-PRAGA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada,
transporte para o aeroporto para embarcar no
voo com destino a Praga (voo não incluso).
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e acomo-
dação.

DIA 8. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de
Praga. Durante a visita panorâmica, veremos: a
Praça da República, onde se encontra uma das
mais antigas torres de Praga: a Torre da Pólvora
e a Casa Municipal; a Praça Venceslau, a maior
das três praças gigantescas construídas por
Carlos IV para sua cidade nova (Nové Mesto).
Almoço. Na parte da tarde, durante a visita ar-
tística opcional, veremos: 

• O Castelo de Praga.
• A Viela Dourada.

DIA 9. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia completo à vizinha e famosa cidade de Kar-
lovy Vary, a maior e mais importante estação
balneária da República Checa. Retorno a
Praga. À noite, jantar opcional na taberna U-
Fleku, durante o qual degustaremos a cozinha
checa, o famoso licor Becherovka (uma taça) e
a excelente cerveja checa (uma jarra), tudo in-
cluso no preço. Acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da
manhã, saída para Brno, em seguida tempo
livre para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte
Barroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da
viagem para Bratislava, capital da Eslováquia.
Chegada e visita panorâmica da cidade. Saída
para Budapeste. Considerada como uma das
cidades mais bonitas da Europa, Bupapeste
possui vários locais que são Patrimônio da Hu-
manidade. Chegada. Jantar e acomodação. 

DIA 11. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Na margem direita
do Danúbio fica o centro histórico Buda. Em se-

guida, cruzaremos o Danúbio em direção a
Peste, a área comercial da cidade. Almoço. Na
parte da tarde aqueles que desejarem poderão
fazer um passeio opcional de barco no Danú-
bio. Hoje à noite oferecemos a oportunidade de
fazer um passeio noturno em Budapeste ilumi-
nada e participar de um jantar cigano (opc.).
Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada. Almoço e visita pa-
norâmica a esta cidade banhada pelo Danúbio,
antiga capital do império austro-húngaro. Pas-
seio com nosso guia pelas principais ruas da
capital austríaca. Acomodação.

DIA 13. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita opcional a Viena artística: Ópera Estatal
de Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos
a possibilidade de fazer uma visita opcional ao
Palácio Schönbrunn. Almoço. À tarde, apro-
veite para assistir a um concerto no Palácio
Auersperg (opcional) e, posteriormente, jantar
em Grinzing (opcional). Acomodação.

DIA 14. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. No horário indicado,
translado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

PARIS E PAÍSES BAIXOS
+ PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
3 noites em Paris, 1 em Bruxelas, 2 em Amsterdã, 3 em Praga, 2 em Budapeste

e 2 em Viena

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdã, 
Praga, Budapeste e Viena, incluímos:

        •  Passeio de barco pelo Sena e pelos famosos canais de Amsterdã.

     •  Subida a Torre Eiffel.

        •  Visita a Gante, Bruges, Antuérpia e A Haia.

        •  Visita a Bratislava.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Paris               Mercure La Defense ****       Cidade

                                Residhome Millenaire ****     Cidade

         Bruxeles         Husa President ****                Centro

                                 Ramada Woluwe ****             Cidade

        Amsterdã       H. Inn Express Arena ***     Cidade

                                  Novotel ****                          Leiden

        Praga             Holiday Inn Congress****    Cidade

        Budapeste     Arena****                              Cidade

        Viena              Holiday Inn South****          Cidade

             Ver resto de hotéis págs. 65 e 87.

       DATAS DE INICIO PARIS
i       • 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18      25

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      13

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares, em quarto duplo com
banheira ou chuveiro.

● Refeições: conforme itinerario (bebidas
não inclusas).

● Visitas com guia local:
Panorâmicas de Paris, Bruxeles,
Amsterdão.
Panorâmicas de Budapeste e Viena.

● Seguro de viagem.
Ver resto da visitas inclusas pág. 65 e 87.

NOTAS

Ver notas pág. 65 e 87.

GRAM COMODIDADE “ÁMSTERDÃ-PRAGA EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.855
      ■ » Meia:.............................. 1.935
      ■ » Alta: ............................... 2.150
      ■ » Extra: ............................. 2.255
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50
         Viena............     45         65         80        65        40

In ic io Paris  -  F im Viena

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Refeições: café da manhã buffet e

refeições conforme programa (bebidas
não inclusas)

● Visitas com guia local:
Panorâmica de Paris, Bruxeles,
Amsterdão, Varsóvia, Cracóvia e
Poznan.

● Seguro de viagem.
Ver resto da visitas inclusas pág. 65 e 106.

Varsovia

Cracovia

Czestochowa

Gdansk

Torun

Poznan

Paris

Amsterdã

Frankfurt

Colônia
Bruxelas

Bruges

A Haia

Gante

A52

dias, 21 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.375 $16

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação. Excursão opcional
a Paris Iluminada.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportu-
nidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da ci-
dade, durante a qual veremos: a Catedral de
Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o
Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão de Ho-
mens Ilustres, onde se encontra o túmulo de Na-
poleão, o Palácio e os Jardins de Luxemburgo,
a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França, a
Praça da Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco
do Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier,
etc. Almoço. A continuação, embarque nos fa-
mosos "bateaux mouches" para realizar um
passeio de barco ao longo do rio Sena. Subida
ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, desde onde
terá uma vista única da incrível e grande cidade
que é Paris. Terminaremos o dia com um pas-
seio a pé por Montmartre e a Praça Tertre, com
seus retratistas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferece-
mos a possibilidade de realizar uma das seguin-
tes visitas opcionais:
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Europa.
Tempo livre. Continuação a Gante. Destacamos
a catedral de São Bavão, de estilo românico, gó-
tico e barroco. Continuação da viagem a Bru-
xelas. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de orga-
nizações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Saída para
Antuérpia. Visita da cidade. Continuação da
viagem para Haia, típica cidade holandesa, cen-
tro político e administrativo dos Países Baixos e
sede do Tribunal Internacional da Justiça. Lá se
encontra Madurodam, a cidade em miniatura
(visita opcional). Seguiremos nossa viagem a
Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica da cidade. Depois, Passeio in-
cluído por seus típicos canais. Tarde livre. Se
desejar, participe de uma excursão opcional a
Marken e Volendam. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia.
Chegada e visita panorâmica da cidade. Con-
tinuação a Boppard para embarcar em um cru-
zeiro que nos levará a parte mais bonita do
Reno. Desembarque e continuação da viagem a
Frankfurt. Chegada e visita panorâmica da ci-
dade. Concluiremos a visita com uma degusta-
ção de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT-
VARSÓVIA(1)

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Varsóvia (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 9. (Terça Feira) VARSÓVIA
Café da manhã buffet e visita panorâmica em
Varsóvia. Na Praça do Mercado, veremos o mo-
numento da Sereia, símbolo de Varsóvia. Na
parte oriental da praça eleva se o maravilhoso
Castelo Real. Tarde livre para continuar visitando
a capital da Polônia. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) VARSÓVIA-
AUSCHWITZ-CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Saída para Auschwitz,
lugar onde se encontra o famoso campo de con-
centração. Durante a visita, percorreremos os
antigos barracões do campo, convertidos em
museu. Continuação para Cracóvia. Partiremos,
em seguida, para a Cracóvia. Jantar e acomo-
dação.

DIA 11. (Quinta Feira) CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Estadia com meia pen-
são. Iniciaremos o dia com a visita panorâmica
à antiga capital da Polônia onde se entrelaçam
lendas, história e contemporaneidade. À tarde,
visita opcional às Minas de Sal de Wieliczka,
um dos mais antigos complexos mineiros deste
tipo na Europa. Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) CRACÓVIA-WROCLAW-
POZNAN
Café da manhã buffet. Saída para Wroclaw,
preciosa cidade que visitaremos, acompanhados

de nosso guia, destacando a Praça do Mercado.
Saída para Poznan, fundada pelo primeiro prín-
cipe da Polônia, Mieszko I, no século IX. Jantar
e acomodação.

DIA 13. (Sábado) POZNAN-TORUN-GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã reali-
zaremos a visita panorâmica a Poznan, ddurante
a qual poderemos admirar sua espetacular Praça
do Mercado. Saída para Torun, onde faremos
uma parada para visitar sua maravilhosa cidade
medieval. Em seguida, saída com destino a
Gdansk. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã reali-
zaremos a visita panorâmica em Gdansk. Vere-
mos a colossal Basílica de Nossa Senhora, em es-
tilo gótico, que se destaca no alto da cidade, o
Mercado Longo, um dos mais bonitos da Europa.
Apos visitaremos a cidade balneário de Sopot, na
costa do mar Báltico. Retorno a nosso hotel. Jan-
tar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) GDANSK-
MALBORK-GDANSK
Café da manhã buffet. Saída em direção a Var-
sóvia, no caminho, daremos uma parada na ci-
dade medieval de Malbork, onde poderemos visi-
tar o exterior de sua fortaleza. Regreso a Gdansk.
Jantar e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) GDANSK-VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Na hora marcada traslado
para ao aeroporto para embarcar no voo com des-
tino a Varsóvia (voo incluso). Chegada. Fim da via-
gem e de nossos serviços.

PARIS E PAÍSES BAIXOS
+ POLÔNIA
3 noites em Paris, 1 em Bruxelas, 2 em Amsterdã, 1 em Frankfurt, 
2 em Varsóvia, 3 em Gdansk, 1 em Poznan e 2 em Cracóvia

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdã, 
Varsóvia, Gdansk e Cracóvia, incluímos:

        • Passeio de barco pelo Sena e pelos canais de Amsterdã.

     • Subida a Torre Eiffel. Visita a Gante, Bruges, A Haia, Colônia.

        •  Cruzeiro pelo Reno e Vale do Reno.

        • Passeio noturno por Varsóvia.

        • Visita a Torún, Poznan, Visita a Czestochowa.

        • Campo de concentração de Auschwitz.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Paris               Mercure La Defense ****      Cidade

                                Residhome Millenaire ****     Cidade

                                Forest Hill La Villette***SUP     Cidade

         Bruxelas          NH Brussels City****              Centro

                                  Husa President ****                Centro

                                        Ramada Woluwe****             Cidade

        Amsterdã       H. Inn Express Arena ****    Cidade

                                Novotel****                           Cidade

                                Mercure Ams. City****         Cidade

        Frankfurt        Novotel City ***             Semi Centro

        Varsóvia         Mercure Centrum ****         Centro

                              MDM ***SUP                         Centro

        Cracóvia        Novotel Bronowice****       Cidade

                              Sympozyum ****                Cidade

        Poznan          Novotel Centrum****           Centro

        Gdansk(1)        Mercure Stare Miasto****    Centro
(1) Excepcionalmente poderá pernoitar no Novotel

Gdansk 3* ou similar.

        Ver resto de hotéis págs. 65 e 106.

       DATAS DE INICIO PARIS

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

e
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NOTAS

Ver notas pág. 65 e 106.

GRAM COMODIDADE “FRANKFURT-VARSOVIA EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.375
      ■ » Meia:.............................. 2.395
      ■ » Alta: ............................... 2.555
      ■ » Extra: ............................. 2.715
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50
         Varsovia .......     95         95         95        95        50

In ic io Paris  -  F im Varsovia

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A53

dias, 20 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.995 $17

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Jantar e
acomodação. Excursão opcional a Paris Ilumi-
nada.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportu-
nidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da cidade.
Almoço. A continuação, embarque nos famosos
"bateaux mouches" para realizar um passeio de
barco ao longo do rio Sena. Subida ao 2º andar
da famosa Torre Eiffel. Terminaremos o dia com
um passeio a pé por Montmartre e a Praça Ter-
tre, com seus retratistas e a Sacré Coeur. 

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes vi-
sitas opcionais:
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Europa.
Tempo livre. Continuação a Gante. Continuação
da viagem a Bruxelas. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade de Bruxelas. Saída para Antuérpia.
Visita da cidade. Continuação da viagem para
Haia, típica cidade holandesa. Lá se encontra
Madurodam, a cidade em miniatura (visita op-
cional). Seguiremos nossa viagem a Amsterdã.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica da cidade. Depois, realizare-
mos um belo passeio incluído por seus típicos
canais. Tarde livre. Se desejar, participe de uma
excursão opcional a Marken e Volendam. Jan-
tar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia.
Chegada e visita panorâmica da cidade. Con-
tinuação a Boppard para embarcar em um cru-
zeiro que nos levará a parte mais bonita do
Reno. Desembarque e continuação da viagem a

Frankfurt. Chegada e visita panorâmica da ci-
dade. Concluiremos a visita com uma degusta-
ção de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT-
ESTOCOLMO

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Estocolmo (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 9. (Terça Feira) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em
Estocolmo, durante a qual vamos percorrer a ci-
dade antiga, da época medieval. A seguir, reali-
zaremos uma visita opcional à Prefeitura de Es-
tocolmo, onde se celebra a entrega dos prêmios
Nobel e ao Museu Vasa. Acomodação. 

DIA 10. (Quarta Feira) ESTOCOLMO-
KARLSTAD-OSLO
Café da manhã buffet. Na hora marcada saida
a Oslo passando per Karlstad. Chegada à capital
da Noruega e traslado ao hotel. Visita panorâ-
mica da cidade. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) OSLO-LILLEHAMMER-
LOM-ÁREA GEIRANGER
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica à cidade. Excur-
são inclusa ao Museu dos Barcos Vikings e
ao Museu Folclórico. Saída de Oslo para o in-
terior da bela Noruega. Percorreremos, em toda
sua extensão, o maior lago do país, o lago Mosa.
Breve parada em Lillehammer. Continuaremos
pelo vale de Oppland até chegar à cidade de
Lom, local que reúne as montanhas mais bem
preservadas da Noruega. Tempo livre para visitar
a magnífica Stavkirke. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) ÁREA GEIRANGER-
GELEIRA DE BRYKSDAL-ÁREA SONGDAL
Café da manhã buffet. Saída para embarcar,
num cruzeiro incluso ao longo do fiorde Geiran-
ger. Após o desembarque seguiremos para a
deslumbrante Geleira de Briksdal. Chegada a
Briksdal, onde haverá tempo livre à sua disposi-
ção. Na parte da tarde, continuação para Leikan-
ger. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ÁREA SONGDAL-FIORDE
DOS SONHOS-BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã nós iremos
para Sognefjord, o mais bonito e fundo no país
para o qual nós levaremos a cabo um cruzeiro
maravilhoso (incluído) de 2 aprox de horas. Nós

o Will desembarca na área de Aurland. Logo eles
serão capazes a difrutar de uma viagem maravi-
lhosa opcional no trem famoso de Flam. À úl-
tima hora chegada para Bergen, também fa-
moso como "o Capital dos Fiordes." Jantar e
acomodação.

DIA 14. (Domingo) BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã nós leva-
remos a cabo a visita panorâmica (incluído)
desta cidade sem igual no mundo. Nós cami-
nharemos pelo bairro de Nordnes (onde
ele/ela é a rua fotografada na cidade), para o
Teatro, o quarto de Concertos, a Universi-
dade, a Igreja de María. Nós terminaremos a
visita em "Fisketorget" famoso, o mercado de
ter pescado ao ar livre onde eles poderão pro-
var produtos do mar de qualidade alta. Leve
livre. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) BERGEN-
COPENHAGUE

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Copenhaghe (voo não incluso).
Chegada, assistencia e traslado ao hotel. Aco-
modação.

DIA 16. (Terça Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. No princípio hora, visita
panorâmico (incluído) o quadrado da assembléia
municipal; a Sereia que transformou no verda-
deiro símbolo da cidade; Gliptoteca Carlsberg;
o palácio de Amalienborg que é formado através
de quatro rococó de palácios e do século de
XVIII é real residência, etc. Tarde livre. Acomo-
dação.

DIA 17. (Quarta Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto, fim da viagem e de nos-
sos serviços.

PARIS E PAÍSES BAIXOS
+ ESCANDINÁVIA
3 noites em Paris, 1 Bruxelas, 1 em Amsterdã, 1 em Frankfurt, 2 em Estocolmo,
1 em Oslo, 2 em Fiordes, 2 em Bergen e 2 em Copenhague

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdã,
Estocolmo, Oslo, Bergen e Copenhague, incluímos:

        •  Passeio de barco pelo Sena e pelos famosos canais de Amsterdã.

     •  Subida a Torre Eiffel. Visita a Gante, Bruges, Antuérpia, A Haia, Colônia e Frankfurt.

        •  Cruzeiro pelo Reno e Vale do Reno e fiordes dos Sonhos e Geiranger.

        • Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen e das Sete Irmãs.

        • Outras atrações: Museu dos Barcos Vikings e Folclórico, 
Stavkirke, subida no funicular em Bergen.

NOTAS

Ver notas pág. 65 e 121.

       DATAS DE INICIO PARIS

Maio 16 30

Junho 13 27

Julho 11 25

Agosto 8 22

Setembro 5

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

Ver inclusos nas págs. 65 e 121.

Paris

Amsterdã

FrankfurtBruxelas

Bruges
Colônia

A Haia

Gante
Antuérpia

Estocolmo

Oslo

Fiordes

Bergen

Copenhague

Stavanger

      HOTÉIS previstos ou similares

i        iParis              Mercure La Defense ****      Cidade
                                Residhome Millenaire ****    Cidade
                                Forest Hill La Villette***SUP     Cidade

         Bruxelas          NH Brussels City****              Centro

                                  Husa President ****                Centro

                                        Ramada Woluwe****             Cidade

        Amsterdã       H. Inn Express Arena ****    Cidade

                                Novotel****                           Cidade

                                Mercure Ams. City****         Cidade

        Frankfurt        Novotel City ****             Semicentro

        Copenhague Scandic Sydhavn****           Cidade
                                Radisson Falconer ****        Cidade

        Estocolmo     Scandic Foresta ****            Cidade
                                Scandic Ariadne ****           Cidade

        Oslo               Scandic Helsfyr ****             Cidade
                                Scandic Holberg ****            Centro

        Area Stryn     Loenfjord ****                          Loen
                                Geiranger Hotel ****         Geiranger

        A. SognefjordLeikanger ****                   Leikanger
                                Sognefjord Hotel ****       Leikanger
                                Hofskund Hotel ****           Songdal

        Bergen           Radisson B. Norge ****         Centro
                                Scandic City ****                  Centro

           Ver resto de hotéis nas págs. 65 e 121.

GRAM COMODIDADE “FRANKFURT-ESTOCOLMO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Paris - Fim Copenhague

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.995
      ■ » Meia:.............................. 3.035
      ■ » Alta: ............................... 3.295
      ■ » Extra: ............................. 3.355
      Spto. quarto individual......................... 960
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............    70       80       90      190       50
         Copenhague    100       110       110      110       70

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Moscou

São
Petersburgo

Paris

Ámsterdã

Bruges
Gante

Bruxelas

A54

dias, 13 visitas e 10 refeições  ... a partir de 2.240 $14

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação. Excursão opcio-
nal a Paris Iluminada.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a opor-
tunidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da ci-
dade. Almoço. A continuação, embarque nos
famosos "bateaux mouches" para realizar um
passeio de barco ao longo do rio Sena. Subida
ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, desde onde
terá uma vista única da incrível e grande cidade
que é Paris. Terminaremos o dia com um pas-
seio a pé por Montmartre e a Praça Tertre, com
seus retratistas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferece-
mos a possibilidade de realizar uma das seguin-
tes visitas opcionais:

• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Eu-
ropa. Um museu romântico á céu aberto.
Tempo livre. Continuação a Gante. Destacamos
a catedral de São Bavão, de estilo românico,
gótico e barroco. Continuação da viagem a
Bruxelas. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-ANTUÉRPIA-
A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de orga-
nizações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Saída para
Antuérpia. Visita da cidade. Continuação da
viagem para Haia, típica cidade holandesa,
centro político e administrativo dos Países Bai-
xos e sede do Tribunal Internacional da Justiça.
Lá se encontra Madurodam, a cidade em mi-
niatura (visita opcional). Seguiremos nossa via-
gem a Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica da cidade. Depois, realizare-
mos um belo passeio incluído por seus típicos

canais. Tarde livre. Se desejar, participe de uma
excursão opcional a Marken e Volendam. Jan-
tar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-MOSCOU
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada,
transporte para o aeroporto para embarcar no
voo com destino a Moscou (voo não incluso).
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã vi-
sita à cidade de Moscou. Iniciaremos a pano-
râmica na cidade seguindo para a Praça Ver-
melha, onde se encontram o Museu de
História (séc. XIX), a catedral da Intercessão
mais conhecida como Catedral de São Basílio
e admiraremos o belíssimo conjunto do Con-
vento das Donzelas e o lago adjacente que
inspirou Tchaikovsky na composição da música
do Ballet mais famoso do mundo, “O Lago dos
Cisnes”. Finalizaremos o circuito dando um
passeio pela Praça Vermelha. A seguir, fare-
mos a visita ao Metrô de Moscou, maravilho-
samente decorado e mais conhecido pelo nome
de Palácios Subterrâneos. Almoço. Na parte da
tarde visita opcional o recinto amuralhado do
Kremlin, antiga residência dos czares russos e
atual sede da Presidência. Lá poderemos des-
frutar da mágica Praça das Catedrais: a Cate-
dral da Assunção, a mais importante da Rússia;
a Catedral da Anunciação e a de São Miguel Ar-
canjo. Veremos o interior de uma das catedrais.
Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre nesta bela
cidade para atividades pessoais, compras etc.
Sugerimos passear em seu centro antigo ou vi-
sitar opcionalmente Sergueiv Posad, a 65 km
de Moscou. À tarde sugerimos uma interes-
sante visita opcional à Galeria Tretyakov, um
dos mais prestigiosos museus do país, cuja co-
leção de ícones (sécs. XIV-XVIII) e quadros de
artistas russos dos séc. XVII-XIX é a melhor do
mundo e representa a cultura russa de todo o
milênio. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) MOSCOU-
SÃO PETERSBURGO

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, su-
gerimos visitar opcionalmente o Museu da 2ª
Guerra Mundial, um dos maiores museus da
Rússia. Na parte da tarde, viagem para São Pe-
tersburgo. Chegada e traslado ao hotel. Aco-
modação.

DIA 11. (Quinta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos a visita panorâmica na cidade.
Percorreremos a Avenida Nevsky, rua principal
da cidade, na qual se destacam os edifícios da
Torre da Duma Urbana e da Casa do Livro.
Passaremos pelo dique e o Jardim de Verão e
admiraremos os Templos de São Isaac. Para fi-
nalizar a visita, contemplaremos a Catedral de
Nossa Senhora de Kazan. Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã su-
gerimos realizar opcionalmente a visita ao
Museu Hermitage, considerado um dos maio-
res do mundo. Suas coleções estão localizadas
tanto no Palácio de Inverno como nos edifício
do Antigo, Novo e Pequeno Hermitage. Se
preferir, participe de um almoço com show fol-
clórico durante o qual desfrutaremos e admi-
raremos o colorido de seus trajes. À tarde po-
derá participar da visita opcional à Fortaleza de
Pedro e Paulo, localizada na Ilha Zayachi, onde
destaca sua magnífica Catedral de estilo bar-
roco inicial e sua torre sineira, que foi, durante
muito tempo, o edifício mais alto da cidade,
com 122,5 metros de altura. Em seu interior po-
demos apreciar a iconóstase e esculturas rea-
lizadas por artesãos russos que impressionam
por sua beleza. Traslado ao hotel. Jantar. Aco-
modação.

DIA 13. (Sábado) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre. Na parte da
manhã recomendamos realizar uma visita op-
cional ao Palácio de Catarina na cidade de Pus-
hkin. Acomodação.

DIA 14. (Domingo) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

PARIS E PAÍSES BAIXOS
+ RÚSSIA CLÁSSICA
3 noites em Paris, 1 em Bruxelas, 2 em Amsterdã, 3 em Moscou 
e 4 em São Petersburgo

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdã,
Moscou e São Petersburgo, incluímos:

        •  Passeio de barco pelo Sena e pelos famosos canais de Amsterdã.

     •  Subida a Torre Eiffel.

        •  Visita a Gante, Bruges, Antuérpia e A Haia.

        • Visita a pé pela Praça Vermelha.

        • Visita ao metrô de Moscou.

NOTAS

Ver notas págs. 65 e 134.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Paris               Mercure La Defense ****      Cidade
                                Residhome Millenaire ****     Cidade
                                Mercure Gare del L´Est ****   Cidade
                                Forest Hill La Villette***SUP     Cidade

         Bruxelas         Husa President ****                Centro
                                  NH Brussels City****              Centro

        Amsterdã       Novotel ****                          Cidade
                                Hilton ****                              Leiden
                                Mercure Ams. City****         Cidade
                                H. Inn Express Arena***      Cidade

        São                   Neptun ****                           Cidade
         Petersburgo   Sokos Olimpia ****               Cidade
                                Vvedensky ****                     Cidade
                                Oktyabrskaya ****                Cidade

        Moscou          Cosmos ****                         Cidade
                                Korston ****                                    Cidade
                                Crowne Plaza *****               Cidade

       DATAS DE INICIO PARIS

Maio 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 65 e 134.

225 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “ÁMSTERDÃ-MOSCOU EM AVIÃO”

COM 10 REFEIÇÕES

Inicio Paris - Fim S. Petersburgo

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Con 10 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.240
      ■ » Meia:.............................. 2.260
      ■ » Alta: ............................... 2.405
      ■ » Extra: ............................. 2.580
      Spto. Noites brancas 15/5 - 30/6 ........ 110
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Paris ............     70         80         90       190       50
         S. Petersburgo  95        120       120      120       60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Lubeck

Berlím

Dresden

Munique

Frankfurt

Colônia

Hannover

Hamburgo

ALEMA ANH
COMBINADA COM...

Frankfurt

Munique

Munique

Berlim

Colônia

Heildberg
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COMBINADOS de avião

Vaticano

Suiça

Londres

Dinamarca

Bucareste

Bucovina

Bacau
P. NeamtCampulung

BrasovSinaia

Suceava

Interlaken

Zurique

Friburgo

Chamonix

Genebra
Lucerna

Berna
Cataratas del Rhin

Varsovia

Cracovia

Gdansk

Torun

Poznan

Czestochowa

Viena

Budapeste

Praga

Bratislava

Paris

Ámsterdã

Bruges
Gante

Bruxelas

Colônia
Frankfurt

Paris

Londres Dover

Calais

Veneza
Milão

Verona

Padua

Florença
Asiss

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

...PARIS PAISES BAIXOS...LONDRES E PARIS

PÁG. 230 PÁG. 231 PÁG. 232

PÁG. 233 PÁG. 234 PÁG. 235

PÁG. 228 PÁG. 229

...ITALIA

VenezaMilão

Pisa

Verona

Florença
Padua

Assis

Roma

Nápoles

Barcelona
Nice

Madri

Capri

...ITALIA, CÔTE D´AZUR,
ESPANHA

...SUIÇA E FORESTA NEGRA

...PRAGA, BUDAPESTE
E VIENA ...POLÔNIA AL COMPLETO

...RUMANÍA
E TRANSILVANIA

São 
Petersburgo

Moscou

Estocolmo
Oslo

Fiordos

Bergem

Copenhague

Stavanger

...ESCANDINÁVIA ...RÚSSIA CLÁSICA

PÁG. 236 PÁG. 237
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Veneza
PáduaMilão

Verona

Florença

Assis

Roma

Capri
Nápoles

Hamburgo

Hannover

Colônia

Frankfurt

Berlim

dias, 20 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.195 $15

DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto e
transporte ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-
Cruzeiro ao longo do Reno- COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para navegar
pela parte mais bonita do Reno e admirar o
Rochedo Loreley e os antigos castelos-fortaleza
do Reno. Desembarque em Boppard e
continuação da viagem até Colônia, que já foi a
terceira maior cidade do mundo. Chegada, visita
à cidade, onde se destaca sua magnífica
catedral gótica, a maior do país. Jantar e
acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNOVER-
HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas margens
do rio Leine. Visita panorâmica pela cidade, onde
se destacam a Antiga Prefeitura, e a Igreja de
mercado, além da Nova Prefeitura. Continuação
da viagem até Hamburgo, conhecida como a
porta da Alemanha para o mundo. Tempo
livre.Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa, a
cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Na parte da tarde temos uma bela
excursão incluída à cidade de Lübeck. Faremos
a visita ao centro antigo.Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destacase a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandeburgo (símbolo da cidade desde 1989,
ano da reunificação do país); o Reichstag, nova
sede do parlamento alemão e os restos do
célebre muro.Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) BERLIM
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã fa-
remos a visita opcional a Berlim Artística.Jantar
e acomodação.

DIA 7. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos a
possibilidade de fazer uma visita interessante a

Potsdam, cidade de residência dos eleitores de
Brandeburgo desde o século XVII e, atualmente,
Património Cultural da Humanidade. Resto do
dia livre.Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) BERLIM-MILÃO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Milão (voo não incluso). Chegada e tras-
lado ao hotel.Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre e saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Continua-
ção da viagem até Veneza. Chegada.Jantar e
acomodação. Se desejar, participe de uma visita
a Veneza de Noite.

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
venezianas, desfrutando das magníficas paisagens
de Veneza, cidade única no mundo, e das ilhas de
Murano e Lido. Visita panorâmica (incl.) pela mag-
nífica Praça São Marcos, onde se reúnem a arte
grega, medieval, bizantina e veneziana, formando
um maravilhoso conjunto arquitetónico com a ba-
sílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte
dos Suspiros, o Campanile e o Palácio Ducal. Vi-
sita a uma fábrica de cristal de Murano. Resto do
tempo livre. Se desejar, participe de um passeio
de gôndola pelos típicos canais venezianos. Re-
torno ao hotel em barco privativo e de ônibus.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua,
cidade universitária, onde se destaca sua
magnífica Praça Prato Della Vale e a Basílica de
Santo Antônio. Continuação para Florença, onde
faremos a visita panorâmica pela cidade;
seguindo os passos de Leonardo e
Michelangelo, passaremos a conhecer os
aspetos mais importantes do Renascimento.
Tempo livre para visitar a Academia por conta
própria, onde poderá contemplar o famoso
"Davi", de Michelangelo e outras obras primas.
Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis.
Visitaremos a basílica de São Francisco, o
mais belo de todos seus templos. Continuação
da viagem até Roma. Apresentamos a capital do
Tibre com uma visita panorâmica de ônibus ao

coração da antiga Roma, conhecendo a ilha
Tiberina, o bairro do Trastevere, as colinas do
Aventino e a colina do Palatino, sendo que nesta
última encontram-se as mais antigas memórias
de Roma. A beleza deste lugar, com suas ruínas
arqueológicas, a rica vegetação e suas
maravilhosas paisagens fazem dele um dos
lugares mais bonitos da cidade. Da mesma
forma, poderemos admirar o Coliseu, o Circo
Máximo, o Arco de Constantino, de 315 d.C., a
Praça Veneza e o Campidoglio, a mais famosa
das sete colinas da cidade de Roma. Também
desfrutaremos da vista do foro romano, que foi o
centro político, religioso e comercial da antiga
Roma. Á tarde, faremos a visita opcional Roma
Barroca.Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje temos uma inte-
ressante visita incluida, aos Museus do Vaticano,
Capela Sistina e interior da basílica de São Pedro.
Resto do dia livre. À tarde ainda teremos tempo
para visitar, opcionalmente, as basílicas Maiores e
as catacumbas.

DIA 14. (Domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Estadia com meia pensão. Oferecemos a possi-
bilidade de realizar uma bonita excursão opcional
durante todo o dia a Nápoles e Capri. No final da
tarde, regresso a Nápoles e continuação até
Roma.Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã. No horário indicado, transporte
ao aeroporto de Roma. Fim da viagem e de
nossos serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

• Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
• Refeições: Conforme programa (bebi-

das não inclusas).
• Visitas com guia local:

Panorâmicas de Roma, Florença,
Veneza, Hamburgo, Berlim e Frankfurt.

• Visitas com nosso guia:
Verona, Pádua, Colônia, Hannover.

• Seguro de viagem.
• Novas taxas de estadia na Itália.

Ver resto visitas incluidas pág. 31 e 77.

ALEMANHA + ITÁLIA
1 noite em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo, 3 em Berlim,
1 em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença e 3 em Roma

Além das visitas panorâmicas em Frankfurt, Colônia, 
Hamburgo, Berlim, Veneza, Florença e Roma, incluímos:
        • Cruzeiro pelo Reno.

        • Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

        • Visita a Verona, Pádua e Assis.

        • Roma Barroca.

A55

       DATAS DE INICIO FRANKFURT

Maio                   16      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

       Frankfurt        Novotel City ****              Semicentro
                                Mercure Eschborn ****        Periferia

        Colônia          Ramada Bruhl ****                   Bruhl

                                Barcelo ****                           Cidade

        Hamburgo     Leonardo C. Nord ***Sup.       Cidade

                          Panorama Harburg ****  Periferia

        Berlim            Holiday Inn C.E. ****             Cidade

                                Berlin Excelsior ****              Cidade

        Milão              Milano Niguarda ****             Brasso

        Veneza           Villa Fiorita ****                  Monastier

        Florença         Villa Gabriele****                 Scandici

        Roma             Fleming/NH. Midas ****        Cidade

          Ver resto de hotéis págs. 31 e 77.

NOTAS

• As saídas de 6 de junho, em virtude da celebra-
ção do Pitti Uomo, podem alterar o acomodação
em Florença.

• As saídas de setembro, que coincidem com a
celebração do Grande Prêmio de Monza,
podem ter a acomodação em Milão alterada.

• Ver resto de notas na páginas 31 e 77.

GRAM COMODIDADE “BERLIM-MILÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Frankfur t  -  F im Roma

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.195
      ■ » Meia:.............................. 2.270
      ■ » Alta: ............................... 2.375
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Frankfurt.................       80        80        80        50
         Roma .....................       65        70        90        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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VenezaMilão

Pisa

Verona

Berlim
Hamburgo

Lübeck

Florença
Pádua

Assis

Roma
NápolesBarcelona

Nice

Madri
Capri

Colônia   

Frankfurt

dias, 22 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.795 $19

DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto e
transporte ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-Cruzeiro ao
longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para navegar
pela parte mais bonita do Reno e admirar o
Rochedo Loreley e os antigos castelos fortaleza
do Reno. Desembarque em Boppard e
continuação da viagem até Colônia, que já foi a
terceira maior cidade do mundo. Chegada,
visita à cidade, onde se destaca sua magnífica
catedral gótica, a maior do país. Jantar e
acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNOVER-
HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas margens
do rio Leine. Visita panorâmica pela cidade,
onde se destacam a Antiga Prefeitura, e a Igreja
de mercado, além da Nova Prefeitura.
Continuação da viagem até Hamburgo,
conhecida como a porta da Alemanha para o
mundo. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lub̈eck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa, a
cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Na parte da tarde temos uma bela
excursão incluída à cidade de Lübeck. Faremos
a visita ao centro antigo. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandeburgo; o Reichstag, nova sede do
parlamento alemão e os restos do célebre muro.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) BERLIM
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã
faremos a visita opcional a Berlim Artística. Jan-
tar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos a
possibilidade de fazer uma visita interessante a
Potsdam, cidade de residência dos eleitores de
Brandeburgo desde o século XVII e, atualmente,
Património Cultural da Humanidade. Resto do
dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) BERLIM-MILÃO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Milão (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel.Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre. Saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo livre
para visitar a casa de Julieta. Continuação da via-
gem até Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna entre as belas ilhas
venezianas e das ilhas de Murano e Lido. Visita
panorâmica (incl.) pela magnífica Praça São Mar-
cos. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua magní-
fica Praça Prato della Valle, a Basílica de Santo
Antônio. Continuação da viagem para Florença.
Visita panorâmica pela cidade. Jantar e acomo-
dação.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a Basílica de São Francisco. Conti-
nuação da viagem até Roma. Apresentamos a
capital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus até o coração da Roma antiga. Na parte
da tarde faremos a visita incluida Roma Barroca.
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje temos incluida
uma visita interessantíssima aos Museus Vatica-
nos, Capela Sistina e ao interior da Basílica de
São Pedro. Começaremos visitando os Museus
Vaticanos e no final entraremos na Capela Sistina,
grande obra-prima de Michelangelo, com todos
seus afrescos restaurados. Depois passaremos à
Basílica de São Pedro, construída no lugar do
martírio do Santo e depois reconstruída; dela se
destaca sua imponente cúpula, obra-prima de Mi-
chelangelo. Em seu interior se conservam impor-
tantes tesouros. Acomodação.

DIA 14. (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Estadia com meia pensão. Preciosa excursão
opcional de dia inteiro a Nápoles e Capri. Jantar
e acomodação. 

ALEMANHA,
+ ITÁLIA E ESPANHA
1 noite em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo, 3 em Berlim, 1 em Milão,
2 em Veneza, 1 em Florença, 3 em Roma, 1 em Nice, 1 em Barcelona e 2 em Madri

Além das visitas panorâmicas em Frankfurt, Colônia, Hamburgo,
Berlim, Veneza, Florença, Roma, Barcelona e Madri, incluímos:

        • Roma Barroca.

        • Cruzeiro pelo Reno. Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

        • Visita a Verona, Pádua e Assis.

INCLUSO NA VIAGEM
Ver incluido na página 43 e 77.

       DATAS DE INICIO FRANKFURT
Maio                   16      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

       Frankfurt      Novotel City ****               Semicentro
                              Mercure Eschborn ****         Periferia

        Colônia         Ramada Bruhl ****                    Bruhl

                              Barcelo ****                            Cidade

        Hamburgo    Leonardo C. Nord ***Sup.        Cidade

                         Panorama Harburg ****   Periferia

        Berlim           Holiday Inn C.E. ****              Cidade

                              Berlin Excelsior ****               Cidade

        Milão             Milano Niguarda ****              Brasso

        Veneza          Villa Fiorita ****                   Monastier

        Florença       Raffaelo****                          Scandici

        Roma            Fleming/NH Midas ****          Cidade

        Nice               Apogia ***                              Cidade

        Barcelona     Catalonia/Eurostars****         Cidade

        Madri            Rafael Hoteles ****                 Cidade

          Ver resto de hotéis págs. 43 e 77.

NOTAS

Ver notas na página 43 e 77.

N56
A56

OPÇÃO ÔNIBUS

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA–PISA–NICE
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chegada
e visita à Praça dos Milagres. Continuação da via-
gem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) NICE–MONTPELLIER –
BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona. Chegada e visita à
cidade. Acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) BARCELONA–ZARA-
GOZA–MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica da Basílica do Pilar e continuação
da viagem até Madri. Acomodação.

DIA 18. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. Tarde livre. Acomodação.

DIA 19. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços. 

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA–BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado para Civitavec-
chia, para subir a bordo da embarcação da Gri-
maldi Lines e seguir viagem até Barcelona. Dia e
noite a bordo. Acomodação. em camarote duplo. 

DIA 16. (Terça Feira) BARCELONA Dia de Cru-
zeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até as
18:30 h, horário de chegada a Barcelona. Tempo
livre. Desembarque e visita à cidade. Acomoda-
ção.

DIAS 17, 18 e 19. (Quarta Feira-Sexta Feira)
Idênticos à opção ónibus descrita mais acima.

OPÇÃO BARCO

GRAM COMODIDADE “BERLIM-MILÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Frankfur t  -  F im Roma

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.795
      ■ » Meia:.............................. 2.890
      ■ » Alta: ............................... 3.015
      Spto Barco Roma-Barcelona (opc) ...... 235
      Spto. quarto individual......................... 1.080
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Frankfurt.................       80        80        80        50
         Madri......................       60        60        70        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 13 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.280 $14

DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto e
transporte ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-Cruzeiro ao
longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para navegar
pela parte mais bonita do Reno e admirar o
Rochedo Loreley e os antigos castelos-fortaleza
do Reno. Desembarque em Boppard e
continuação da viagem até Colônia, que já foi a
terceira maior cidade do mundo. Chegada, visita
à cidade, onde se destaca sua magnífica
catedral gótica, a maior do país. Jantar e
acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNOVER-
HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas margens
do rio Leine. Visita panorâmica pela cidade, onde
se destacam a Antiga Prefeitura, e a Igreja de
mercado, além da Nova Prefeitura. Continuação
da viagem até Hamburgo, conhecida como a
porta da Alemanha para o mundo. Tempo
livre.Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lub̈eck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa, a
cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Da tarde temos uma bela excursão
incluída à cidade de Lübeck. Faremos a visita ao
centro antigo.Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destacase a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandeburgo; o Reichstag, nova sede do
parlamento alemão e os restos do célebre
muro.Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) BERLIM
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã fa-
remos a visita opcional a Berlim Artística. Jantar
e acomodação.

DIA 7. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos a
possibilidade de fazer uma visita interessante a
Potsdam, cidade de residência dos eleitores de

Brandeburgo desde o século XVII e, atualmente,
Património Cultural da Humanidade. Resto do
dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) BERLIM-LONDRES
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Londres (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a vi-
sita panorâmica da cidade, onde veremos: o 
Palácio Real, o Palácio de Westminster, um im-
pressionante edifício neo-gótico dourado, atual
centro político da Grã Bretanha e da Commonwe-
alth, a famosa Torre do Relógio, mais conhecido
como Big Ben, o Palácio de Buckingham, residên-
cia oficial da monarquia britânica, etc. Restante do
dia livre. Acomodação. 

DIA 10. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo e com mais classe, onde
o clássico se mistura com o moderno. Poderão
aproveitar este tempo para realizar compras e vi-
sitas de interesse. Para quem gosta de comprar,
indicamos Oxford Street, Regent Street e Bond
Street. Nestas ruas encontrará grandes lojas
como Selfridges e Mark & Spencer, além das
marcas internacionais de grandes desenhado-
res. Quem visita Londres não pode deixar de vi-
sitar Harrrods, conhecida mundialmente pela
qualidade dos seus produtos e incomparável
serviço de atenção ao cliente. Além disso, suge-
rimos visitar opcionalmente o castelo de Wind-
sor. Windsor tem tudo o que pode ser esperado
de um típica cidade de campo inglesa. A parte
histórica de Windsor está bem conservada, bas-
tante agradável para passear e tomar um tradi-
cional chá inglês. Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus a Dover,
para realizar o cruze do Canal da Mancha em ferry
e continuação em ônibus a Paris. Chegada, assis-
tência e traslado ao hotel. Acomodação. Excursão
incluida Paris Iluminada. Paris é a cidade da luz,
uma vez que pela noite podemos ver mais de mil
cores que dão um encanto especial a majestuosa
Torre Eiffel, ao bonito Arco do Triunfo, a Champs-
Elysees, a Ópera de Garnier, a Praça Concórdia,
Trocadero, etc.

DIA 12. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã. Hoje teremos a oportunidade
de realizar várias visitas e atrações que nos da-

rão uma excelente perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier
Latin, a Sorbonne, o Panteão de Homens Ilus-
tres, ondese encontra o túmulo de Napoleão, o
Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eif-
fel, símbolo de Paris e da França, a Praça da
Concórdia, a Praça l’Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc.
À tarde, embarcar nos famosos “bateaux mou-
ches” para realizar um passeio de barco ao
longo do rio Sena. Sob as românticas pontes
de Paris, o barco vai deslizando ao longo do rio,
enquanto você desfruta dos célebres monumen-
tos que estão concentrados em suas margens:
a Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame, etc. Subida
ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, desde onde
terá uma vista única da incrível e grande cidade
que é Paris. Terminaremos o dia com um passeio
a pé por Montmartre e a Praça Tertre, com seus
retratistas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 13. (Sábado Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes visi-
tas opcionais:

• Palácio de Versalhes
• Museu do Louvre

DIA 14. (Domingo Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado
ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos servi-
ços.

     INCLUSO NA VIAGEM

• Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
• Refeições: Conforme programa

(bebidas não inclusas).
• Visitas com guia local:

Panorâmicas Hamburgo, Berlim e
Frankfurt.
Panorâmicas Londres e Paris.

• Visitas com nosso guia:
Colônia, Hannover.

• Outras atrações inclusas:
Torre Eiffel, Passeio em barco pelo
Sena.

• Seguro de viagem.
Ver resto visitas incluidas págs. 58 e 77.

ALEMANHA
+ LONDRES E PARIS
1 noite em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo, 3 em Berlim,
3 em Londres e 3 em Paris

Além das visitas panorâmicas em Frankfurt, Colônia, 
Hamburgo, Berlim, Londres e Paris, incluímos:

        • Cruzeiro pelo Reno.

        • Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck (preciosa cidades Hanseática).

        • Subida a Torre Eiffel. Passeio de barco pelo Sena.

        • Paris iluminado.

A57

       DATAS DE INICIO FRANKFURT

Maio                   16      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

      HOTÉIS previstos ou similares

        Frankfurt     Novotel City ****               Semicentro

                             Mercure Eschborn ****          Periferia

        Colônia        Ramada Bruhl ****                    Bruhl

                             Barcelo ****                            Cidade

        Hamburgo   Leonardo C. Nord ***Sup.        Cidade

                             Panorama Harburg ****         Periferia

        Berlim          Holiday Inn C.E. ****               Cidade

                             Berlin Excelsior ****                Cidade

     Londres       Royal National ***                  Cidade

                          Britannia International ****     Cidade

                          Thistle Barbican ***               Periferia

        Paris            Mercure La Defense ****        Cidade

                             Mercure Gare de L’est ****     Cidade

                             Residhome Millenaire ****      Cidade

                             Forest Hill La Villette***SUP        Cidade

          Ver resto de hotéis pág. 77.

GRAM COMODIDADE “BERLIM-LONDRES EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Frankfur t  -  F im Paris

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.280
      ■ » Meia:.............................. 2.315
      ■ » Alta: ............................... 2.380
      ■ » Extra: ............................. 2.650
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Frankfurt ......     80         80         80       80       50
         Paris ............     70         80         90       190       50

NOTAS

• Ver notas págs. 58 e 77.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Amsterdã

Bruges
Gante
A Haia

Bruxelas

Paris

Hamburgo
Lübeck

Hannover
Colônia

Frankfurt

Berlim

dias, 16 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.295 $15

DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto
e transporte ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-
Cruzeiro ao longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para
navegar pela parte mais bonita do Reno e
admirar o Rochedo Loreley e os antigos
castelos-fortaleza do Reno. Desembarque em
Boppard e continuação da viagem até Colônia,
que já foi a terceira maior cidade do mundo.
Chegada, visita à cidade, onde se destaca
sua magnífica catedral gótica, a maior do país.
Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNOVER-
HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas
margens do rio Leine. Visita panorâmica pela
cidade, onde se destacam a Antiga Prefeitura,
e a Igreja de mercado, além da Nova Prefeitura.
Continuação da viagem até Hamburgo,
conhecida como a porta da Alemanha para o
mundo. Tempo livre.Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa,
a cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Na parte da tarde temos uma bela
excursão incluída à cidade de Lübeck.
Faremos a visita ao centro antigo.Jantar e
acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, 
a Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o
Portão de Brandeburgo (símbolo da cidade
desde 1989, ano da reunificação do país); o
Reichstag, nova sede do parlamento alemão 
e os restos do célebre muro. Jantar e
acomodação.

DIA 6. (Sábado) BERLIM
Estadia com meia pensão. Na parte da 
manhã faremos a visita opcional a Berlim Artís-
tica.Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos
a possibilidade de fazer uma visita interessante

a Potsdam, cidade de residência dos eleitores
de Brandeburgo desde o século XVII e,
atualmente, Património Cultural da
Humanidade. Resto do dia livre. Jantar e
acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) BERLIM-PARIS
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Paris (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportu-
nidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da cidade,
durante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, o Palácio e os Jardins de Luxemburgo, a
Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França, a Praça
da Concórdia, a Praça l'Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc.
Almoço. A continuação, embarque nos famosos
"bateaux mouches" para realizar um passeio de
barco ao longo do rio Sena. Subida ao 2º andar
da famosa Torre Eiffel. Terminaremos o dia com
um passeio a pé por Montmartre e a Praça Ter-
tre, com seus retratistas e a Sacré Coeur. Aco-
modação.

DIA 10. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferece-
mos a possibilidade de realizar uma das seguin-
tes visitas opcionais:
• Palácio de Versalhes. • Museu do Louvre

DIA 11. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Europa.
Tempo livre. Continuação a Gante. Destacamos
a catedral de São Bavão, de estilo românico, gó-
tico e barroco. Continuação da viagem a Bruxe-
las. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) BRUXELAS-
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de orga-
nizações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Saída para
Antuérpia. Visita da cidade. Continuação da via-
gem para Haia. Lá se encontra Madurodam, a
cidade em miniatura (visita opcional). Seguiremos
nossa viagem a Amsterdã. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 13. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica da cidade. Depois, realizare-
mos um belo passeio incluído por seus típicos
canais. Tarde livre. Se desejar, participe de uma
excursão opcional a Marken e Volendam, duas
vilas de pescadores próximos a Amsterdã, com
casas perfeitamente preservadas, trajes típicos,
lojas e maravilhosos cenários. Ambas localidades
possuem um belo e admirável porto. Jantar e
acomodação.

DIA 14. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia,
Chegada e visita panorâmica da cidade. Con-
tinuação a Boppard. Para embarcar em um cru-
zeiro que nos levará a parte mais bonita do
Reno, podendo admirar o Rochedo Loreley.
Desembarque e continuação da viagem a Frank-
furt. Chegada e visita panorâmica Visita pano-
râmica com destaque a colegiada de
Frankfurt, também conhecida como a catedral.
Próximo à prefeitura encontra-se a Igreja de São
Paulo,  Concluiremos a visita com uma degus-
tação de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) FRANKFURT
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

• Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
• Refeições: Conforme programa (bebi-

das não inclusas).
• Visitas com guia local:

Panorâmicas Hamburgo, Berlim, Paris,
Bruxeles e Amsterdã.

• Visitas com nosso guia:
Frankfurt, Bruges, Gante, Antuerpia, A
Haia e Colônia.

● Outras atrações inclusas:
Torre Eiffel, Passeio em barco pelo
Sena.

• Seguro de viagem.

Ver resto visitas incluidas págs. 65 e 77.

ALEMANHA
+ PARIS E PAÍSES BAIXOS
2 noite em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo, 3 em Berlim,
3 em Paris, 1 em Bruxeles e 2 em Amsterdã

Além das visitas panorâmicas em Frankfurt, Colônia, 
Hamburgo, Berlim, Paris, Bruxelas e Amsterdã, incluímos:

        • Cruzeiro pelo Reno.

        • Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck (preciosa cidades Hanseática).

        • Subida a Torre Eiffel. Passeio de barco pelo Sena.

        • Visita a Bruges, Gante, Antuerpia, A Haia e Colônia.

        • Degustação de cerveja em Frankfurt.
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       DATAS DE INICIO FRANKFURT

Maio                   16      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

NOTAS

Ver resto de notas na páginas 65 e 77.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Frankfurt     Novotel City ****               Semicentro

                             Mercure Eschborn ****          Periferia

        Colônia        Ramada Bruhl ****                    Bruhl

                             Barcelo ****                            Cidade

        Hamburgo   Leonardo C. Nord ***Sup.        Cidade

                             Panorama Harburg ****         Periferia

        Berlim          Holiday Inn C.E. ****               Cidade

                             Berlin Excelsior ****                Cidade

     Bruxelas       Husa President ****                  Cidade

                          NH Brussels City****                 Cidade

        Paris            Mercure La Defense ****        Cidade

                             Residhome Millenaire ****      Cidade

                             Forest Hill La Villette***SUP        Cidade

     Amsterdão    H. Inn Express Arena ***          Cidade

                          Novotel ****                             Cidade

                          Mercure Ams. City****             Cidade

                          Hilton****                                 Leiden

          Ver resto de hotéis págs. 65 e 77.

m

231 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “BERLIM-PARIS EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Frankfurt - Fim Frankfurt

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.295
      ■ » Meia:.............................. 2.320
      ■ » Alta: ............................... 2.510
      ■ » Extra: ............................. 2.670
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Frankfurt ......     80         80         80       80       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Frankfurt

Hamburgo

Hannover

Colônia

Berlim

Lübeck

Interlaken

Zúrique

Ginebra
Lucerna

Friburgo

Berna

Chamonix

232 PANAVISIÓN

dias, 17 visitas e 10 refeições  ... a partir de 2.470 $14

DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto
e transporte ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-Cruzeiro
ao longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para
navegar pela parte mais bonita do Reno e
admirar o Rochedo Loreley e os antigos
castelos-fortaleza do Reno. Desembarque em
Boppard e continuação da viagem até Colônia,
que já foi a terceira maior cidade do mundo.
Chegada, visita à cidade, onde se destaca
sua magnífica catedral gótica, a maior do país.
Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNO-
VER-HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas
margens do rio Leine. Visita panorâmica pela
cidade, onde se destacam a Antiga Prefeitura,
e a Igreja de mercado, além da Nova Prefeitura.
Continuação da viagem até Hamburgo,
conhecida como a porta da Alemanha para o
mundo. Tempo livre.Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa,
a cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Na parte da tarde temos uma bela
excursão incluída à cidade de Lübeck.
Faremos a visita ao centro antigo.Jantar e
acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, 
a Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o
Portão de Brandeburgo (símbolo da cidade
desde 1989, ano da reunificação do país); o
Reichstag, nova sede do parlamento alemão e
os restos do célebre muro. Jantar e
acomodação.

DIA 6. (Sábado) BERLIM
Fique em regime de meia pensão. Pela manhã
nós levaremos a cabo a visita opcional para Ber-
lim Artística. O Museu de Pérgamo mora o pro-
fessor de trabalho da arte helena, o Altar de
Pérgamo e grande quantidade de restos arqueo-

lógicos que nos transferem a civilizações velhas.
No Museu egípcio nós poderemos admirar o
busto internacionalmente famoso de Nefertiti e
outros tesouros de Egito velho. Jantar e aco-
modação.

DIA 7. (Domingo) BERLIM-ZURIQUE
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Zurique (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 8. (Segunda Feira) ZURIQUE: 
Excursão a Lucerna e Interlaken
Café da manhã buffet. Visita panorâmica in-
clusa a Zurique. Continuação viajaremos até a vi-
zinha Lucerna (40 km), uma das cidades mais
bonitas da Suíça. Chegada a Lucerna e visita à
cidade com destaque para: a Ponte da Capela,
construída em 1333. Tempo livre, durante o qual
será possível fazer uma excursão opcional ao fa-
moso Monte Pilatus. Atravessando vales e pe-
quenos vilarejos típicos chegaremos a Interlaken.
Retorno a Zurique. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) ZURIQUE: Excursão
inclusa às Cataratas do Reno e Stein am
Rhein
Café da manhã buffet. Saída rumo a Schaf-
fhausen, onde a natureza conseguiu uma per-
feita síntese entre árvores, montanhas e arroios
selvagens. Em Schaffhausen, tempo livre para
contemplar as cataratas do Reno, cuja cascata
é tão bela quanto espetacular. Seguiremos para
a cidade vizinha de Stein am Rhein. Jantar e
acomodação. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) ZURIQUE-
FRIBURGO
Café da manhã buffet e saída para Friburgo,
cidade assentada numa das regiões mais boni-
tas da Europa, "A Floresta Negra". Circuito pa-
norâmico nessa bela cidade. Destacamos sua
Catedral, relativamente pequena mas de notável
beleza gótica e tempo livre. Oferecemos um pas-
seio opcional de barco para admirar a deslum-
brante paisagem às margens do lago Titisee,
localizado no centro da Floresta Negra. Jantar e
acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) FRIBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre pela visitar eta
cidade.Tempo livre para visitar opcionalmente
Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu e
capital da Alsácia, onde destacamos o antigo
núcleo urbano, a Petite France, uma velha região
de peixeiros e moleiros, onde a água se funde à

arquitetura tradicional. Não podemos esquecer
a magnífica Catedral Gótica, com destaque para
sua torre de 142 metros de altura e outros locais
interessantes, como a popular Place Kleber.
Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FRIBURGO-BERNA-
GENEBRA
Café da manhã buffet e saída para Berna, ca-
pital da Confederação Helvética, considerada
uma das cidades mais bem preservadas da Eu-
ropa. Faremos uma visita panorâmica ao centro
histórico, declarado Património Cultural da Hu-
manidade, onde poderemos contemplar seus
mais de 8 quilómetros de arcadas, a Catedral, a
Prefeitura, a Torre do Relógio, o Fosso dos Ur-
sos, etc… Chegada a Genebra, visita panorâ-
mica. Acomodação.

DIA 13. (Sábado) GENEBRA: Excursão
inclusa a Chamonix
Café da manhã buffet. Genebra, a cidade mais
cosmopolita da Suíça. Possui um interessante
centro antigo, onde se destacam a Catedral Gó-
tica de São Pedro, o monumento à Reforma, a
Praça de Bourg de Four, a Prefeitura, sua rampa
calçada de pedras e os antigos quartéis. Seu
eixo é constituído pela avenida Mont Blanc que
atravessa o lago, de onde é possível admirar
uma bela vista panorâmica da ilha de Rousseau.
Saída para a preciosa cidade de Chamonix, vale
do pico mais alto e espetacular da Europa, o
Mont Blanc. Em Chamonix, por todos os lados,
respira-se um ambiente cosmopolita. Além de
sua excepcional localização no coração dos Al-
pes, é uma cidade tradicional de montanha, que
carrega consigo inúmeras lendas de seu mítico
cimo. Subida opcional ao Mont Blanc de telefé-
rico e de locomotiva de cremalheira. Continua-
ção da viagem até Genebra. Tempo livre,
possibilidade de realizar um passeio opcional de
barco no lago Lemano. Acomodação. 

DIA 14. (Domingo) GENEBRA
Café da manhã buffet. Tempo livre, depen-
dendo da hora do voo e transporte ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver resto visitas incluidas págs. 77 e 83.

ALEMANHA
+ SUIÇA E FLORESTA NEGRA
1 noite em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo, 3 em Berlim,
3 em Zurique, 2 em A. Friburgo e 2 em Genebra

Além das visitas panorâmicas em Frankfurt, Colônia, 
Hamburgo, Berlim, Zurique, Berna e Genebra, incluímos:

        • Cruzeiro pelo Reno. Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck (preciosa cidades Hanseática).

        • Panorâmica da Friburgo.

        • Excurção a Lucerna e Interlaken. Excurção inclusa a Chamonix.

        • Excurção as Cataratas do Reno e Stein am Rheim.
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       DATAS DE INICIO FRANKFURT

Junho                 13      27

Julho                  11      25

Agosto                 1        8      15      29

Setembro             5

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

NOTAS

• Ver resto de notas na páginas 77 e 83.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Frankfurt     Novotel City ****               Semicentro

                             Mercure Eschborn ****          Periferia

        Colônia        Ramada Bruhl ****                    Bruhl

                             Barcelo ****                            Cidade

        Hamburgo   Leonardo C. Nord ***Sup.        Cidade

                             Panorama Harburg ****         Periferia

        Berlim          Holiday Inn C.E. ****               Cidade

                             Holiday Inn C.W. ****              Cidade

                             Berlin Excelsior ****                Cidade

     Zurique         Movenpick Hoteles ****          Periferia

        Área             Mercure Freiburg ****             Friburgo

        Friburgo       Mercure Offenburg ****        Offenburg

                             Stadt Freiburg ****                         Friburgo

     Ginebra         Ibis Nations Center***              Cidade

GRAM COMODIDADE “BERLIM-ZURIQUE EM AVIÃO”

COM 10 REFEIÇÕES

Inicio Frankfurt - Fim Genebra

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Frankfurt .............................      80      80       50

         Genebra..............................      105      105       60

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 10 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.470
      ■ » Alta: ............................... 2.670
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Berlim

Viena

Hamburgo
Lübeck

Hannover
Colônia

Frankfurt
Praga

Budapeste

dias, 14 visitas e 10 refeições  ... a partir de 1.905 $14

DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto
e transporte ao hotel. Jantar e acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-Cruzeiro
ao longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para
navegar pela parte mais bonita do Reno e
admirar o Rochedo Loreley e os antigos
castelos-fortaleza do Reno. Desembarque em
Boppard e continuação da viagem até Colônia,
que já foi a terceira maior cidade do mundo.
Chegada, visita à cidade, onde se destaca
sua magnífica catedral gótica, a maior do país.
Jantar e acomodação. 

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNOVER-
HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas
margens do rio Leine. Visita panorâmica pela
cidade, onde se destacam a Antiga Prefeitura,
e a Igreja de mercado, além da Nova Prefeitura.
Continuação da viagem até Hamburgo,
conhecida como a porta da Alemanha para o
mundo. Tempo livre. Jantar e acomodação. 

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa,
a cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Na parte da tarde temos uma bela
excursão incluída à cidade de Lübeck.
Faremos a visita ao centro antigo. Jantar e
acomodação. 

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, 
a Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o
Portão de Brandeburgo (símbolo da cidade
desde 1989, ano da reunificação do país); o
Reichstag, nova sede do parlamento alemão e
os restos do célebre muro  . Jantar e
acomodação. 

DIA 6. (Sábado) BERLIM
Fique em regime de meia pensão. Pela manhã
nós levaremos a cabo a visita opcional para Ber-
lim Artística. O Museu de Pérgamo mora o pro-
fessor de trabalho da arte helena, o Altar de
Pérgamo e grande quantidade de restos arqueo-

lógicos que nos transferem a civilizações velhas.
No Museu egípcio nós poderemos admirar o
busto internacionalmente famoso de Nefertiti e
outros tesouros de Egito velho. Jantar e aco-
modação.

DIA 7. (Domingo) BERLIM-PRAGA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Praga (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica veremos: a Praça
da República, onde se encontra uma das mais
antigas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a
Casa Municipal, a Praça Venceslau, a maior das
três praças gigantescas construídas por Carlos IV
para sua cidade nova (Nové Mesto). Seguire-
mos para a Ponte Charles, um dos símbolos da
cidade, do século XIV, hoje reservada ao trânsito
de pedestres. Continuaremos passeando pelos
lugares mais importantes de Staré Mesto (Ci-
dade Velha). Almoço. À tarde, opcionalmente vi-
sita artística. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Hoje recomendamos vi-
sitar opcionalmente uma das cidades mais inte-
ressantes dos arredores: Karlovy Vary, o maior
e mais importante balneário da República Checa.
Retorno a Praga. Esta noite temos um jantar op-
cional na típica cervejaria U-Fleku, durante o
qual degustaremos a cozinha checa, seu famoso
licor Becherovka (uma taça) e a excelente cerveja
checa (uma jarra), tudo incluso no preço. Jartar
e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da
manhã, saída para Brno, em seguida tempo livre
para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte Ba-
rroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da via-
gem para Bratislava, capital da Eslováquia.
Chegada e visita panorâmica. Saída para Buda-
peste. Chegada. Jartar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
faremos a visita panorâmica a esta cidade, que
está dividida pelo rio Danúbio. Na margem direita
está o centro histórico, Buda, chega-se ao lado
oposto da ciade, denominado Peste, a parte ad-
ministrativa. Veremos: o Parlamento, a Academia
de Ciências, a Ópera, a Basílica de Santo Estê-

vão, o Museu Nacional e a Praça dos Heróis. A
seguir, você poderá fazer um relaxante passeio
de barco opcional ao longo do Danúbio.
Aqueles que desejarem poderão participar op-
cionalmente de um jantar de despedida com a
alegre música cigana, degustando os pratos tí-
picos da cozinha húngara. Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Meia Pensão e sai para a cidade histórica de
Viena. Chegada e visita panorâmico. No centro
de Viena nós podemos localizar a cidade velha
imperial, com Palacio de Hofburg, a residência
dos imperadores. Também, nós veremos Palacio
de Bellvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de São
Esteban, o Museu de belas artes, os monumen-
tos para o Goethe, Schiller e Mozart, o Quadrado
dos Heróis, a Universidade, os Opus, etc. eu Ca-
minho com nosso guia pelas ruas principais do
capital austríaco. Acomodação.

DIA 13. (Sábado) VIENA 
Meia Pensão. No visita opcinal matutino para
Viena artística: Ópera de Viena ou Staatsoper.
O almoço. Leve livre. Pela noite de tarde, esse
aquele desejo poderá assistir (opcional) a um
concerto em Palacio Auersperg e janta em Grin-
zing (opcional). Acomodação.

DIA 14. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

ALEMANHA
+ PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
1 noite em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo, 2 em Berlim,
3 em Praga, 2 em Budapeste e 2 em Viena

Além das visitas panorâmicas em Frankfurt, Colônia, 
Hamburgo, Berlim, Praga, Viena e Budapeste, incluímos:
        • Cruzeiro pelo Reno.

        • Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck.

        • Visita ao Bratislava.

A60

       DATAS DE INICIO FRANKFURT
Maio                   16      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10      17

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

       Frankfurt       Novotel City ****              Semicentro
                               Mercure Eschborn ****         Periferia

        Colônia          Ramada Bruhl ****                   Bruhl

                               Barcelo ****                           Cidade

        Hamburgo    Leonardo C. Nord ***Sup.       Cidade

                          Panorama Harburg ****   Periferia

        Berlim          Holiday Inn C.E. ****               Cidade

                             Holiday Inn C.W. ****              Cidade

                             Berlin Excelsior ****                Cidade

        Praga             Holiday Inn Congress****      Cidade
                               Clarion Congres****              Cidade
                               Duo/Olympik I****                  Cidade

        Budapeste    Arena****                               Cidade

                                           Budapest****                         Cidade

        Viena             Holiday Inn South****            Cidade

                               Eurostars Vienna****             Cidade

NOTAS

• Ver resto de notas na página 77 e 87.

INCLUSO NA VIAGEM

• Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
• Refeições: Conforme programa

(bebidas não inclusas).
• Visitas com guia local:

Panorâmicas de Hamburgo, Berlim e
Frankfurt, Praga, Viena e Budapeste.

• Outras atrações inclusas:
Cruzeiro pelo Reno, excursão 
a Lübeck, degustação de cerveja 
em Munique.

• Seguro de viagem.

233 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “BERLIM-PRAGA EM AVIÃO”

COM 10 REFEIÇÕES

Inicio Frankfurt - Fim Viena

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 10 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.905
      ■ » Meia:.............................. 1.965
      ■ » Alta: ............................... 2.065
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Frankfurt.................       80        80        80        50
         Viena ......................       45        65        80        40

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 18 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.285 $16

234 PANAVISIÓN

Berlim

Czestochowa

Varsóvia

Gdansk

Torun

Poznan

Postdam

Hamburgo
Lübeck

Hannover
Colônia

Frankfurt

Cracóvia

DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto
e transporte ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-Cruzeiro
ao longo do Reno- COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para
navegar pela parte mais bonita do Reno e
admirar o Rochedo Loreley e os antigos
castelos fortaleza do Reno. Desembarque em
Boppard e continuação da viagem até Colônia,
que já foi a terceira maior cidade do mundo.
Chegada, visita à cidade, onde se destaca
sua magnífica catedral gótica. Jantar e
acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNO-
VER-HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas
margens do rio Leine. Visita panorâmica pela
cidade, onde se destacam a Antiga Prefeitura,
e a Igreja de mercado, além da Nova Prefeitura.
Continuação da viagem até Hamburgo,
conhecida como a porta da Alemanha para o
mundo. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa,
a cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Na parte da tarde temos uma bela
excursão incluída à cidade de Lübeck.
Faremos a visita ao centro antigo. Jantar e
acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destacase a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandeburgo (símbolo da cidade desde
1989; o Reichstag, nova sede do parlamento
alemão e os restos do célebre muro. Jantar e
acomodação.

DIA 6. (Sábado) BERLIM
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã
faremos a visita opcional a Berlim Artística.
Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos

a possibilidade de fazer uma visita interessante
a Potsdam, cidade de residência dos eleitores
de Brandeburgo desde o século XVII e,
atualmente, Património Cultural da
Humanidade. Resto do dia livre. Jantar e
acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) BERLIM-VARSÓVIA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Varsóvia (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) VARSÓVIA
Café da manhã buffet e visita panorâmica em
Varsóvia. Destaque para sua imponente Cidade
Velha. Na parte oriental da praça elevase o ma-
ravilhoso Castelo Real. Junto ao Castelo encon-
tram-se os edifícios da Curia Maior e Curia
Menor, que conformam, com a Torre da Cidade
do século XIV, um dos principais complexos ar-
quitetônicos. Veremos também o Parque Real de
Lazienki e o Túmulo do Soldado Desconhecido.
Almoço. Tarde livre para continuar visitando a ca-
pital da Polônia. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) VARSÓVIA-
AUSCHWITZ-CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Saída para Auschwitz,
lugar onde se encontra o famoso campo de con-
centração, triste testemunha da tragédia humana
ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Du-
rante a visita, percorreremos os antigos barra-
cões do campo, convertidos em museu.
Continuação para Cracóvia. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 11. (Quinta Feira) CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Iniciaremos o dia com a
visita panorâmica à antiga capital da Polônia
onde se entrelaçam lendas, história e contempo-
raneidade. À tarde, visita opcional às Minas de
Sal de Wieliczka, um dos mais antigos comple-
xos mineiros deste tipo na Europa. Acomoda-
ção.

DIA 12. (Sexta Feira) CRACÓVIA-WROCLAW-
POZNAN
Café da manhã buffet. Saída para Wroclaw,
preciosa cidade que visitaremos, acompanhados
de nosso guia, destacando a Praça do Mercado,
a segunda maior da Polônia, com sua belíssima
prefeitura gótica com elementos renascentistas,
a Catedral, a Ilha da Areia e a Igreja de Santa Ma-
ria. Saída para Poznan, fundada pelo primeiro
príncipe da Polônia, Mieszko I, no século IX. Jan-
tar e acomodação.

ALEMANHA
+ POLÔNIA
1 noite em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo, 3 em Berlim,
2 em Varsóvia, 2 em Cracóvia, 1 em Poznan e 3 em Gdansk

Além das visitas panorâmicas em Frankfurt, Colônia, Hamburgo, 
Berlim, Varsóvia, Cracóvia, Poznan e Gdansk, incluímos:

        • Cruzeiro pelo Reno. Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck.

        • Visita a Torún e Sopot.

        • Campo de concentração de Auschwitz (com entradas incluidas).

        • Paseio nocturno por Varsóvia.

DIA 13. (Sábado) POZNAN-TORUN-
GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica a Poznan. Saída
para Torun, onde faremos uma parada para vi-
sitar sua maravilhosa cidade medieval, local
onde nasceu Nicolás Copérnico.Em seguida,
saída com destino a Gdansk. Chegada. Jantar
e acomodação.

DIA 14. (Domingo) GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica em Gdansk. Ve-
remos a colossal Basílica de Nossa Senhora, em
estilo gótico, que se destaca no alto da cidade,
o Mercado Longo, um dos mais bonitos da Eu-
ropa, rodeado de pitorescas fachadas de casas
renascentistas, em consonância com a estátua
de Netuno que reina no centro. Pela tarde, visi-
taremos a cidade balneário de Sopot, na costa
do mar Báltico. Retorno a nosso hotel. Jantar e
acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) GDANSK-
MALBORK-GDANSK
Café da manhã buffet. Saída em direção a Var-
sóvia, no caminho, daremos uma parada na ci-
dade medieval de Malbork, onde poderemos
visitar o exterior de sua fortaleza. Regreso a
Gdansk. Jantar e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) GDANSK-VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Na hora marcada tras-
lado para ao aeroporto para embarcar no voo
com destino a Varsóvia (voo incluso). Chegada.
Fim da viagem e de nossos serviços.
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       DATAS DE INICIO FRANKFURT

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

       Frankfurt     Novotel City ****           Semicentro
                             Mercure Eschborn ****     Periferia

        Colônia        Ramada Bruhl ****                Bruhl

                             Barcelo ****                        Cidade

        Hamburgo   Leonardo C. Nord ***Sup.    Cidade

                             Panorama Harburg ****     Periferia

        Berlim          Holiday Inn C.E. ****          Cidade

                             Holiday Inn C.W. ****         Cidade

                             Berlin Excelsior ****           Cidade

        Varsóvia       Mercure Centrum ****          Centro
                             MDM. ***Sup.                        Centro

        Gdansk(1)      Mercure Stare Miasto****   Centro

        Poznan        Novotel Centrum****           Centro

        Cracóvia      Novotel Bronowice****      Cidade

                             Sympozyum ****                Cidade

         (1) Excepcionalmente poderá pernoitar no Novotel Gdansk
3* ou similar.

NOTAS

• Ver resto de notas na página 77 e 106.

INCLUSO NA VIAGEM

• Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
• Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
• Refeições: Conforme programa

(bebidas não inclusas).
• Visitas com guia local:

Panorâmicas de Hamburgo, Berlim e
Frankfurt, Praga, Viena e Budapeste.

• Seguro de viagem.

Ver resto visitas incluidas págs. 77 e 106.

GRAM COMODIDADE “BERLIM-VARSOVIA EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Frankfurt - Fim Varsovia

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Frankfurt .............................       80        80        50

         Varsovia ..............................       95        95        50

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.285
      ■ » Alta: ............................... 2.315
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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       DATAS DE INICIO FRANKFURT
Maio                   30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

Berlim
Hamburgo

Lübeck

Hannover
Colônia

Frankfurt

dias, 15 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.055 $15

DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto e
transporte ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-Cruzeiro ao
longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para
navegar pela parte mais bonita do Reno e
admirar o Rochedo Loreley e os antigos castelos
fortaleza do Reno. Desembarque em Boppard e
continuação da viagem até Colônia, que já foi a
terceira maior cidade do mundo. Chegada,
visita à cidade. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNOVER-
HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas
margens do rio Leine. Visita panorâmica pela
cidade, onde se destacam a Antiga Prefeitura, e
a Igreja de mercado, além da Nova Prefeitura.
Continuação da viagem até Hamburgo,
conhecida como a porta da Alemanha para o
mundo. Tempo livre. Jantar e acomodação. 

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lub̈eck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa, a
cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Na parte da tarde temos uma 
bela excursão incluída à cidade de Lübeck.
Faremos a visita ao centro antigo. Jantar e
acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandeburgo (símbolo da cidade desde
1989, ano da reunificação do país); o Reichstag,
nova sede do parlamento alemão e os restos do
célebre muro. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) BERLIM
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã
faremos a visita opcional a Berlim Artística. Jan-
tar e acomodação. 

DIA 7. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos
a possibilidade de fazer uma visita interessante a
Potsdam, cidade de residência dos eleitores de

Brandeburgo desde o século XVII e, atualmente,
Património Cultural da Humanidade. Resto do
dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) BERLIM-BUCARESTE
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Bucareste (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) BUCARESTE-BACAU-
PIATRA NEAMT
Café da manhã buffet. Visita panorâmica, in-
cluindo a parte antiga, nesta cidade que recebeu
o apelido de "Pequena Paris". Além disso, visita-
remos o Museu da Aldeia, a céu aberto, que nos
oferece uma visão do desenvolvimento da arqui-
tetura rural do século XVII até princípios do século
XX. Saída para Bacau. No caminho, faremos uma
pausa em Marasesti, onde se encontra o monu-
mento em memória às batalhas da Primeira Gue-
rra Mundial, etc. Na parte da tarde saída para
Piatra Neamt, antiga capital da Moldávia do prín-
cipe Estêvão, o Grande. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) PIATRA NEAMT-GURA
HUMORULUI-MONASTÉRIOS DE BUCOVINA: 
Sucevita e Moldovita
Café da manhã buffet. Saída para Targu Neamt,
no caminho, visita aos monastérios de Bucovina:
Sucevita e Moldovita (Patrimônio Mundial da
UNESCO). Estes monastérios são a principal atra-
ção da Bucovina com seus afrescos coloridos nas
paredes das igrejas, ilustrando passagens da Bí-
blia e outras cenas religiosas. O complexo do mo-
nastério de Sucevita, situado em um magnífico
vale, é fortificado como uma cidadela com torres
nos quatro cantos. Milhares de pinturas adornam
as paredes da igreja. Entre todos os monastérios,
Sucevita tem o maior número de pinturas.
Quando você visitar o monastério, procure o com-
plexo pictórico "A árvore de Isaías", na parede sul,
que é a obra de maior destaque. Saída para Gura
Humorului. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) GURA HUMORULUI-
MONASTÉRIOS DE BUCOVINA (Voronet e
Humor)-TÂRGU MURES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
aos outros monastérios de Bucovina (também
Patrimônio da Unesco), com afrescos pintados no
exterior, uma Bíblia em imagens vivas. Vamos vi-
sitar os Monastérios de Humor e Voronet. Além
de ser o que menos tempo levou para construir,
apenas 3 meses e 21 dias em 1488. Sua cons-
trução foi ordenada por Estêvão, o Grande. A
igreja é dedicada a São Jorge e seu interior foi to-
talmente pintado na época de Petru Rares, filho

do fundador, entre 1534 e 1535. Exteriormente, a
decoração de seus muros foi concluída em 1547,
realizada pelo mestre Marcu. Esta obra marca o
final da grande época da pintura em murais dos
monastérios de Bucovina. Continuação para
Târgu Mures. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) TÂRGU MURES-
SIGHISOARA-BRASOV-SIBIU
Café da manhã buffet. Saída para Sighisoara
(Patrimônio da UNESCO); originalmente cidade
romana, hoje uma das mais importantes cidades
medievais do mundo. Pela tarde, saída a Sibiu
onde faremos a visita panorâmica. Jantar e aco-
modação.

DIA 13. (Sábado) SIBIU-BRAN (Castelo de
Drácula)-BRASOV-SINAIA
Café da manhã buffet. Saída para Bran, onde
iremos visitar o Castelo de Bran. Conhecido como
o Castelo de Drácula (fonte de inspiração para o
romance Drácula, de Bram Stoker). Continuação
a Brasov, tempo livre. Visita panorâmica pas-
sando pela Praça Principal e pelo centro antigo
de Schei, típica cidade tradicional, orgulhosa de
haver sido a capital da Transilvânia. Continuação
para Sinaia. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) SINAIA-
CASTELO DE PELES-BUCARESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita ao
Castelo de Peles, antiga residência de verão da
família real romena, construído no século XIX pelo
primeiro rei da Romênia, Carol I. Saída para Bu-
careste. Tarde livre. Jantar em um restaurante tí-
pico e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) BUCARESTE
Café da manhã buffet e traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

ALEMANHA
+ ROMÊNIA E TRANSILVÂNIA
1 noite em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo, 3 em Berlim, 2 em Bucareste, 
1 em Piatra Neamt, 1 em Bucovina, 1 em Targu Mures, 1 em Sibiu e 2 em Sinaia

Além das visitas panorâmicas em Frankfurt, Colônia, 
Hamburgo, Berlim, incluímos:
           • Cruzeiro pelo Reno. Visita a Hannover e excursão a Lübeck.

           • Visita dos Monastérios de Bucovina: Sucevita, Moldovita, Humor e Voronet.

           • Sighisoara: A torre do relógio e Museu das Armas Medievais.

           • Brasov: Visita da igreja Negra. Sibiu: Visita da cidade

           • Bran: Castelo de Drácula. Sinaia: Castelo de Peles e o Monastério.

           • Bucareste: Museu da Aldeia. Jantar típico em Bucareste.

      HOTÉIS previstos ou similares

       Frankfurt            Novotel City ****        Semicentro 
                                     Mercure Eschborn ****   Periferia

         Colônia               Ramada Bruhl ****             Bruhl 
                                     Barcelo ****                     Cidade

         Hamburgo          Leonardo C. Nord ***Sup.  Cidade

                                     Panorama Harburg ****  Periferia

        Berlim               Holiday Inn C.E. ****     Cidade

                                  Holiday Inn C.W. ****    Cidade

                                  Berlin Excelsior ****      Cidade

         Bucareste           Capital Plaza*****              Centro

                                     Golden Tulip ****              Centro

         Piatra Neamt      Central Plaza****              Centro

         Zona Bucovina:
         Gura Humoroloi  B.W Bucovina ****           Centro

         Sibiu                    Continental Forum****      Centro

                                     Ramada Sibiu****             Centro

                                     BW Silva****                     Centro

         Targu Mures       Hotel Plaza****                 Centro

                                     Grand****                         Centro

          Sinaia                  Palace****                        Centro

Bucareste

Bucovina

Bacau
P. NeamtCampulung

Brasov

Sinaia

Suceava

A62
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INCLUSO NA VIAGEM

Ver resto visitas incluidas págs. 77 e 107.

NOTAS

Ver resto de notas na páginas 77 e 107.

GRAM COMODIDADE “BERLIM-BUCARESTE EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Frankfurt - Fim Bucareste

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Frankfurt .............................       80        80        50

         Bucareste ...........................       90        90        50

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.055
      ■ » Alta: ............................... 2.085
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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       DATAS DE INICIO FRANKFURT
Maio                   16      30

Junho                 13      27

Julho                  11      25

Agosto                 8      22

Setembro             5

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

       Frankfurt             Novotel City ****        Semicentro  
                                     Mercure Eschborn ****  Periferia

        Colônia               Ramada Bruhl ****             Bruhl  
                                     Barcelo ****                     Cidade

        Hamburgo          Leonardo C. Nord ***Sup. Cidade

                                     Panorama Harburg **** Periferia

        Berlim                 Holiday Inn C.E. ****       Cidade

                                     Holiday Inn C.W. ****      Cidade

        Copenhaghe       Scandic Sydhavn ****     Cidade

                                     Radisson Falcone ****    Cidade

        Estocolmo          Scandic Foresta ****      Cidade
                                     Scandic Ariadne ****       Cidade

        Oslo                     Scandic Helsfyr ****       Cidade
                                     Scandic Holberg ****      Centro

        Area Geiranger  Loenfjord ****                    Loen
                                     Geiranger Hotel ****  Geirangern

        A. Sognefjord       Leikanger ****             Leikanger
                                     Hofskund Hotel ****      Songdal

        Bergen                Radisson B. Norge ****   Centro
                                     Scandic Bergen ***Sup     Centro

          Ver resto de hotéis págs. 77 e 121.
NOTAS

Ver resto de notas na página 77 e 121.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluido na página 77 e 121.

dias, 17 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.925 $17

DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto e
transporte ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-Cruzeiro ao
longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para
navegar pela parte mais bonita do Reno e
admirar o Rochedo Loreley e os antigos castelos
fortaleza do Reno. Desembarque em Boppard e
continuação da viagem até Colônia. Chegada,
visita à cidade, onde se destaca sua magnífica
catedral gótica, a maior do país. Jantar e
acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNOVER-
HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas
margens do rio Leine. Visita panorâmica pela
cidade, onde se destacam a Antiga Prefeitura, e
a Igreja de mercado, além da Nova Prefeitura.
Continuação da viagem até Hamburgo,
conhecida como a porta da Alemanha para o
mundo. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lub̈eck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa, a
cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Tarde temos uma bela excursão
incluída à cidade de Lübeck. Faremos a visita
ao centro antigo. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandeburgo (símbolo da cidade desde
1989, ano da reunificação do país); o Reichstag,
nova sede do parlamento alemão e os restos do
célebre muro. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) BERLIM
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã
faremos a visita opcional a Berlim Artística. Jan-
tar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos
a possibilidade de fazer uma visita interessante a
Potsdam, cidade de residência dos eleitores de

Brandeburgo desde o século XVII e, atualmente,
Património Cultural da Humanidade. Resto do
dia livre. Jantar e acomodação. Jantar e
acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) BERLIM-ESTOCOLMO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Estocolmo (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em
Estocolmo, durante a qual vamos percorrer a ci-
dade antiga, da época medieval. A seguir, realiza-
remos uma visita opcional à Prefeitura de
Estocolmo, onde se celebra a entrega dos prê-
mios Nobel e ao Museu Vasa. Acomodação. 

DIA 10. (Quarta Feira) ESTOCOLMO-
KARLSTAD-OSLO
Café da manhã buffet. Na hora marcada saida a
Oslo passando per Karlstad. Chegada à capital
da Noruega e traslado ao hotel. Visita panorâmica
da cidade. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) OSLO-LILLEHAMMER-
LOM-ÁREA GEIRANGER
Café da manhã buffet. Na parte da manhã reali-
zaremos a visita panorâmica à cidade. Excur-
são inclusa ao Museu dos Barcos Vikings e ao
Museu Folclórico. Saída de Oslo para o interior
da bela Noruega. Percorreremos, em toda sua ex-
tensão, o maior lago do país, o lago Mosa. Breve
parada em Lillehammer. Continuaremos pelo
vale de Oppland até chegar à cidade de Lom, lo-
cal que reúne as montanhas mais bem preserva-
das da Noruega. Tempo livre para visitar a
magnífica Stavkirke. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) ÁREA GEIRANGER-
GELEIRA DE BRYKSDAL-ÁREA SONGDAL
Café da manhã buffet. Saída para embarcar,
num cruzeiro incluso ao longo do fiorde Geiran-
ger. Após o desembarque seguiremos para a
deslumbrante Geleira de Briksdal. Chegada a
Briksdal, onde haverá tempo livre à sua disposi-
ção. Na parte da tarde, continuação para Leikan-
ger. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ÁREA SONGDAL-FIORDE
DOS SONHOS-BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã nós iremos
para Sognefjord, o mais bonito e fundo no país
para o qual nós levaremos a cabo um cruzeiro
maravilhoso (incluído) de 2 aprox de horas. Nós

ALEMANHA
+ BELEZAS DA ESCANDINÁVIA
3 noites em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo, 3 em Berlim,
2 em Estocolmo, 1em Oslo, 2 em Fiordes, 2 em Bergen e 2 em Copenhagen

Além das visitas panorâmicas em Frankfurt, Colônia, Hamburgo, Berlim,
Estocolmo, Oslo e Bergen, incluímos:

     • Cruzeiro pelo Reno.

        • Visita Hannover. Excursão a Lübeck.

        • Cruzeiros pelos Fiordes: dos Sonhos, Geiranger.

        • Geleiras e cascatas: Jostedalen, Briksdal.

o Will desembarca na área de Aurland. Logo eles
serão capazes a difrutar de uma viagem maravi-
lhosa opcional no trem famoso de Flam. À última
hora chegada para Bergen, também famoso
como "o Capital dos Fiordes." Jantar e acomo-
dação.

DIA 14. (Domingo) BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã nós levare-
mos a cabo a visita panorâmica (incluído) desta
cidade sem igual no mundo. Nós caminharemos
pelo bairro de Nordnes (onde ele/ela é a rua fo-
tografada na cidade), para o Teatro, o quarto de
Concertos, a Universidade, a Igreja de María.
Nós terminaremos a visita em "Fisketorget" fa-
moso, o mercado de ter pescado ao ar livre
onde eles poderão provar produtos do mar de
qualidade alta. Leve livre. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) BERGEN-
COPENHAGUE

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada
transporte para o aeroporto para embarcar no
voo com destino Copenhague (voo não in-
cluso). Chegada e traslado ao hotel. Acomo-
dação.

DIA 16. (Terça Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. No princípio hora, visita
panorâmico (incluído) o quadrado da assem-
bléia municipal; a Sereia que transformou no
verdadeiro símbolo da cidade; Gliptoteca Carls-
berg; o palácio de Amalienborg que é formado
através de quatro rococó de palácios e do sé-
culo de XVIII é real residência, etc. Tarde livre.
Acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto, fim da viagem e de nossos
serviços.

A63

GRAM COMODIDADE “BERLIM-ESTOCOLMO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Frankfurt - Fim Copenhague

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Frankfurt .............................      80      80       50

         Copenhague .......................      110      110       70

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.925
      ■ » Alta: ............................... 3.055
      Spto. quarto individual......................... 960
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Moscou

São
Petersburgo

Hamburgo

Hannover

Colônia

Frankfurt

Berlim

Lubeck

DIA 1. (Segunda Feira) FRANKFURT
Chegada a Frankfurt, assistência no aeroporto
e transporte ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) FRANKFURT-Cruzeiro
ao longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para
navegar pela parte mais bonita do Reno e
admirar o Rochedo Loreley e os antigos
castelos fortaleza do Reno. Desembarque em
Boppard e continuação da viagem até Colônia.
Chegada, visita à cidade, onde se destaca
sua magnífica catedral gótica, a maior do país.
Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNOVER-
HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas
margens do rio Leine. Visita panorâmica pela
cidade, onde se destacam a Antiga Prefeitura,
e a Igreja de mercado, além da Nova Prefeitura.
Continuação da viagem até Hamburgo,
conhecida como a porta da Alemanha para o
mundo. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa,
a cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Na parte da tarde temos uma bela
excursão incluída à cidade de Lübeck.
Faremos a visita ao centro antigo. Jantar e
acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandeburgo (símbolo da cidade desde
1989, ano da reunificação do país); o
Reichstag, nova sede do parlamento alemão e
os restos do célebre muro. Jantar e
acomodação.

DIA 6. (Sábado) BERLIM
Estadia em regime de meia pensão. Pela manhã
nós levaremos a cabo a visita opcional para Ber-
lim Artística. O Museu de Pérgamo mora o pro-
fessor de trabalho da arte helena, o Altar de
Pérgamo e grande quantidade de restos arqueo-
lógicos que nos transferem a civilizações velhas.

No Museu egípcio nós poderemos admirar o
busto internacionalmente famoso de Nefertiti e
outros tesouros de Egito velho. Jantar e aco-
modação.

DIA 7. (Domingo) BERLIM-MOSCOU
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Moscou (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
à cidade de Moscou. Iniciaremos a panorâmica
na cidade seguindo para a Praça Vermelha,
onde se encontram o Museu de História (séc.
XIX), a catedral da Intercessão mais conhecida
como Catedral de São Basílio e admiraremos
o belíssimo conjunto do Convento das Donze-
las e o lago adjacente que inspirou Tchaikovsky
na composição da música do Ballet mais famoso
do mundo, “O Lago dos Cisnes”. Finalizaremos
o circuito dando um passeio pela Praça Ver-
melha. A seguir, faremos a visita ao Metrô de
Moscou, maravilhosamente decorado e mais
conhecido pelo nome de Palácios Subterrâneos.
Almoço. Na parte da tarde visita opcional o re-
cinto amuralhado do Kremlin, antiga residência
dos czares russos e atual sede da Presidência.
Lá poderemos desfrutar da mágica Praça das
Catedrais: a Catedral da Assunção, a mais im-
portante da Rússia; a Catedral da Anunciação e
a de São Miguel Arcanjo. Veremos o interior de
uma das catedrais. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre nesta bela
cidade para atividades pessoais, compras etc.
Sugerimos passear em seu centro antigo ou vi-
sitar opcionalmente Sergueiv Posad, a 65 km
de Moscou. À tarde sugerimos uma interessante
visita opcional à Galeria Tretyakov, um dos mais
prestigiosos museus do país, cuja coleção de
ícones (sécs. XIV-XVIII) e quadros de artistas rus-
sos dos séc. XVII-XIX é a melhor do mundo e re-
presenta a cultura russa de todo o milênio.
Jantar. Acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) MOSCOU-
SÃO PETERSBURGO

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, su-
gerimos visitar opcionalmente o Museu da 2ª
Guerra Mundial, um dos maiores museus da
Rússia. Na parte da tarde, viagem para São Pe-
tersburgo. Transporte para o aeroporto. Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica na cidade. Per-
correremos a Avenida Nevsky, rua principal da
cidade, na qual se destacam os edifícios da
Torre da Duma Urbana e da Casa do Livro.
Passaremos pelo dique e o Jardim de Verão e
admiraremos os Templos de São Isaac. Para fi-
nalizar a visita, contemplaremos a Catedral de
Nossa Senhora de Kazan, uma das obras-pri-
mas da arquitetura russa do século XIX. Tarde
livre durante a qual suegerimos passear pelo
centro antigo da cidade. Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã su-
gerimos realizar opcionalmente a visita ao Museu
Hermitage, considerado um dos maiores do
mundo. Suas coleções estão localizadas tanto
no Palácio de Inverno como nos edifício do An-
tigo, Novo e Pequeno Hermitage. Se preferir,
participe de um almoço com show folclórico
(opcional) durante o qual desfrutaremos e ad-
miraremos o colorido de seus trajes. À tarde po-
derá participar da visita opcional à Fortaleza de
Pedro e Paulo, localizada na Ilha Zayachi, onde
destaca sua magnífica Catedral de estilo bar-
roco inicial e sua torre sineira, que foi, durante
muito tempo, o edifício mais alto da cidade, com
122,5 metros de altura. Em seu interior podemos
apreciar a iconóstase e esculturas realizadas
por artesãos russos que impressionam por sua
beleza. Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 13. (Sábado) SÃO PETERSBURGO
Dia livre. Na parte da manhã recomendamos
realizar uma visita opcional ao Palácio de Cata-
rina na cidade de Pushkin. Acomodação.

DIA 14. (Domingo) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

ALEMANHA + RÚSSIA
1 noite em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo, 2 em Berlim,
3 em Moscou e 4 em São Petersburgo

Além das visitas panorâmicas em Frankfurt, Colônia, 
Hamburgo, Berlim, Moscou e San Petersburgo, incluímos:

        • Cruzeiro pelo Reno.

        • Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck.

        • Visita ao Metrô de Moscou.

        • Visita a pé pela Praça Vermelha.

dias, 11 visitas e 10 refeições   ... a partir de 2.290 $14

A64

       DATAS DE INICIO FRANKFURT
Maio                     9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      10

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

       Frankfurt       Novotel City ****              Semicentro
                               Mercure Eschborn ****         Periferia

        Colônia          Ramada Bruhl ****                   Bruhl

                               Barcelo ****                           Cidade

        Hamburgo    Leonardo C. Nord ***Sup.       Cidade

                          Panorama Harburg ****   Periferia

        Berlim            Holiday Inn C.E. ****              Cidade

                               Holiday Inn C.W. ****             Cidade

        São                   Neptun ****                            Cidade
         Petersburgo  Sokos Olimpia ****                Cidade
                               Vvedensky ****                      Cidade
                               Oktyabrskaya ****                  Cidade

        Moscou         Korston o Cosmos ****         Cidade

                               Holiday Inn ****Sup                        Cidade

                               Crowne Plaza *****               Cidade

                               Novotel City ****                   Cidade

                               Katarina City ****                  Cidade

237 PANAVISIÓN

NOTAS

• Ver resto de notas na página 77 e 134.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluido na página 77 e 134.

GRAM COMODIDADE “BERLIM-MOSCOU EM AVIÃO”

COM 10 REFEIÇÕES

Inicio Frankfurt - Fim São Petersburgo

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Frankfurt .............................       80       80       50

         São Petersburgo.................       95       120       60

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 10 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.290
      ■ » Alta: ............................... 2.320
      Spto. Noites bancas 15/5 - 30/6 ......... 110
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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COMBINADOS de avião

Capadocia

Madri

Moscou

São 
Petersburgo

Moscou

Bucareste

Bucovina

Bacau
P. NeamtCampulung

BrasovSinaia

SuceavaZagreb

Plitvice

Dubrovnik

Split
Trogir

Zadar

Opatija

Ámsterdão

Bruges

Gantes

A Haia

Delf

Bruxelas

Antuerpia

Rotterdam

Munique

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Colônia

Frankfurt

Berlim

Dresden

Tel Aviv
Amman

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo
Jerusalém

Interlaken

Zurique

Friburgo

Chamonix

Genebra
Lucerna

Berna
Cataratas del Rhin

VenezaMilão

Pisa

Verona

Florença
Padua

Assis

Roma

Nápoles

Barcelona
Nice 

Madri

Capri

Veneza
Milão

Verona

Padua

Florença
Assis

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

...ITALIA

PÁG. 245

...JORDÂNIA
E JERUSALÉM

PÁG. 251

PÁG. 240 PÁG. 241

...ITALIA, CÔTA AZUL,
ESPANHA

Paris

Londres Dover

Calais

...LONDRES E PARÍS

PÁG. 242

...PAÍXES BAIXOS

PÁG. 243

...ALEMANHA ...SUIÇA E FORESTA NEGRA

...BELEZAS DA CROÂCIA
...RUMANÍA
E TRANSILVANIA

Varsovia

Cracovia

Wroclaw

Gdansk

Torun

Poznan

Malbork

Auschwitz

...POLÔNIA AL COMPLETO

PÁG. 244

PÁG. 247PÁG. 246 PÁG. 248

...RÚSSIA CLÁSICA

PÁG. 249

Istambul
Capadocia

...ISTAMBUL
E CAPADOCIA

PÁG. 250
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dias, 16 visitas e 14 refeições  ... a partir de 1.940 $16

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça
da República, onde se encontra uma das mais
antigas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a
Casa Municipal; a Praça Venceslau, a maior das
três praças gigantescas construídas por Carlos
IV para sua cidade nova (Nové Mesto). Almoço.
Na parte da tarde, visita artística opcional. Aco-
modação.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia completo à vizinha e famosa cidade de Kar-
lovy Vary, a maior e mais importante estação
balneária da República Checa. Retorno a Praga.
À noite, jantar opcional na taberna U-Fleku, du-
rante o qual degustaremos a cozinha checa, o
famoso licor Becherovka (uma taça) e a exce-
lente cerveja checa (uma jarra), tudo incluso no
preço. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da
manhã, saída para Brno, em seguida tempo livre
para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte Ba-
rroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da via-
gem para Bratislava, capital da Eslováquia.
Chegada e visita panorâmica da cidade. Saída
para Budapeste. Chegada. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Almoço. Na parte
da tarde aqueles que desejarem poderão fazer
um passeio opcional de barco no Danúbio. Hoje
à noite oferecemos a oportunidade de fazer um
passeio noturno em Budapeste iluminada e par-
ticipar de um jantar cigano (opc.). Acomoda-
ção.

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada, almoço e visita pa-
norâmica. No centro de Viena podemos localizar
a antiga cidade imperial, com o Palácio de Hof-
burg, residência dos imperadores. Também ve-
remos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a
Catedral de Santo Estêvão, o Museu de Belas
Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-
zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a

Ópera, etc. Passeio com nosso guia pelas prin-
cipais ruas da capital austríaca. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita opcional a Viena artística: Ópera Estatal
de Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos
a possibilidade de fazer uma visita opcional ao
Palácio Schönbrunn. Almoço. À tarde, apro-
veite para assistir a um concerto no Palácio
Auersperg (opc.) e, posteriormente, jantar em
Grinzing (opcional). Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Dia livre, para passear
por esta cidade. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) VIENA-MILÃO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Milão (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre e saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Continua-
ção da viagem até Veneza. Chegada. Jantar e
acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) VENEZA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
transporte até a praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas
ilhas venezianas, desfrutando das magníficas
paisagens de Veneza, cidade única no mundo,
e das ilhas de Murano e Lido. Começaremos
nossa visita panorâmica (incl.) pela magnífica
Praça São Marcos, onde se reúnem a arte grega,
medieval, bizantina e veneziana, formando um
maravilhoso conjunto arquitetónico com a basí-
lica de São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte
dos Suspiros, o Campanile e o Palácio Ducal. Vi-
sita a uma fábrica de cristal de Murano. Resto
do tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magní-
fica Praça Prato Della Vale e a Basílica de Santo
Antônio. Continuação da viagem para Florença.
Visita panorâmica pela cidade; seguindo os
passos de Leonardo e Michelangelo, passare-
mos a conhecer os aspetos mais importantes do
Renascimento. Resto do dia livre. Jantar e aco-
modação.

DIA 13. (Sábado) FLORENÇA-ASSIS-ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis, visi-
taremos a Basilica de São Francisco. Continua-
ção da viagem até Roma. Apresentamos a ca-
pital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus ao coração da antiga Roma, conhecendo
a ilha Tiberina e o bairro do Trastevere; as co-
linas de Aventino e a colina do Palatino, sendo
que nesta última encontram-se as mais antigas
memórias de Roma. Da mesma forma, também
poderemos admirar o Coliseu, o Circo Máximo,
o o Arco de Constantino, de 315 d.C e a fa-
mosa Praça Veneza e o Capitólio (Campidoglio).
Pela tarde, visita inclusa: Roma Barroca. Jantar
e acomodação.

DIA 14. (Domingo) ROMA
Estadia em regime de meia pensão. Hoje temos
uma preciosa visita inclusa aos Museus Vatica-
nos, Capela Sistina e interior da basílica de São
Pedro. Você também vai poder visitar por conta
própria as Basílicas Maiores e as Catacumbas.
Acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Estadia em regime de meia pensão. Hoje opcio-
nalmente oferecemos uma maravilhosa excur-
são de dia completo a Nápoles e Capri. Saída
pela manhã de ônibus em direção a Nápoles;
uma visita panorâmica pela baía é um espetá-
culo inesquecível. Em Nápoles, viajaremos no
barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio
por Capri e tempo livre para visitar os magníficos
jardins de Augusto. Seguiremos para o restau-
rante onde o almoço será servido. À tarde,
tempo livre para percorrer as elegantes ruas da
"Pérola do Mediterrâneo". No final da tarde, re-
torno a Roma. Acomodação.

DIA 16. ROMA
Café da manhã buffet. Tempo livre até a hora
do transporte ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
+ ITÁLIA
3 noites em Praga, 2 em Budapeste, 3 em Viena,1 em Milão,
2 em Veneza, 1 em Florença e 3 em Roma

Além das visitas panorâmicas em Praga, Budapeste, Bratislava,
Viena, Veneza, Florença e Roma, incluímos:

        •  Verona, Pádua, Bolonha, Pisa, Siena.

        •   Cruzeiro pelas típicas ilhas venezianas.

        •   Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        •   Museus Vaticanos e Capela Sistina.

NOTAS

Ver notas pág. 31 e 87.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Praga              Holiday Inn Congress****       Cidade
                                      Duo/Olympik I****                 Cidade

        Budapeste      Arena****/Budapeste***Sup     Cidade

        Viena               Holiday Inn South****            Cidade

        Roma              NH Midas ****                      Cidade

        Florença         Villa Gabriele ****                 Cidade

     Veneza            Villa Fiorita ****                 Monastier

     Milão               Milano Niguarda ****            Brasso

         Ver resto de hotéis nas págs. 31 e 87.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 31 e 87.

Veneza
Milão

Verona

Praga

Viena

Budapeste

Bratislava

Florença

Pádua
Bolonha

Assis

Roma

Siena

Pisa

Nápoles
Capri

       DATAS DE INICIO PRAGA

• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1      18      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1      18      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

GRAM COMODIDADE “VIENA-MILÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Praga - F im Roma

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.940
      ■ » Meia:.............................. 2.090
      ■ » Alta: ............................... 2.250
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Praga .....................       45        50        60        40
         Roma .....................       68        70        90        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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VenzaMilão
Verona

Praga

Viena

Budapeste

Bratislava

Florença

Padua

Assis

Roma
Nápoles

Capri

Barcelona

Nice

Madri

M66

dias, 19 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.535 $20

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Torre da Pólvora e a Casa Municipal; a Praça
Venceslau. Almoço. Na parte da tarde, visita ar-
tística opcional. Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia completo Karlovy Vary. Retorno a Praga. À
noite, jantar opcional na taberna U-Fleku, du-
rante o qual degustaremos a cozinha checa, o
famoso licor Becherovka (uma taça) e a exce-
lente cerveja checa (uma jarra), tudo incluso no
preço. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da
manhã, saída para Brno, em seguida tempo livre.
Continuação da viagem para Bratislava, capital
da Eslováquia. Chegada e visita panorâmica da
cidade. Saída para Budapeste. Chegada. Jantar
e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Almoço. Hoje à
noite oferecemos a oportunidade de fazer um
passeio noturno em Budapeste iluminada e par-
ticipar de um jantar cigano (opc.). Acomoda-
ção.

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada, almoço e visita pa-
norâmica. Palácio de Hofburg, Palácio de Bel-
vedere, a Igreja Votiva, a Catedral de Santo
Estêvão. Passeio com nosso guia pelas princi-
pais ruas da capital austríaca. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita opcional a Viena artística: Ópera Estatal
de Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos
a possibilidade de fazer uma visita opcional ao
Palácio Schönbrunn. Almoço. À tarde, apro-
veite para assistir a um concerto no Palácio
Auersperg (opc.) e, posteriormente, jantar em
Grinzing (opcional). Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Dia livre, para passear
por esta cidade. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) VIENA-MILÃO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Milão (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre e saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Continua-
ção da viagem até Veneza. Chegada. Jantar e
acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia em regime de meia pensão. Daremos
um passeio de barco pela laguna e entre as belas
ilhas venezianas. Visita a uma fábrica de cristal de
Murano. Resto do tempo livre. Acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destaca sua magnífica
Praça Prato Della Vale e a Basílica de Santo An-
tônio. Continuação da viagem para Florença. Vi-
sita panorâmica pela cidade; seguindo os pas-
sos de Leonardo e Michelangelo, passaremos
a conhecer os aspetos mais importantes do Re-
nascimento. Resto do dia livre. Jantar e acomo-
dação.

DIA 13. (Sábado) FLORENÇA-ASSIS-ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis, visita-
remos a Basilica de São Francisco. Continuação
da viagem até Roma. Visita panorâmica. Pela
tarde, visita inclusa: Roma Barroca. Jantar e
acomodação.

DIA 14. (Domingo) ROMA
Estadia em regime de meia pensão. Hoje temos
uma preciosa visita inclusa aos Museus Vatica-
nos, Capela Sistina e interior da basílica de São
Pedro. Você também vai poder visitar por conta
própria as Basílicas Maiores e as Catacumbas.
Acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Estadia em regime de meia pensão. Hoje opcio-
nalmente oferecemos uma maravilhosa excur-
são de dia completo a Nápoles e Capri. Saída
pela manhã de ônibus em direção a Nápoles;
uma visita panorâmica pela baía é um espetáculo
inesquecível. Em Nápoles, viajaremos no barco
que nos levará à ilha de Capri. Passeio por Capri
e tempo livre para visitar os magníficos jardins de
Augusto. Restaurante onde o almoço será ser-
vido. À tarde, tempo livre. No final da tarde, re-
torno a Roma. Acomodação.

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
+ ITÁLIA E ESPANHA
3 noites em Praga, 2 em Budapeste, 3 em Viena, 1 em Milão, 2 em Veneza,
1 em Florença, 3 em Roma, 1 em Nice, 1 em Barcelona e 2 em Madri

Além das visitas panorâmicas em Praga, Budapeste, Bratislava,
Viena, Veneza, Florença, Roma, Barcelona e Madri, incluímos:

        •  Verona, Pádua, Bolonha.

        •   Cruzeiro pelas típicas ilhas venezianas.

        •   Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        •   Museus Vaticanos e Capela Sistina.

NOTAS

• Ver notas pág. 43 e 87.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Praga              Holiday Inn Congress****       Cidade

        Budapeste      Arena****/Budapeste***Sup     Cidade

        Viena               Holiday Inn South****            Cidade

        Roma              NH Midas ****                      Cidade

        Florença         Villa Gabriele ****                 Cidade

     Veneza            Villa Fiorita ****                 Monastier

     Milão               Milano Niguarda ****            Brasso

     Barcelona       City Park St. J. ****             Periferia

     Madri              Rafael Hoteles ****               Centro

         Ver resto de hotéis nas págs. 43 e 87.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 43 e 87.

       DATAS DE INICIO PRAGA

• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1      18      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1      18      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 
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Pisa

OPÇÃO ÔNIBUS

DIA 16. (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 17. (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona e visita à cidade.
Acomodação.

DIA 18. (Quarta Feira) BARCELONA-ZARA-
GOZA-MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica à Basílica do Pilar e continua-
ção da viagem até Madri. Acomodação.

DIA 19. (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos a vi-
sita panorâmica à cidade. Resto do dia livre.

DIA 20. (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços. 

OPÇÃO BARCO

DIA 16. (Segunda Feira) ROMA-BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia
e embarque no barco Grimaldi Lines com des-
tino a Barcelona. Dia e noite a bordo. Acomo-
dação. em camarotes duplos.

DIA 17. (Terça Feira) BARCELONA Dia de
Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 horas, quando chegaremos a Barce-
lona. Tempo livre no barco para desfrutar de
suas maravilhosas instalações. Desembarque e
visita à cidade. Acomodação.

DIAS 18, 19 e 20 (Quarta Feira-Sexta Feira)
Idênticos à opção ônibus descrita acima.

GRAM COMODIDADE “VIENA-MILÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Praga - F im Madri

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.535
      ■ » Meia:.............................. 2.710
      ■ » Alta: ............................... 2.890
      Spto Barco Roma-Barcelona (opc) ...... 235
      Spto. quarto individual......................... 1.140
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Praga .....................       45        50        60        40
         Madri......................       68        60        70        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A65

dias, 9 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.020 $15

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça da
República, onde se encontra uma das mais anti-
gas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a Casa
Municipal; a Praça Venceslau, a maior das três
praças gigantescas construídas por Carlos IV
para sua cidade nova (Nové Mesto). Almoço. Na
parte da tarde, visita artística opcional. Acomo-
dação.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia
completo à vizinha e famosa cidade de Karlovy
Vary, a maior e mais importante estação balneária
da República Checa. Retorno a Praga. À noite,
jantar opcional na taberna U-Fleku, durante o
qual degustaremos a cozinha checa, o famoso
licor Becherovka (uma taça) e a excelente cerveja
checa (uma jarra), tudo incluso no preço. Acomo-
dação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e vi-
sita panorâmica da cidade. Saída para Buda-
peste. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Almoço. Na parte
da tarde aqueles que desejarem poderão fazer
um passeio opcional de barco no Danúbio. Hoje
à noite oferecemos a oportunidade de fazer um
passeio noturno em Budapeste iluminada e par-
ticipar de um jantar cigano (opc.). Acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada, almoço e visita pa-
norâmica. No centro de Viena podemos localizar
a antiga cidade imperial, com o Palácio de Hof-
burg, residência dos imperadores. Também ve-
remos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a
Catedral de Santo Estêvão, o Museu de Belas
Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-
zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a Ópera,
etc. Passeio com nosso guia pelas principais ruas
da capital austríaca. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
opcional a Viena artística: Ópera Estatal de
Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos a
possibilidade de fazer uma visita opcional ao Pa-
lácio Schönbrunn. Almoço. À tarde, aproveite
para assistir a um concerto no Palácio Auersperg
(opc.) e, posteriormente, jantar em Grinzing (op-
cional). Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Dia livre, para passear por
esta cidade. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) VIENA-LONDRES
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Londres (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a vi-
sita panorâmica da cidade, onde veremos: o Pa-
lácio Real, o Palácio de Westminster, um impres-
sionante edifício neo-gótico dourado, atual centro
político da Grã Bretanha e da Commonwealth, a
famosa Torre do Relógio, mais conhecido como
Big Ben, o Palácio de Buckingham. Restante do
dia livre. Acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo e com mais classe, onde
o clássico se mistura com o moderno. Poderão
aproveitar este tempo para realizar compras e vi-
sitas de interesse. Para quem gosta de comprar,
indicamos Oxford Street, Regent Street e Bond
Street. Nestas ruas encontrará grandes lojas como
Selfridges e Mark & Spencer, além das marcas in-
ternacionais de grandes desenhadores. Quem vi-
sita Londres não pode deixar de visitar Harrrods,
conhecida mundialmente pela qualidade dos seus
produtos e incomparável serviço de atenção ao
cliente. Além disso, sugerimos visitar opcional-
mente o castelo de Windsor, uma das residências
oficiais da Rainha, sendo no verão lar de sobera-
nos a mais de 900 anos. O castelo está localizado
na cidade de Windsor, no condado de Berkshire,
no vale do rio Tâmes, a oeste da cidade de Lon-
dres. No castelo habitado mais grande do mundo
e mais antigo em ocupação. Acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus a Dover,
para realizar o cruze do Canal da Mancha em ferry
e continuação em ônibus a Paris. Chegada, assis-
tência e traslado ao hotel. Acomodação. Excur-

são incluida a Paris Iluminada. Paris é a cidade
da luz, uma vez que pela noite podemos ver mais
de mil cores que dão um encanto especial a ma-
jestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco do Triunfo, a
Champs-Elysees, a Óperade Garnier, a Praça
Concórdia, Trocadero, etc.

DIA 13. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações que nos
darão uma excelente perspectiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame,
obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a
Sorbonne, o Panteão de Homens Ilustres, onde se
encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio e os
Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo de
Paris e da França, a Praça da Concórdia, a Praça
l'Étoile com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome,
a Ópera Garnier, etc. À tarde, embarcaremos nos
famosos "bateaux  mouches" para realizar um
passeio de barco ao longo do rio Sena. O barco
vai deslizando ao longo do rio, enquanto você des-
fruta dos célebres monumentos que estão con-
centrados em suas margens: a Torre Eiffel, a Cité,
Notre Dame, etc. Subida ao 2º andar da famosa
Torre Eiffel, desde onde terá uma vista única da in-
crível e grande cidade que é Paris. Terminaremos
o dia com um passeio a pé por Montmartre e a
Praça Tertre, com seus retratistas e a Sacré Coeur.
Acomodação.

DIA 14. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes visitas
opcionais:

• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 15. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
+ LONDRES E PARIS
3 noites em Praga, 2 em Budapeste, 3 em Viena, 3 em Londres
e 3 em Paris

Além das visitas panorâmicas em Praga, Budapeste, Viena, Londres
e Paris, incluímos:

        • Visita a Bratislava

       • Subida a Torre Eiffel.

       • Passeio de barco pello Sena.

       • Paris iluminado.

NOTAS

Ver notas pág. 58 e 87.

      HOTÉIS previstos ou similares

i Praga Holiday Inn Congress**** Cidade
Duo/Olympik I **** Cidade

Budapeste Arena****/Budapeste***Sup Cidade

Viena Holiday Inn South**** Cidade

Londres Royal National *** Cidade
Quality Wembley *** Periferia
Thistle Barbican *** Cidade

París Mercure La Defense **** Cidade

Residhome Millenaire **** Cidade

Forest Hill La Villette***SUP Cidade

         Ver resto de hotéis nas págs. 58 e 87.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 58 e 87.

       DATAS DE INICIO PRAGA

• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1      18      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1      18      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

GRAM COMODIDADE “VIENA-LONDRES EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Praga - F im Paris

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.020
      ■ » Meia:.............................. 2.135
      ■ » Alta: ............................... 2.255
      ■ » Extra: ............................. 2.440
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Praga ...........     45         50         60       60       50
         Paris ............     70         80         90       190       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0238_251 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  05/02/16  11:00  Página 242
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dias, 15 visitas e 14 refeições  ... a partir de 1.955 $15

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo livre.
Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça da
República, onde se encontra uma das mais anti-
gas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a Casa
Municipal; a Praça Venceslau, a maior das três
praças gigantescas construídas por Carlos IV para
sua cidade nova (Nové Mesto). Almoço. Na parte
da tarde, durante a visita artística opcional, vere-
mos: 
• O Castelo de Praga. • A Viela Dourada.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia
completo à vizinha e famosa cidade de Karlovy
Vary, a maior e mais importante estação balneária
da República Checa. Retorno a Praga. À noite,
jantar opcional na taberna U-Fleku, degustare-
mos a cozinha checa, o famoso licor Becherovka
(uma taça) e a excelente cerveja checa (uma jarra),
tudo incluso no preço. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e visita
panorâmica da cidade. Saída para Budapeste.
Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fare-
mos a visita panorâmica. Almoço. Na parte da
tarde aqueles que desejarem poderão fazer um
passeio opcional de barco no Danúbio. Hoje à
noite oferecemos a oportunidade de fazer um
passeio noturno em Budapeste iluminada e parti-
cipar de um jantar cigano (opc.). Acomodação. 

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica ci-
dade de Viena. Chegada, almoço e visita pano-
râmica. No centro de Viena podemos localizar a
antiga cidade imperial, com o Palácio de Hof-
burg, residência dos imperadores. Também vere-
mos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a Ca-
tedral de Santo Estêvão, o Museu de Belas
Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-
zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a Ópera,
etc. Passeio com nosso guia pelas principais ruas
da capital austríaca. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
opcional a Viena artística: Ópera Estatal de
Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos a
possibilidade de fazer uma visita opcional ao Pa-
lácio Schönbrunn. Almoço. À tarde, aproveite
para assistir a um concerto no Palácio Auersperg
(opc.) e, posteriormente, jantar em Grinzing (op-
cional). Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA-AMSTERDÃ
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Amsterdã (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) AMSTERDÃ
Excursão incluída a Marken e Volendam
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade. Depois, realizare-
mos um belo passeio incluído por seus típicos ca-
nais de Amsterdã e visitaremos uma Casa de Dia-
mantes. Pela tarde, excursão incluída a Marken e
Volendam, duas vilas de pescadores próximos a
Amsterdã, com casas perfeitamente preservadas,
trajes típicos, lojas e maravilhosos cenários. Jan-
tar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) AMSTERDÃ
Estadia com meia pensão. Dia livre para passear
e desfrutar desta maravilhosa cidade. Jantar e
acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) AMSTERDÃ-A HAIA-
DELFT-ROTERDÃ-ANTUÉRPIA
Café da manhã buffet e saída para A Haia e
Delft. Chegada em A Haia e visita panorâmica
da cidade. Tempo livre para visitar opcionalmente
Madurodam, “Holanda em miniatura”. A seguir,
saída para Delft, típica cidade holandesa e lar do
famoso pintor Johannes Vermeer. Continuação
para Roterdã, primeiro porto marítimo europeu.
Acompanhados pelo nosso guia, faremos um
passeio panorâmico pela cidade, onde pode-
remos admirar os edifícios e monumentos mais
importantes. Continuação para Antuérpia. Jantar
e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) ANTUÉRPIA-BRUGES 
Café da manhã buffet. Visita da cidade, com
destaque a catedral de Nossa Senhora, monu-
mental obra do gótico flamengo, a Praça Maior,
etc. Destaque a Grand Place, dominada pela torre
da Catedral e a Prefeitura, com uma mistura de
estilos arquitetônicos. Continuação da viagem a
Bruges. Visita desta maravilhosa cidade, sua ima-
gem está formada por casas do século XV ao

XVIII; muitos edificios são testemunhas do poder
de Buges na Idade Média. Destacamos a Praça
Maior, onde se encontram os grandes mercados
centrais do século XIII, antigo centro comercial da
cidade: praça de Burg com a Prefeitura, o Palácio
da Justiça e a Basílica do Sangue Sagrado. Jantar
e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) BRUGES-GANTE-
BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Gante, a ci-
dade flamenga mais populosa nos tempos medie-
vais e local de nascimento de Carlos I, em 1500.
Visita da cidade, eterna rival da “cidade irmã” de
Bruges. Continuação da viagem a Bruxelas. Che-
gada ao meio dia e visita da cidade, sede de
grande número de organizações internacionais e,
por essa razão, lugar onde se tomam as decisões
mais importantes com respeito ao Velho Conti-
nente. Destaca sua Grand Place, uma das praças
mais bonitas do mundo, dominada pela majestosa
Torre da Prefeitura, autêntica pérola do gótico fla-
mengo, a catedral, com seus museus, e o Palácio
da Justiça. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) BRUXELAS 
Excursão opcional Lovaina (Leuven) e par-
que natural de Tervuren
Café da manhã buffet. Dia livre. Aqueles que
desejarem, podem fazer uma visita opcional a Lo-
vaina, bela cidade belga, sede da famosa univer-
sidade. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Domingo) BRUXELAS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Refeições: Conforme programa (bebidas

não inclusas).
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Praga, Budapeste, Viena,
Bruxelas e Amsterdã.

● Seguro de viagem.
Ver resto visitas incluidas pág. 67 e 87.

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
+ PAÍSES BAIXOS
3 noites em Praga, 2 em Budapeste, 2 em Viena,
3 em Amsterdã, 1 em Antuérpia, 1 em Bruges e 3 em Bruxelas

Além das visitas panorâmicas em Praga, Budapeste, Bratislava,
Viena, Amsterdã e Bruxelas, incluímos:

        • A Haia, Delft, Roterdã, Antuérpia, Bruges e Gante.

        • Passeio noturno por Amsterdã.

        • Passeio em barco pelos típicos canais.

        • Marken e Volendam.

NOTAS

• Ver notas pág. 67 e 87.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Praga             Holiday Inn Congress****       Cidade
                                Clarion Congres****               Cidade

        Budapeste      Arena****/Budapeste***Sup     Cidade
                                             Hungaria****                         Cidade

        Viena               Holiday Inn South****            Cidade
                                Eurostars Vienna****              Cidade

        Amsterdã      Mercure Ams. City****      Cidade
                                   Novotel ****                       Cidade
                                   Hilton ****                          Leiden

        Antuérpia     Tryp Antwerpen****           Centro
                              Leonardo****                     Cidade

        Bruges          Academie****                     Centro
                              Karos Fortis ***                 Centro

        Bruxelas       Silken****                     Semicentro
                              Husa President****            Centro

         Ver resto de hotéis nas págs. 67 e 87.

Amsterdã

Bruges

Gante

A Haia
Delft

Bruxelas

Antuérpia

Roterdã

       DATAS DE INICIO PRAGA

Março 6 13 20 27

Abril 3 10 17 24 31

Maio 1 8 15 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9 16 23

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

Budapeste

Viena

Praga

Bratislana

243 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “VIENA-ÁMSTERDÃ EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Praga - Fim Bruxelas

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.955
      ■ » Meia:.............................. 2.040
      ■ » Alta: ............................... 2.165
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Praga .....................       45        50        60        40
         Bruxelas .................       55        60        70        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0238_251 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:OK  05/02/16  11:00  Página 243
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Berlim

Viena

Hamburgo
Lübeck

Hannover
Colônia

Frankfurt
Praga

Budapeste

Bratislava

A69

dias, 11 visitas e 14 refeições  ... a partir de 1.950 $16

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo livre.
Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça da
República, onde se encontra uma das mais anti-
gas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a Casa
Municipal; a Praça Venceslau, a maior das três
praças gigantescas construídas por Carlos IV
para sua cidade nova (Nové Mesto). Almoço. Na
parte da tarde, durante a visita artística opcional,
veremos: 
• O Castelo de Praga. • A Viela Dourada.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia
completo à vizinha e famosa cidade de Karlovy
Vary, a maior e mais importante estação balneária
da República Checa. Retorno a Praga. À noite,
jantar opcional na taberna U-Fleku, degustare-
mos a cozinha checa, o famoso licor Becherovka
(uma taça) e a excelente cerveja checa (uma jarra),
tudo incluso no preço. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e vi-
sita panorâmica da cidade. Saída para Buda-
peste. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Almoço. Na parte
da tarde aqueles que desejarem poderão fazer
um passeio opcional de barco no Danúbio. Hoje
à noite oferecemos a oportunidade de fazer um
passeio noturno em Budapeste iluminada e parti-
cipar de um jantar cigano (opc.). Acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica ci-
dade de Viena. Chegada, almoço e visita pano-
râmica. No centro de Viena podemos localizar a
antiga cidade imperial, com o Palácio de Hof-
burg, residência dos imperadores. Também vere-
mos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a Ca-
tedral de Santo Estêvão, o Museu de Belas
Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-
zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a Ópera,
etc. Passeio com nosso guia pelas principais ruas
da capital austríaca. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
opcional a Viena artística: Ópera Estatal de
Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos a pos-
sibilidade de fazer uma visita opcional ao Palácio
Schönbrunn. Almoço. À tarde, aproveite para as-
sistir a um concerto no Palácio Auersperg (opc.) e,
posteriormente, jantar em Grinzing (opcional).
Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Dia livre para conhecer a
cidade. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) VIENA-FRANKFURT
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Frankfurt (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) FRANKFURT-
Cruzeiro ao longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para navegar
pela parte mais bonita do Reno e admirar o
Rochedo Loreley e os antigos castelos-fortaleza
do Reno. Desembarque em Boppard e
continuação da viagem até Colônia, que já foi a
terceira maior cidade do mundo. Chegada, visita
à cidade, onde se destaca sua magnífica
catedral gótica, a maior do país. Jantar e
acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) COLÔNIA-
HANNOVER-HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxónia, localizada nas margens
do rio Leine. Visita panorâmica pela cidade, onde
se destacam a Antiga Prefeitura, e a Igreja de
mercado, além da Nova Prefeitura.  Continuação
da viagem até Hamburgo, conhecida como a
porta da Alemanha para o mundo. Chegada e
transporte ao hotel. Tempo livre nesta elegante e
cosmopolita cidade. Passeio de barco opcional
pelo porto. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lub̈eck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa, a
cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre que poderá aproveitar para fazer uma
visita de barco no porto ou no lago Alster,
passear pelas extensas áreas verdes que fazem
de Hamburgo a cidade mais verde da Alemanha.
Também podemos ir à Jungfernstieg para fazer

compras. Na parte da tarde temos uma bela
excursão incluída à cidade de Lübeck. Faremos
a visita ao centro antigo. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destacase a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandeburgo; o Reichstag, nova sede do
parlamento alemão e os restos do célebre muro.
Jantar e acomodação. 

DIA 14. (Sábado) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita opcional a Berlim Artística. O
Museu Pergamon abriga uma das obras-
primas da arte helénica, o Altar de Pérgamo,
além de uma grande quantidade de vestígios
arqueológicos que nos transportam a diversas
civilizações antigas. No Museu Egípcio
poderemos admirar o internacionalmente
conhecido busto de Nefertiti e outros tesouros
do antigo Egito. Jantar e acomodação. 

DIA 15. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos a
possibilidade de fazer uma visita interessante a
Potsdam, cidade de residência dos 
eleitores de Brandeburgo desde o século XVII e,
atualmente, Património Cultural da Humanidade.
Seus belos palácios e jardins, que ocupam mais
de 300 hectares, são o melhor exemplo do
esplendor do grande império prussiano.
Passearemos pelos belos jardins do Palácio de
Sanssouci, cuja construção foi ordenada pelo rei
Frederico II, que o utilizava como residência de
verão. Tempo livre para desfrutar desta bela
cidade. Retorno a Berlim. Jantar e
acomodação. 

DIA 16. (Segunda Feira) BERLIM
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
+ ALEMANHA
3 noites em Praga, 2 em Budapeste, 3 em Viena, 1 em Frankfurt,
2 em Colônia, 2 em Hamburgo e 3 em Berlim

Além das visitas panorâmicas em Praga, Budapeste, Bratislava,
Viena, Hamburgo e Berlim, incluímos:

           • Visita de Frankfurt e Colônia.

           • Cruzeiro pelo Reno.

           • Visita a Hannover.

           • Excursão a Lübeck.

NOTAS

Ver notas pág. 77 e 87.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Praga             Holiday Inn Congress****       Cidade
                                Clarion Congres****               Cidade

        Budapeste      Arena****/Budapeste***Sup     Cidade
                                             Hungaria****                         Cidade

        Viena               Holiday Inn South****            Cidade
                                Eurostars Vienna****              Cidade

        Colônia          Barceló ****                           Centro
                                Ramada Bruhl****                   Bruhl

        Frankfurt        Novotel City****                    Cidade

        Hamburgo     Leonardo C. Nord***Sup.       Cidade

                                Panorama Harburg ****       Periferia

        Berlim            Holiday Inn C.W.****             Cidade

                                Berlim Excelsior****               Cidade

         Ver resto de hotéis nas págs. 77 e 87.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 77 e 87.

       DATAS DE INICIO PRAGA

Maio 8 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

GRAM COMODIDADE “VIENA-FRANKFURT EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Praga - Fim Berlim

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão

      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.950
      ■ » Meia:.............................. 2.030
      ■ » Alta: ............................... 2.145
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Praga .....................       45        50        60        40
         Berlim.....................       80        80        80        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Interlaken

Zurique

Gstaad
Genebra

Lucerna

Berna

Chamonix

A70

dias, 15 visitas e 11 refeições  ... a partir de 2.165 $15

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo livre.
Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça da
República, onde se encontra uma das mais anti-
gas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a Casa
Municipal; a Praça Venceslau, a maior das três
praças gigantescas construídas por Carlos IV
para sua cidade nova (Nové Mesto). Almoço. Na
parte da tarde, durante a visita artística opcional,
veremos: 
• O Castelo de Praga. • A Viela Dourada.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia
completo à vizinha e famosa cidade de Karlovy
Vary, a maior e mais importante estação balneária
da República Checa. Retorno a Praga. À noite,
jantar opcional na taberna U-Fleku, durante o
qual degustaremos a cozinha checa, o famoso
licor Becherovka (uma taça) e a excelente cerveja
checa (uma jarra), tudo incluso no preço. Acomo-
dação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo 
livre para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte Ba-
rroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da via-
gem para Bratislava, capital da Eslováquia. Che-
gada e visita panorâmica da cidade. Saída para
Budapeste. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Almoço. Na parte
da tarde aqueles que desejarem poderão fazer
um passeio opcional de barco no Danúbio. 
Hoje à noite oferecemos a oportunidade de fazer
um passeio noturno em Budapeste iluminada e
participar de um jantar cigano (opc.). Acomoda-
ção. 

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica ci-
dade de Viena. Chegada, almoço e visita pano-
râmica. No centro de Viena podemos localizar a
antiga cidade imperial, com o Palácio de Hof-
burg, residência dos imperadores. Também vere-
mos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a Ca-
tedral de Santo Estêvão, o Museu de Belas
Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-
zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a Ópera,

etc. Passeio com nosso guia pelas principais ruas
da capital austríaca. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita opcional a Viena artística: Ópera Estatal
de Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos a
possibilidade de fazer uma visita opcional ao Pa-
lácio Schönbrunn. Almoço. À tarde, aproveite
para assistir a um concerto no Palácio Auersperg
(opc.) e, posteriormente, jantar em Grinzing (op-
cional). Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA-ZURIQUE
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Zurique (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) ZURIQUE: 
Excursão a Lucerna e Interlaken
Café da manhã buffet. Visita panorâmica inclusa
a Zurique. Continuação viajaremos até a vizinha
Lucerna (40 km), uma das cidades mais bonitas
da Suíça. Chegada a Lucerna e visita à cidade
com destaque para: a Ponte da Capela, constru-
ída em 1333. Tempo livre, durante o qual será
possível fazer uma excursão opcional ao famoso
Monte Pilatus. Atravessando vales e pequenos
vilarejos típicos chegaremos a Interlaken. Retorno
a Zurique. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) ZURIQUE: Excursão
inclusa às Cataratas do Reno e Stein am
Rhein
Café da manhã buffet. Saída rumo a Schaffhau-
sen, onde a natureza conseguiu uma perfeita sín-
tese entre árvores, montanhas e arroios selva-
gens. Em Schaffhausen, tempo livre para
contemplar as cataratas do Reno, cuja cascata é
tão bela quanto espetacular. Seguiremos para a
cidade vizinha de Stein am Rhein. Jantar e aco-
modação.

DIA 11. (Quarta Feira) ZURIQUE-FRIBURGO
Café da manhã buffet e saída para Friburgo, ci-
dade assentada numa das regiões mais bonitas
da Europa, "A Floresta Negra". Circuito panorâ-
mico nessa bela cidade. Destacamos sua Cate-
dral, relativamente pequena mas de notável be-
leza gótica e tempo livre. Oferecemos um passeio
opcional de barco para admirar a deslumbrante
paisagem às margens do lago Titisee, localizado
no centro da Floresta Negra. Acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) FRIBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre pela visitar eta ci-
dade.Tempo livre para visitar opcionalmente Es-

trasburgo, sede do Parlamento Europeu e capital
da Alsácia, onde destacamos o antigo núcleo ur-
bano, a Petite France, uma velha região de pei-
xeiros e moleiros, onde a água se funde à arqui-
tetura tradicional. Não podemos esquecer a
magnífica Catedral Gótica, com destaque para
sua torre de 142 metros de altura e outros locais
interessantes, como a popular Place Kleber. Aco-
modação.

DIA 13. (Sexta Feira) FRIBURGO-BERNA-
GENEBRA
Café da manhã buffet e saída para Berna, capi-
tal da Confederação Helvética, considerada uma
das cidades mais bem preservadas da Europa.
Faremos uma visita panorâmica ao centro his-
tórico, declarado Património Cultural da Humani-
dade, onde poderemos contemplar seus mais de
8 quilómetros de arcadas, a Catedral, a Prefeitura,
a Torre do Relógio, o Fosso dos Ursos, etc…
Chegada a Genebra, visita panorâmica. Aco-
modação.

DIA 14. (Sábado) GENEBRA: Excursão
inclusa a Chamonix
Café da manhã buffet. Genebra, a cidade
mais cosmopolita da Suíça. Possui um interes-
sante centro antigo, onde se destacam a Cate-
dral Gótica de São Pedro. Saída para a preciosa
cidade de Chamonix, vale do pico mais alto e
espetacular da Europa, o Mont Blanc. Em Cha-
monix, por todos os lados, respira-se um am-
biente cosmopolita. Além de sua excepcional lo-
calização no coração dos Alpes, é uma cidade
tradicional de montanha, que carrega consigo
inúmeras lendas de seu mítico cimo. Subida op-
cional ao Mont Blanc de teleférico e de locomo-
tiva de cremalheira. Continuação da viagem até
Genebra. Tempo livre, possibilidade de realizar
um passeio opcional de barco no lago Lemano.
Acomodação. 

DIA 15. (Domingo) GENEBRA
Café da manhã buffet. Tempo livre, dependendo
da hora do voo e transporte ao aeroporto. Fim da
viagem e de nossos serviços.

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
+ SUIÇA E FLORESTA NEGRA
3 noites em Praga, 2 em Budapeste, 2 em Viena, 2 em Zurique,
1 em Área Friburgo e 2 em Genebra

Além das visitas panorâmicas em Praga, Budapeste, Bratislava, Viena, 
Zurique, Lucerna e Genebra, incluímos:

           •  Excursão a Lucerna.

           •  Excursão as cataratas do Reno

           •  Excursão incluida a Chamonix.

           •  Panorâmica de Friburgo.

NOTAS

• Ver notas pág. 83 e 87.

      HOTÉIS previstos ou similares

i Praga Holiday Inn Congress**** Cidade
Clarion Congres**** Cidade
Duo/Olympik I**** Cidade

Budapeste Arena****/Budapeste***Sup Cidade
Hungaria**** Cidade

Viena Holiday Inn South**** Cidade
Eurostars Vienna**** Cidade

Zurich Movenpick Hoteles**** Periferia

Área Mercure Freiburg **** Friburgo
Friburgo Mercure Offenburg **** Offenburg

Stadt Freiburg **** Friburgo

Ginebra Ibis Nations Center*** Centro

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 83 e 87.

       DATAS DE INICIO PRAGA

Junho 12 26

Julho 10 24 31

Agosto 7 14 28

Setembro 4

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

Viena

Praga

Budapeste

Bratislava

245 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “VIENA-ZURIQUE EM AVIÃO”

COM 11 REFEIÇÕES

In ic io Praga -  F im Genebra

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 11 refeições

      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.165
      ■ » Meia:.............................. 2.225
      ■ » Alta: ............................... 2.465
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Praga .....................      45      50      60       40
         Genebra .................      105      105      105       60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A

Viena

Opatija
Zadar

Trogir
Split

Dubrovnik

Zagreb

Plitvice

Praga

Budapeste

Bratislava

246 PANAVISIÓN

A71

dias, 12 visitas e 14 refeições  ... a partir de 1.995 $15

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo livre.
Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça da
República, onde se encontra uma das mais anti-
gas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a Casa
Municipal; a Praça Venceslau, a maior das três
praças gigantescas construídas por Carlos IV
para sua cidade nova (Nové Mesto). Almoço. Na
parte da tarde, durante a visita artística opcional,
veremos: 
• O Castelo de Praga.
• A Viela Dourada.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia
completo à vizinha e famosa cidade de Karlovy
Vary, a maior e mais importante estação balneária
da República Checa. Retorno a Praga. À noite,
jantar opcional na taberna U-Fleku, durante o
qual degustaremos a cozinha checa, o famoso
licor Becherovka (uma taça) e a excelente cerveja
checa (uma jarra), tudo incluso no preço. Acomo-
dação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo 
livre para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte Ba-
rroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da via-
gem para Bratislava, capital da Eslováquia. Che-
gada e visita panorâmica da cidade. Saída para
Budapeste. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Almoço. Na parte
da tarde aqueles que desejarem poderão fazer
um passeio opcional de barco no Danúbio. 
Hoje à noite oferecemos a oportunidade de fazer
um passeio noturno em Budapeste iluminada e
participar de um jantar cigano (opc.). Acomoda-
ção. 

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica ci-
dade de Viena. Chegada, almoço e visita pano-
râmica. No centro de Viena podemos localizar a
antiga cidade imperial, com o Palácio de Hof-
burg, residência dos imperadores. Também vere-
mos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a Ca-
tedral de Santo Estêvão, o Museu de Belas
Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-

zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a Ópera,
etc. Passeio com nosso guia pelas principais ruas
da capital austríaca. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita opcional a Viena artística: Ópera Estatal
de Viena ou Staatsoper. Foi inaugurada com a
apresentação da ópera “Don Giovanni”, de Mo-
zart. A seguir, oferecemos a possibilidade de fazer
uma visita opcional ao Palácio Schönbrunn. 
Almoço. À tarde, aproveite para assistir a um
concerto no Palácio Auersperg (opc.) e, posterior-
mente, jantar em Grinzing (opcional). Acomoda-
ção.

DIA 8. (Domingo) VIENA-DUBROVNIK
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Dubrovnik (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) DUBROVNIK
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à ci-
dade de Dubrovnik , mais conhecida como a
“Pérola do Adriático”. Durante a visita panorâ-
mica faremos uma caminhada pelo centro antigo
para admirar a Catedral e o Monastério Francis-
cano. Visitaremos o Monastério Dominicano e
o Palácio do Reitor, sede do governo e do reitor.
Dubrovnik faz parte do patrimônio universal da
UNESCO, tem mais de 2.000 metros de mural-
has que foram renovadas em 1667, junto ao cen-
tro antigo. Tarde livre, durante a qual você poderá
visitar opcionalmente o Arquipélago de Elafiti, vi-
sitando as ilhas: Kolocep e Lopud. Sobre as coli-
nas de Kolocep veremos ruínas de vilas e castelos
dos nobres de Dubrovnik e Lopud, onde se en-
contra a igreja de Santa Maria do século XV Jan-
tar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) DUBROVNIK-SPLIT
Estadia com meia pensão. Saída para Split, prin-
cipal cidade da Dalmácia e a mais importante de
todo o Adriático. Visita panorâmica à cidade,
onde veremos o Palácio de Diocleciano, que
oferece interessantes vestígios arqueológicos
como a fortaleza e o Templo de Júpiter. Neste
mesmo recinto também se encontra a Catedral
São Domnius, com seu campanário românico-
gótico e suas monumentais portas de madeira
com imagens da vida de Cristo, obra do mestre
Buvina. Na parte externa permanecem alguns edi-
fícios medievais, entre eles a Prefeitura do século
XV. Em Split também podemos destacar o edifício
religioso do Convento dos Franciscanos, com seu
belo claustro gótico. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) SPLIT-TROGIR-
ZADAR-OPATIJA
Estadia com meia pensão. Continuação da via-
gem para Trogir. Visita panorâmica a esta ci-
dade. Sua catedral e, especialmente, seu portal
românico, constituem uma maravilha da arte cro-
ata. Saída ao longo da costa Adriática para chegar
a Zadar. Visita panorâmica. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 12. (Quinta Feira) OPATIJA
Estadia com meia pensão (café da manhã e jan-
tar). Dia livre para desfrutar desta famosa e tradi-
cional localidade turística situada na costa norte
da Ístria, de exuberante vegetação graças a seu
clima suave. Tempo livre durante o qual terá
opção de visitar Pula, onde se encontra um dos
foros romanos mais bem preservados do mundo.
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) OPATIJA-PLITVICE-
ZAGREB
Estadia com meia pensão. Saída para Plitvice,
onde faremos a visita ao fantástico Parque Na-
cional dos Lagos de Plitvice. Continuação da
viagem para Zagreb. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) ZAGREB
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica. A cidade se aassen-
tou sobre as cidades gêmeas de Gradec e Kaptol,
numa colina voltada para o vale do rio Sava. Gra-
dec (ou Gornji Grad, que significa "cidadezinha").
Em Kaptol, antigo assentamento religioso, des-
taca-se, entre outras coisas, o Palácio Arcebispal.
Tempo livre, durante o qual terá opção de visitar
Varazdin, às margens do rio Drava, no noroeste da
Croácia. oi sua capital entre 1767 e 1776 e é hoje
conhecida como a cidade do barroco, da música
e das flores. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Domingo) ZAGREB
Café da manhã. Tempo livre. No horário previsto,
traslado para o aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
+ CROACIA
3 noites em Praga, 2 em Budapeste, 2 em Viena, 3 em Dubrovnik,
1 em Split, 2 em Opatija e 2 em Zagreb

Além das visitas panorâmicas em Praga, Budapeste, Viena, 
Dubrovnik, Split, Zadar, Plitvice e Zagreb incluímos:

           •  Visita a Bratislava.

           •  Visita ao Palácio do Reitor em Dubrovnik (com entradas).

           •  Palácio de Diocleciano em Split (com entradas).

           •  Parque Nacional de Plitvice (com entradas).

NOTAS

• Ver notas pág. 87 e 97.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 87 e 97.

       DATAS DE INICIO PRAGA

Junho 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

      HOTÉIS previstos ou similares

i Praga Holiday Inn Congress**** Cidade
Clarion Congres**** Cidade
Duo/Olympik I**** Cidade

Budapeste Arena****/Budapest***Sup Cidade
Hungaria**** Cidade

Viena Holiday Inn South**** Cidade
Eurostars Vienna**** Cidade

Dubrovnik(1) Babin Kuk*** Cidade
Petka/Ivka*** Cidade
Vis/Lero*** Cidade

Split President Split **** Centro
Katarina **** Dugopolje

Opatija(2) Liburnia Htls. ***/**** Cidade
Grand/Agava **** Cidade
Adriatic ***/**** Cidade

Zagreb Panorama **** Cidade
International **** Cidade

          (1) Excepcionalmente podera pernoctar en Cavtat o Mlini.
       (2) Excepcionalmente podera pernoctar en Rijeka 

o Lovran.

GRAM COMODIDADE “VIENA-DUBROVNIK EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Praga -  F im Zagreb

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.995
      ■ » Meia:.............................. 2.075
      ■ » Alta: ............................... 2.175
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Praga .....................       45        50        60        40
         Zagreb....................       65        75        90        60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A72

dias, 11 visitas e 14 refeições  ... a partir de 1.795 $16

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça da
República, onde se encontra uma das mais anti-
gas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a Casa
Municipal; a Praça Venceslau, a maior das três
praças gigantescas construídas por Carlos IV
para sua cidade nova (Nové Mesto). Almoço. Na
parte da tarde, durante a visita artística opcional,
veremos: 
• O Castelo de Praga. • A Viela Dourada.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia
completo à vizinha e famosa cidade de Karlovy
Vary, a maior e mais importante estação balneária
da República Checa. Retorno a Praga. À noite,
jantar opcional na taberna U-Fleku, durante o
qual degustaremos a cozinha checa, o famoso
licor Becherovka (uma taça) e a excelente cerveja
checa (uma jarra), tudo incluso no preço. Aco-
modação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e vi-
sita panorâmica da cidade. Saída para Buda-
peste. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Almoço. Na parte
da tarde aqueles que desejarem poderão fazer
um passeio opcional de barco no Danúbio. Hoje
à noite oferecemos a oportunidade de fazer um
passeio noturno em Budapeste iluminada e par-
ticipar de um jantar cigano (opc.). Acomoda-
ção. 

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada, almoço e visita pa-
norâmica. No centro de Viena podemos localizar
a antiga cidade imperial, com o Palácio de Hof-
burg, residência dos imperadores. Também ve-
remos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a
Catedral de Santo Estêvão, o Museu de Belas
Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-
zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a Ópera,

etc. Passeio com nosso guia pelas principais ruas
da capital austríaca. Acomodação. 

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita opcional a Viena artística: Ópera Estatal
de Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos a
possibilidade de fazer uma visita opcional ao Pa-
lácio Schönbrunn. Almoço. À tarde, aproveite
para assistir a um concerto no Palácio Auersperg
(opc.) e, posteriormente, jantar em Grinzing (op-
cional). Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Dia livre para conhecer a
cidade. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) VIENA-BUCARESTE
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Bucareste (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) BUCARESTE-
BACAU-PIATRA NEAMT
Café da manhã buffet. Visita panorâmica, in-
cluindo a parte antiga, nesta cidade que recebeu
o apelido de "Pequena Paris". Além disso, visita-
remos o Museu da Aldeia, a céu aberto, que nos
oferece uma visão do desenvolvimento da arqui-
tetura rural do século XVII até princípios do século
XX. Saída para Bacau. No caminho, faremos
uma pausa em Marasesti, onde se encontra o
monumento em memória às batalhas da Primeira
Guerra Mundial, etc. Na parte da tarde saída para
Piatra Neamt, antiga capital da Moldávia do prín-
cipe Estêvão, o Grande. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) PIATRA NEAMT-
GURA HUMORULUI- MONASTÉRIOS DE
BUCOVINA: Sucevita e Moldovita
Café da manhã buffet. Saída para Targu
Neamt, no caminho, visita aos monastérios de
Bucovina: Sucevita e Moldovita (Patrimônio Mun-
dial da UNESCO). Saída para Gura Humorului.
Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) GURA HUMORULUI-
MONASTÉRIOS DE BUCOVINA (Voronet e
Humor)-TÂRGU MURES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
aos outros monastérios de Bucovina (também
Patrimônio da Unesco), com afrescos pintados
no exterior, uma Bíblia em imagens vivas. Vamos
visitar os Monastérios de Humor e Voronet.
Continuação para Târgu Mures. Jantar e aco-
modação.

DIA 13. (Sexta Feira) TÂRGU MURES-
SIGHISOARA-BRASOV-SIBIU
Café da manhã buffet. Saída para Sighisoara
(Patrimônio da UNESCO); originalmente cidade
romana, hoje uma das mais importantes cidades
medievais do mundo. Pela tarde, saída a Sibiu
onde faremos a visita panorâmica. Jantar e aco-
modação.

DIA 14. (Sábado) SIBIU-BRAN (Castelo de
Drácula)-BRASOV-SINAIA
Café da manhã buffet. Saída para Bran, onde
iremos visitar o Castelo de Bran. Conhecido como
o Castelo de Drácula, sendo que alguns quartos
possuem corredores subterrâneos que vão dar no
pátio.O castelo, de onde se descortinam vistas
panorâmicas magníficas, domina a bela aldeia de
Bran. Continuação a Brasov, tiempo livre. Visita
panorâmica passando pela Praça Principal e pelo
centro antigo de Schei, orgulhosa de haver sido a
capital da Transilvânia. Continuação para Sinaia,
uma das principais estações montanhosas de in-
verno e verão da Romênia, conhecida como a
"Pérola dos Cárpatos". Jantar e acomodação.

DIA 15. (Domingo) SINAIA-CASTELO DE
PELES-BUCARESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita ao
Castelo de Peles, antiga residência de verão da
família real romena. Saída para Bucareste. Tarde
livre. Jantar em um restaurante típico e acomo-
dação.

DIA 16. (Segunda Feira) BUCARESTE
Café da manhã buffet e traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
+ ROMÊNIA
3 noites em Praga, 2 em Budapeste, 3 em Viena, 2 em Bucareste, 1 em Bucovina,
1 em Piatra Neamt, 1 em Targu Mures, 1 em Sibiu e 1 em Sinaia

Além das visitas panorâmicas em Praga, Budapeste, Bratislava, 
Viena, incluímos:

           •  Visita dos Monastérios de Bucovina: Sucevita, Moldovita, Humor 

           • Sighisoara: A torre do relógio e Museu das Armas Medievais.

           • Brasov: Visita da igreja Negra. Sibiu: Visita da cidade

           • Bran: Castelo do Conde Drácula. Sinaia: Castelo de Peles e o Monastério.

           • Bucareste: Museu da Aldeia.

           • Jantar típico em Bucareste.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Praga                  Holiday Inn Congress****  Cidade

                                     Duo/Olympik****              Cidade

                                     Clarion Congres****          Cidade

        Budapeste          Arena****/Budapeste***SupCidade
                                                   Hungaria****                     Cidade

        Viena                   Holiday Inn South****       Cidade
                                     Eurostars Vienna****         Cidade

         Bucareste           Capital Plaza*****            Centro

                                     Golden Tulip****                Centro

        Piatra Neamt      Central Plaza****             Centro

        Zona Bucovina:

        Gura Humoroloi B.W Bucovina ****          Centro

        Sibiu                    Continental Forum****     Centro

                                      Ramada Sibiu****            Centro

                                      BW Silva****                    Centro

        Targu Mures       Hotel Plaza****                Centro

                                     Grand****                        Centro

        Sinaia                  Palace****                        Centro

       DATAS DE INICIO PRAGA

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

Bucovina

Bacau
P. Neamt

Brasov

Sinaia

Bucareste

Suceava

Praga

Budapeste

Bratislava

Viena

      INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Refeições: Conforme programa (bebidas
não inclusas)

● Visitas com guia local:
Praga, Budapeste, Viena, Bucareste e
Brasov.

● Outras atrações inclusas:
Castelo de Bran e de Peles.
Monastérios de Bucovina
Bucareste: Museu da Aldeia
Jantar típico em Bucareste.

● Seguro de viagem.
Ver resto visitas incluidas pág. 87 e 107.

247 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “VIENA-BUCARESTE EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Praga -  F im Bucares te

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.795
      ■ » Meia:.............................. 1.875
      ■ » Alta: ............................... 1.960
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Praga .....................       45        50        60        40
         Bucareste...............       90        90        90        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A73

dias, 14 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.025 $17

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça da
República, a Torre da Pólvora e a Casa Municipal;
a Praça Venceslau, a maior das três praças gi-
gantescas construídas por Carlos IV para sua ci-
dade nova (Nové Mesto). Almoço. Na parte da
tarde, durante a visita artística opcional, veremos: 
• O Castelo de Praga. • A Viela Dourada.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia
completo à vizinha e famosa cidade de Karlovy
Vary, a maior e mais importante estação balneária
da República Checa. Retorno a Praga. À noite,
jantar opcional na taberna U-Fleku, durante o
qual degustaremos a cozinha checa, o famoso
licor Becherovka (uma taça) e a excelente cerveja
checa (uma jarra), tudo incluso no preço. Aco-
modação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e vi-
sita panorâmica da cidade. Saída para Buda-
peste. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Almoço. Na parte
da tarde aqueles que desejarem poderão fazer
um passeio opcional de barco no Danúbio. Hoje
à noite oferecemos a oportunidade de fazer um
passeio noturno em Budapeste iluminada e par-
ticipar de um jantar cigano (opc.). Acomoda-
ção. 

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada, almoço e visita pa-
norâmica. No centro de Viena podemos localizar
a antiga cidade imperial, com o Palácio de Hof-
burg, residência dos imperadores. Também ve-
remos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a
Catedral de Santo Estêvão, o Museu de Belas
Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-
zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a
Ópera, etc. Passeio com nosso guia pelas prin-
cipais ruas da capital austríaca. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
opcional a Viena artística: Ópera Estatal de
Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos a
possibilidade de fazer uma visita opcional ao Pa-
lácio Schönbrunn. Almoço. À tarde, aproveite
para assistir a um concerto no Palácio Auersperg
(opc.) e, posteriormente, jantar em Grinzing (op-
cional). Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Dia livre para conhecer a
cidade. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) VIENA-VARSÓVIA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Varsóvia (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) VARSÓVIA
Café da manhã buffet e visita panorâmica em
Varsóvia. Destaque para sua imponente Cidade
Velha. Na Praça do Mercado, veremos o monu-
mento da Sereia, símbolo de Varsóvia. Na parte
oriental da praça eleva-se o maravilhoso Castelo
Real, de estilo barroco. Tarde livre para continuar
visitando a capital da Polônia. Jantar e acomo-
dação.

DIA 11. (Quarta Feira) VARSÓVIA-
AUSCHWITZ-CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Saída para Auschwitz,
lugar onde se encontra o famoso campo de con-
centração, triste testemunha da tragédia humana
ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Du-
rante a visita, percorreremos os antigos barracões
do campo, convertidos em museu. Continuação
para Cracóvia. Partiremos, em seguida, para a
Cracóvia. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Estadia com meia pen-
são. Iniciaremos o dia com a visita panorâmica
à antiga capital da Polônia onde se entrelaçam
lendas, história e contemporaneidade. À tarde, vi-
sita opcional às Minas de Sal de Wieliczka, um
dos mais antigos complexos mineiros deste tipo
na Europa. Acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) CRACÓVIA-WROCLAW-
POZNAN
Café da manhã buffet. Saída para Wroclaw, pre-
ciosa cidade que visitaremos, acompanhados de
nosso guia, destacando a Praça do Mercado.
Saída para Poznan, fundada pelo primeiro prín-

cipe da Polônia, Mieszko I, no século IX. Jantar e
acomodação.

DIA 14. (Sábado) POZNAN-TORUN-GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã reali-
zaremos a visita panorâmica a Poznan, ddurante
a qual poderemos admirar sua espetacular Praça
do Mercado. Saída para Torun, onde faremos
uma parada para visitar sua maravilhosa cidade
medieval. Em seguida, saída com destino a
Gdansk. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Domingo) GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã reali-
zaremos a visita panorâmica em Gdansk. Vere-
mos a colossal Basílica de Nossa Senhora, em
estilo gótico, que se destaca no alto da cidade, o
Mercado Longo, um dos mais bonitos da Europa.
Apos visitaremos a cidade balneário de Sopot, na
costa do mar Báltico. Retorno a nosso hotel. Jan-
tar e acomodação.

DIA 16. (Segunda Feira) GDANSK-
MALBORK-GDANSK
Café da manhã buffet. Saída em direção a Var-
sóvia, no caminho, daremos uma parada na ci-
dade medieval de Malbork, onde poderemos vi-
sitar o exterior de sua fortaleza. Regreso a
Gdansk. Jantar e acomodação.

DIA 17. (Terça Feira) GDANSK-VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para ao aeroporto para embarcar no voo
com destino a Varsóvia (voo incluso). Chegada.
Fim da viagem e de nossos serviços.

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
+ POLÔNIA
3 noites em Praga, 2 em Budapeste, 3 em Viena,
2 em Varsóvia, 3 em Gdansk, 1 em Poznan e 2 em Cracóvia

Além das visitas panorâmicas em Praga, Viena, Budapeste,
Bratislava, Varsóvia, Gdansk e Cracóvia, incluímos:

           •  Passeio noturno por Varsóvia.

           •  Visita a Torún, Poznan,

           •  Visita a Sopot.

           •  Campo de concentração de Auschwitz.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Praga              Holiday Inn Congress****       Cidade

                                Duo/Olympik****                    Cidade

                                Clarion Congres****               Cidade

        Budapeste      Arena****/Budapeste***Sup     Cidade
                                             Hungaria****                         Cidade

        Viena               Holiday Inn South****            Cidade
                                Eurostars Vienna****              Cidade

        Varsóvia         Mercure Centrum ****         Centro

                                MDM***                                 Centro

        Cracóvia        Novotel Bronowice****       Cidade

                                Sympozyum****                    Cidade

        Poznan          Novotel Centrum****           Centro

        Gdansk(1)        Mercure Stare Miasto****    Centro

(1) Excepcionalmente poderá pernoitar no Novotel
Gdansk 3* ou similar.

       DATAS DE INICIO PRAGA

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

      INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Refeições: Conforme programa (bebidas
não inclusas).

● Visitas com guia local:
Praga, Budapeste, Viena, Varsóvia,
Cracóvia, Poznan, Gdansk.

● Visitas com nosso guia: Torún e Sopot.
● Outras atrações inclusas:

Passeio noturno por Varsóvia.
Campo de concentração Auschwitz.

● Seguro de viagem.

Praga

Gdansk

Torun

Poznan

Budapeste

Bratislava
Viena

Varsóvia

Czestochowa

Cracóvia

GRAM COMODIDADE “VIENA-VARSOVIA EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Praga - Fim Varsovia

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.025
      ■ » Meia:.............................. 2.105
      ■ » Alta: ............................... 2.190
      Spto. quarto individual......................... 960
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Praga .....................       45        50        60        40
         Varsovia..................       95        95        95        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A74

dias, 7 visitas e AD  ... a partir de 1.690 $15

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo
livre. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de
Praga. Durante a visita panorâmica, veremos:
a Praça da República, onde se encontra uma
das mais antigas torres de Praga: a Torre da
Pólvora e a Casa Municipal; a Praça Venceslau,
a maior das três praças gigantescas construí-
das por Carlos IV para sua cidade nova (Nové
Mesto). Na parte da tarde, durante a visita ar-
tística opcional, veremos: 
• O Castelo de Praga.
• A Viela Dourada.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia completo à vizinha e famosa cidade de Kar-
lovy Vary. Retorno a Praga. À noite, jantar op-
cional na taberna U-Fleku, durante o qual de-
gustaremos a cozinha checa, o famoso licor
Becherovka (uma taça) e a excelente cerveja
checa (uma jarra), tudo incluso no preço. Aco-
modação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da
manhã, saída para Brno, em seguida tempo
livre para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte
Barroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da
viagem para Bratislava, capital da Eslováquia.
Chegada e visita panorâmica da cidade. Saída
para Budapeste. Chegada. Acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Na parte da tarde
aqueles que desejarem poderão fazer um pas-
seio opcional de barco no Danúbio. Hoje à
noite oferecemos a oportunidade de fazer um
passeio noturno em Budapeste iluminada e
participar de um jantar cigano (opc.). Acomo-
dação.

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada e visita panorâmica.
No centro de Viena podemos localizar a antiga
cidade imperial, com o Palácio de Hofburg,
residência dos imperadores. Também veremos
o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a Cate-
dral de Santo Estêvão, o Museu de Belas
Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-
zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a

Ópera, etc. Passeio com nosso guia pelas prin-
cipais ruas da capital austríaca. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita opcional a Viena artística: Ópera Estatal
de Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos
a possibilidade de fazer uma visita opcional ao
Palácio Schönbrunn. À tarde, aproveite para
assistir a um concerto no Palácio Auersperg
(opc.) e, posteriormente, jantar em Grinzing (op-
cional). Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA-MOSCOU
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Moscou (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
à cidade de Moscou. Iniciaremos a panorâmica
na cidade seguindo para a Praça Vermelha,
onde se encontram o Museu de História (séc.
XIX), a catedral da Intercessão mais conhecida
como Catedral de São Basílio e admiraremos
o belíssimo conjunto do Convento das Donze-
las e o lago adjacente que inspirou Tchaikovsky
na composição da música do Ballet mais famoso
do mundo, “O Lago dos Cisnes”. Finalizaremos
o circuito dando um passeio pela Praça Verme-
lha. A seguir, faremos a visita ao Metrô de Mos-
cou, maravilhosamente decorado e mais conhe-
cido pelo nome de Palácios Subterrâneos.
Acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre nesta bela
cidade para atividades pessoais, compras etc.
Sugerimos passear em seu centro antigo ou vi-
sitar opcionalmente Sergueiv Posad, a 65 km
de Moscou. À tarde sugerimos uma interessante
visita opcional à Galeria Tretyakov, um dos mais
prestigiosos museus do país, cuja coleção de
ícones (sécs. XIV-XVIII) e quadros de artistas rus-
sos dos séc. XVII-XIX é a melhor do mundo.
Acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) MOSCOU-
SÃO PETERSBURGO

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, su-
gerimos visitar opcionalmente o Museu da 2ª
Guerra Mundial, um dos maiores museus da
Rússia. Na parte da tarde, viagem para São Pe-
tersburgo. Transporte para o aeroporto. Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica na cidade. Per-
correremos a Avenida Nevsky, na qual se des-
tacam os edifícios da Torre da Duma Urbana e
da Casa do Livro. Passaremos pelo dique e o
Jardim de Verão e admiraremos os Templos de
São Isaac. Para finalizar a visita, contemplaremos
a Catedral de Nossa Senhora de Kazan, uma
das obras-primas da arquitetura russa do século
XIX. Tarde livre durante a qual suegerimos pas-
sear pelo centro antigo da cidade. Acomoda-
ção.

DIA 13. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã su-
gerimos realizar opcionalmente a visita ao Museu
Hermitage, considerado um dos maiores do
mundo. Suas coleções estão localizadas tanto
no Palácio de Inverno como nos edifício do An-
tigo, Novo e Pequeno Hermitage. Se preferir,
participe de um almoço com show folclórico
(opcional) durante o qual desfrutaremos e admi-
raremos o colorido de seus trajes. À tarde poderá
participar da visita opcional à Fortaleza de
Pedro e Paulo, localizada na Ilha Zayachi, onde
destaca sua magnífica Catedral de estilo bar-
roco inicial e sua torre sineira, que foi, durante
muito tempo, o edifício mais alto da cidade, com
122,5 metros de altura. Traslado ao hotel. Aco-
modação.

DIA 14. (Sábado) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre. Na parte da
manhã recomendamos realizar uma visita opcio-
nal ao Palácio de Catarina na cidade de Pushkin.
Acomodação.

DIA 15. (Domingo) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
+ RÚSSIA CLÁSSICA
3 noites em Praga, 2 em Budapeste, 2 em Viena, 3 em Moscou 
e 4 em São Petersburgo

Além das visitas panorâmicas em Praga, Budapeste, Viena,
Moscou e São Petersburgo, incluímos:

           •  Visita a pé pela Praça Vermelha.

           •  Visita ao metrô de Moscou.

           •  Visita a Bratislava.

NOTAS

Ver notas págs. 87 e 134.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Praga            Holiday Inn Congress****  Cidade
                                Duo/Olympik****                    Cidade
                              Clarion Congres****          Cidade

        Budapeste    Arena****/Budapeste***Sup Cidade
                                         Hungaria****                      Cidade

        Viena             Holiday Inn South****       Cidade
                              Eurostars Vienna****         Cidade

        São                    Neptun ****                           Cidade
         Petersburgo   Sokos Olimpia ****               Cidade
                                Vvedensky ****                     Cidade
                                Oktyabrskaya ****                Cidade

        Moscou          Korston o Cosmos ****        Cidade
                                Holiday Inn ****Sup                       Cidade
                                Crowne Plaza *****               Cidade
                                Katarina City ****                 Cidade

       DATAS DE INICIO PRAGA

Maio 8 15 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2 9

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 87 e 134.

Praga

Moscou

São
Petersburgo

Budapeste

Viena
Bratislava

249 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “VIENA-MOSCOU EM AVIÃO”

EM ALOJAMENTO E CAFÉ DA MANHÃ

Inicio Praga - Fim S. Petersburgo

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em alojamento e café da manhã
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.690
      ■ » Meia:.............................. 1.750
      ■ » Alta: ............................... 1.820
      Spto. noites brancas 15/5 - 30/6......... 110
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Praga .....................       45       50      60       40
         São Petersburgo ....       95       120      120       60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A75

dias, 25 visitas e 15 refeições  ... a partir de 1.625 $15

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça
da República, a Torre da Pólvora e a Casa Muni-
cipal; a Praça Venceslau, a maior das três praças
gigantescas construídas por Carlos IV para sua
cidade nova (Nové Mesto). Almoço. Na parte da
tarde, durante a visita artística opcional, veremos: 

• O Castelo de Praga, monumento inscrito na
Lista do Patrimônio Cultural da República Checa. 

• A Viela Dourada, um dos lugares mais char-
mosos da cidade de Praga, que não poderia fal-
tar nesta visita.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia completo à vizinha e famosa cidade de Kar-
lovy Vary. Retorno a Praga. À noite, jantar op-
cional na taberna U-Fleku, durante o qual de-
gustaremos a cozinha checa, o famoso licor
Becherovka (uma taça) e a excelente cerveja
checa (uma jarra), tudo incluso no preço. Aco-
modação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da
manhã, saída para Brno, em seguida tempo livre
para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte Ba-
rroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da via-
gem para Bratislava, capital da Eslováquia. Che-
gada e visita panorâmica da cidade. Saída para
Budapeste. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Almoço. Na parte
da tarde aqueles que desejarem poderão fazer
um passeio opcional de barco no Danúbio. Hoje
à noite oferecemos a oportunidade de fazer um
passeio noturno em Budapeste iluminada e par-
ticipar de um jantar cigano (opc.). Acomoda-
ção. 

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada, almoço e visita pa-
norâmica. No centro de Viena podemos localizar
a antiga cidade imperial, com o Palácio de Hof-
burg, residência dos imperadores. Também ve-
remos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a
Catedral de Santo Estêvão, o Museu de Belas

Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-
zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a
Ópera, etc. Passeio com nosso guia pelas prin-
cipais ruas da capital austríaca. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita opcional a Viena artística: Ópera Estatal
de Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos
a possibilidade de fazer uma visita opcional ao
Palácio Schönbrunn. Almoço. À tarde, apro-
veite para assistir a um concerto no Palácio
Auersperg (opc.) e, posteriormente, jantar em
Grinzing (opcional). Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA- ISTAMBUL
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Istambul (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma fasci-
nante visita ao Chifre de Ouro. A visita começa
na grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos
com a visita à igreja de São Salvador em
Chora, o monumento bizantino mais importante
de Istambul (depois de Santa Sofia). Finalizare-
mos com uma parada no café de Pierre Loti,
com belas vistas do Chifre de Ouro. Tarde livre.
Também nesta noite desfrutaremos de um jantar
numa taberna típica do bairro de Kumkapi. Aco-
modação.

DIA 10. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Visita a Istambul. Começare-
mos de manhã, com a visita à Mesquita Nova,
uma mesquita imperial. Seguiremos para o
Bazar Egípcio, também conhecido como “bazar
das especiarias”. Posteriormente, passaremos
para a parte asiática, pela ponte do Bósforo,
parando para descansar na colina de Camlica.
Também visitaremos o Palácio de Beylerbeyi.
Almoço. A seguir, faremos um passeio de
barco ao longo do Bósforo, o estreito que se-
para dois continentes, Europa e Ásia. Acomo-
dação.

DIA 11. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para continuar descobrindo os grandes
tesouros de Istambul. Este bonito passeio co-
meça com a visita ao Palácio de Topkapi. A se-
guir, conheceremos a Basílica de Santa Sofia,
igreja bizantina do séc. VI. Almoço. Esta excur-
são também inclui a visita à Mesquita Azul. Ter-
minaremos o dia com a visita ao Grand Bazaar,
um mercado com mais de 4.000 lojas em seu in-
terior. Acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horário
indicado traslado ao aeroporto para embarcar no
voo regular com destino a Capadócia (voo não
incluso). Chegada, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão ae-
rostático sobrevoando a espetacular Capadó-
cia. Café da manhã. Interessante jornada. Co-
meçaremos pela visita à cidade subterrânea
de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (visita a uma
delas), que foram construídas pelas comunida-
des cristãs como forma de proteção contra os
ataques árabes. Almoço. À noite, sugerimos
que você assista a um show numa gruta típica
da região, onde você vai poder apreciar as típi-
cas danças folclóricas turcas (opcional). Jantar
e acomodação.

DIA 14. (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje seguiremos com nossas
visitas inclusas na Capadócia. Começaremos
pela visita panorâmica ao castelo Uçhisar. Se-
guiremos para o Vale de Guvercinlik (conhecido
como o Vale dos Pombais) e o Vale de Gö-
reme, situado bem no centro de um fantástico
vale de cones e chaminés de fadas. Visitaremos
o Museu a Céu Aberto de Göreme. Almoço.
Continuação pelo Vale de Çavusin. Depois nos
dirigiremos ao Vale de Pasabag, o melhor lugar
para contemplar as “chaminés de fadas” da re-
gião. A visita finaliza numa fábrica/loja de artesa-
nato típica da região. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Domingo) CAPADÓCIA-ISTAMBUL
Viagem de avião

Café da manhã e traslado ao aeroporto da Ca-
padócia para embarcar no voo regular (voo não
incluso), com destino a Istambul. Fim da viagem.

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
+ ISTAMBUL E CAPADÓCIA
3 noites em Praga, 2 em Budapeste, 2 em Viena, 4 em Istambul 
e 3 em Capadócia

Além das visitas panorâmicas em Praga, Budapeste, Bratislava, 
Viena e Istambul, incluímos:

   • Mesquita Nova, bazaar Egípcio. Palácio de Beylerbeyi.

           •  Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo e Mesquita Azul.

           •  Paisagem lunar, Museu de Goreme (com entradas).

           •  Vale de Pasabag, Vale de Cavusin (com entradas.)

           •  Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Seratli (com entradas).

NOTAS

Ver notas pág. 87 e 143.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Praga               Holiday Inn Congress****        Cidade
                                  Duo/Olympik****                      Cidade

         Budapeste       Arena****/Budapeste***Sup       Cidade
                                  Hungaria****                            Cidade

         Viena                Holiday Inn South****              Cidade
                                  Eurostars Vienna****                Cidade

         Istambul          Black Bird ***                           Cidade
                                  Yigitalp****                               Cidade

         Capadócia       Mustafa ****                             Cidade
                                  Avrasya ****                             Cidade
                                  Perissia *****                            Cidade

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 87 e 143.

Istambul Capadócia

      DATAS DE INICIO PRAGA
• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19

Julho                  10      17      24      31

Agosto                 7      14      21

Setembro           11      18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

Praga

Viena
Bratislava

Budapeste

In ic io Praga - F im Is tambul

GRAM COMODIDADE “VIENA-ISTAMBUL EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.625
      ■ » Meia:.............................. 1.825
      ■ » Alta: ............................... 1.885
      Spto. Saída 18/12 ............................... 60
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Praga .....................      45      50      60       40
         Istambul .................      125      125      125       60

      AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
       Istambul-Capadócia-Istambul............... 290

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Viena
Bratislava

Tel Aviv
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Madaba
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Wadi Rum

Monte Nebo
Jerusalem

A76

dias, 12 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.495 $15

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel. Tempo livre.
Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça da
República, onde se encontra uma das mais anti-
gas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a Casa
Municipal; a Praça Venceslau, a maior das três
praças gigantescas construídas por Carlos IV para
sua cidade nova (Nové Mesto). Almoço. Na parte
da tarde, durante a visita artística opcional, vere-
mos: 

• O Castelo de Praga, monumento inscrito na
Lista do Patrimônio Cultural da República Checa. 

• A Viela Dourada, um dos lugares mais charmo-
sos da cidade de Praga, que não poderia faltar
nesta visita.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia
completo à vizinha e famosa cidade de Karlovy
Vary. Retorno a Praga. À noite, jantar opcional na
taberna U-Fleku, durante o qual degustaremos a
cozinha checa, o famoso licor Becherovka (uma
taça) e a excelente cerveja checa (uma jarra), tudo
incluso no preço. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e vi-
sita panorâmica da cidade. Saída para Buda-
peste. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fare-
mos a visita panorâmica. Almoço. Na parte da
tarde aqueles que desejarem poderão fazer um
passeio opcional de barco no Danúbio. Hoje à
noite oferecemos a oportunidade de fazer um
passeio noturno em Budapeste iluminada e parti-
cipar de um jantar cigano (opc.). Acomodação. 

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica ci-
dade de Viena. Chegada, almoço e visita pano-
râmica. No centro de Viena podemos localizar a
antiga cidade imperial, com o Palácio de Hof-
burg, residência dos imperadores. Também vere-
mos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a Ca-
tedral de Santo Estêvão, o Museu de Belas

Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-
zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a Ópera,
etc. Passeio com nosso guia pelas principais ruas
da capital austríaca. Acomodação.

DIA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
opcional a Viena artística: Ópera Estatal de
Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos a
possibilidade de fazer uma visita opcional ao Pa-
lácio Schönbrunn. Almoço. À tarde, aproveite
para assistir a um concerto no Palácio Auersperg
(opc.) e, posteriormente, jantar em Grinzing (op-
cional). Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA-AMÃ
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Amã (voo não incluso). Chegada e tras-
lado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
faremos a visita panorâmica inclusa a Amã, uma
das cidades mais antigas do mundo e capital do
Reino Hachemita da Jordânia. Saída em dire-
ção a Jerash, conhecida como a Pompeia do
Oriente, visita inclusa o Castelo de Ajlun, forta-
leza construída em 1185. Retorno a Amã. Jantar
e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-
MONTE NEBO-PETRA
Café da manhã e saída em direção a Madaba,
cidade citada na Bíblia, muito conhecida por seus
mosaicos da época bizantina. Visitaremos a igreja
grega ortodoxa de São Jorge, onde se encontra
o enorme mapa mosaico de Madaba. Seguire-
mos para o Monte Nebo, lugar ideal para admirar
a vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar
Morto. Continuação para a mágica Petra. Jantar
e acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) PETRA
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa o sítio arqueológico mais importante
da Jordânia e um dos mais surpreendentes do
mundo, Petra, declarada Patrimônio da Huma-
nidade pela UNESCO em 1985. Começaremos
percorrendo o Siq, espetacular cânion que per-
mite o acesso à extraordinária Petra. Visitaremos
a ruína conhecida como o “Tesouro”, cuja fa-
chada lindamente esculpida é mundialmente fa-
mosa; o Monastério, o edifício mais remoto da
cidade; o Teatro, com capacidade para 800 pes-
soas, e o Templo dos Leões Alados. À tarde re-
torno ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi
Rum, uma das paisagens mais espetaculares de
toda a Arábia. Visita inclusa, que se realiza em
peculiares veículos 4x4 dirigidos por beduínos,
consiste numa incursão à impressionante paisa-
gem lunar deste deserto. À tarde, saída para a
ponte Allenby ou Rei Hussein. Trâmites de
aduana. Continuação para um dos lugares mais
importantes do mundo, Terra da Bíblia, Jerusa-
lém. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje teremos várias visitas in-
clusas bem interessantes para descobrir a antiga
de Jerusalém. Visitaremos o Muro das Lamen-
tações e seguiremos através da Via Dolorosa
para chegar ao Gólgota, lugar da crucificação de
Jesus e ao Santo Sepulcro. Almoço (opção T.I).
Continuação para o Monte Sião, onde se encon-
tram o Túmulo do Rei David, o Cenáculo, lugar
da Santa Ceia, “Eucaristia” e “Pentecostes”. Visi-
taremos a Abadia da Dormição – Assunção de
Maria. Seguiremos pelo Monte Scopus até o
Monte das Oliveiras, para apreciar uma magní-
fica vista da cidade. Também visitaremos Getsê-
mani e a Basílica da Agonia. Ao terminar a visita,
retorno ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) JERUSALÉM-BELÉM
Café da manhã. Em seguida, Visita inclusa, a ci-
dade de Belém, entrando na Igreja da Natividade
pela porta da Humildade, Gruta do Presépio, a
Estrela de 14 pontas (local do nascimento de
Jesus) Basílica de Santa Catarina e a Gruta de
São Jerônimo. Almoço (opção T.I). Retorno a
Jerusalém. Tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Domingo) JERUSALÉM-TEL AVIV
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao
aeroporto de Tel Aviv. Fim da viagem e de nossos
serviços.

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
+ JORDÂNIA E JERUSALEM
3 noites em Praga, 2 em Budapeste, 2 em Viena, 2 em Petra, 
2 em Amã e 3 em Jerusalem

Além das visitas panorâmicas em Praga, Budapeste, Bratislava, 
Viena, Amã, Petra, Belem e Jerusalem, incluímos:

   • Madaba, Monte Nebo.

           •  Petra: o “Tesouro”, Monastério e Templo dos Leões Alados.

           •  Deserto de Wadi Rum.

           •  Santo Sepulcro, Monte Sião, Monte das Oliveiras, Via Dolorosa.

           •  Belém, Igreja da Natividade.

NOTAS

Ver notas pág. 87 e 152.

      HOTÉIS previstos ou similares

i Praga Holiday Inn Congress**** Cidade
Duo/Olympik**** Cidade
Clarion Congres**** Cidade

Budapeste Arena****/Budapeste***Sup Cidade
Hungaria**** Cidade

Viena Holiday Inn South**** Cidade
Eurostars Vienna**** Cidade

Amman Waleed Rum *** Cidade

Arena Space **** Cidade

Petra Candles *** Cidade
Panorama Petra **** Cidade

Jerusalem Park Jerusalém*** Cidade
Grand Court **** Cidade

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 87 e 152.

      DATAS DE INICIO PRAGA
• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17      24          

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta
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GRAM COMODIDADE “VIENA-AMÃ EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Praga -  F im Tel  Aviv

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.495
      ■ » Meia:.............................. 2.595
      ■ » Alta: ............................... 2.665
      Spto. Saída 10-17/4............................ 215
      Spto. Saída 9-16/10............................ 215
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Praga .....................      45      50      60      40
         Tel Aviv ...................      225      225      225      130

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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 COMBINADOS de avião 
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Barcelona

Irlanda

Florença

Nuremberg

Varsovia

Cracovia

Gdansk

Torun

Poznan

Czestochowa

Viena

Budapeste

Praga

Bratislava

Paris

Ámsterdão

Bruges
Gante

Bruxelas

Colônia
Frankfurt

São 
Petersburgo

Moscou

EdimburgoGlasgow
Stirling

Skye Inverness
Glencoe

Dublin

Kerry

Galway

Letterkenny
Belfast

Veneza
Milão

Verona
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Florença
Assis

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

...ESCÓCIA

...IRLANDA

PÁG. 258

PÁG. 259

PÁG. 257

PÁG. 261

PÁG. 254

PÁG. 260

PÁG. 263

...ITALIA

VenezaMilão

Pisa
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Capri
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Munique
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Berlim

Dresden

...PRAGA, BUDAPESTE
E VIENA

PÁG. 262

...POLÔNIA AL COMPLETO

Estocolmo
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Fiordos

Bergen

Copenhague

Stavanger

...ESCANDINÁVIA ...RÚSSIA CLÁSSICA
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A77

dias, 21 visitas e 15 refeições  ... a partir de 2.580 $15

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES-WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fare-
mos uma parada para ver o Castelo de Windsor,
por fora. Almoço no caminho. A seguir, vamos
fazer uma última visita a Bath. Tempo livre até à
hora de salir para Bristol, onde passaremos a
noite. Jantar e acomodação. 

DIA 3. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada. Almoço. Partiremos para Chester, ci-
dade cercada de muralhas romanas e medievais.
Tempo livre até o momento de sair para Liverpool.
Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. In-
clui a viagem na "Snowdon Mountain Railway"
que nos levará ao cume da montanha para des-
frutar das magníficas paisagens da região. O
nome do parque teve origem no nome da mon-
tanha, Snowdown, a mais alta de Gales. Al-
moço. Em seguida, sairemos para Caernarfon,
onde teremos tempo livre para admirar o castelo.
Jantar e acomodação. 

DIA 5. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à re-
gião dos lagos, também conhecida como a “Pe-
quena Escócia”. Para poder desfrutar ao máximo
de suas paisagens, faremos um passeio de barco
no lago Windemere, o maior da Inglaterra. Conti-
nuamos nossa viagem rumo ao Condado de
Yorkshire, onde visitaremos a Fountains Abbey.
Jantar e acomodação. 

DIA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza de
York. Faremos uma visita com guia pela cidade.
Após o almoço seguiremos para Cambridge com
tempo livre para passear por esta cidade, que é
um dos mais importantes conjuntos de estilo
Tudor de toda a Grã-Bretanha. Continuaremos até
Londres. Acomodação. 

DIA 7. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde
poderemos descobrir os símbolos mais impor-

tantes que identificam Londres. Tempo livre no
centro para desfrutar do West End, com seus ci-
nemas, bares, clubes, teatros e restaurantes. A
cidade de Westminster com a Abadia de Wes-
tminster, o palácio real de Buckingham, Clarence
House, Banqueting House, o Distrito de Ken-
sington e Chelsea com sus museus e o Hyde
Park. Não deixe de ver a Catedral de São Paulo
(St. Paul), a National Gallery, a Tate Modern, a
London Bridge, a Tower Bridge e a Torre de Lon-
dres, além do Museu Britânico. Acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) LONDRES-MILÃO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Milão (voo não incluso). Chegada e tras-
lado ao hotel. Jantar e acomodação. 

DIA 9. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Tempo livre em Milão.
Saída para Verona, a cidade de Romeu e Julieta.
Tempo livre para visitar a casa de Julieta, situada
nas proximidades da Piazza Erbe. Continuação da
viagem até Veneza. Jantar e acomodação. 

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, trans-
porte até a praça São Marcos. Faremos um cru-
zeiro de barco pela laguna, entre as belas ilhas
venezianas, desfrutando de belas paisagens de
Veneza, cidade única no mundo, e das ilhas de
Murano e Lido. Começaremos nossa visita pano-
râmica pela magnífica Praça São Marcos, onde
se reúnem a arte grega, medieval, bizantina e ve-
neziana. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Resto do tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade
universitária, onde se destaca sua magnífica Praça
Prato Della Vale e a Basílica de Santo António.
Continuação da viagem para Florença. Visita pa-
norâmica pela cidade; seguindo os passos de Le-
onardo e Michelangelo, passaremos a conhecer
os aspetos mais importantes do Renascimento.
Jantar e acomodação. 

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Conti-
nuação da viagem até Roma. Apresentamos a ca-
pital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus ao coração da antiga Roma, conhecendo
a ilha Tiberina e o bairro do Trastevere; as coli-
nas de Aventino e a colina do Palatino. Também
desfrutaremos da vista do foro romano, que foi o

centro político, religioso e comercial da antiga
Roma. Pela tarde, visita inclusa: Roma Barroca:
percurso pelas principais praças da cidade, visi-
tando a famosa Fontana di Trevi, Panteão, a 
espetacular Praça Navona, etc. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 13. (Sábado) ROMA
Meia Pensão. Hoje temos uma preciosa visita in-
clusa aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e
interior da basílica de São Pedro. Começaremos
com a visita aos Museus Vaticanos, que foram os
antigos palácios papais. No final entraremos na
Capela Sistina, com todos seus afrescos restau-
rados. Seguiremos para a basílica de São Pedro,
onde se destaca sua imponente cúpula, obra-
prima de Michelangelo. Em seu interior encontram-
se importantes tesouros, entre eles a "Pietá", de
Michelangelo; o "Baldaquino", de Bernini, etc.,
finalizaremos na magnífica praça do Vaticano, que
possui uma das maiores Colunatas do mundo, de
Bernini. Resto do dia livre durante o qual poderá
visitar, por conta própria, as basílicas Maiores e as
Catacumbas, local de refúgio e culto dos primeiros
cristãos. 

DIA 14. (Domingo) ROMA 
Excursão opcional a Nápoles, Capri 
e Pompeia
Meia Pensão. Oferecemos a possibilidade de re-
alizar uma bonita excursão opcional durante todo
o dia a Nápoles, Capri e Pompeia.

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. No horário indicado reali-
zaremos o transporte ao aeroporto. Fim da viagem
e de nossos serviços.

INGLATERRA E GALES
+ ITÁLIA
3 noites em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool, 1 em Condado de York
1 em Milão, 2 em Veneza, 1 em Florença e 3 em Roma

Além das visitas panorâmicas em Londres, Veneza, 
Florença e Roma, incluímos:

     • Visita a Windsor, Bath, Oxford e Cambridge

     • Visita a Fountain Abbey, Liverpool e Chester

     • Verona, Pádua e Assis. Cruzeiro pelas típicas llhas venezianas.

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Londres         Royal National ***                  Centro
                              Thistle Barbican ***               Cidade
                              Britannia Docklands ****        Cidade

        Cardiff/          Novotel Centre ****                 Cardiff
        Newport        Holiday Inn ***                     Newport
                              Hilton ****                             Newport

        Liverpool       H. Inn Liverpool ***                Centro
                              H. Inn Exp. Albert Dock ***    Cidade

        Condado       H. Inn Exp. City Centre ***      Leeds
        de York          H. Inn Exp. Bradford ***      Bradford

     Roma            NH Midas ****                        Cidade
                           Fleming/Regent ****              Cidade

     Florença       Raffaello ****                          Cidade
                           Villa Gabriele ****                   Cidade

     Veneza         Villa Fiorita ****                   Monastier
                           Base Hotel ****                     Noventa

     Milão            Ora Milão ****                        Cidade
                           Century ****                           Cidade

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

NOTAS

Ver notas pág. 31 e 111.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Refeições: Conforme programa (bebidas

não inclusas).
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Roma, Florença, Veneza,
Londres e C. York.

● Seguro de viagem.
Ver resto visitas incluidas pág. 31 e 111.

GRAM COMODIDADE “LONDRES-MILÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Londres -  F im Roma

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.580
      ■ » Meia:.............................. 2.650
      ■ » Alta: ............................... 2.725
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Londres..................      100      105      120       60
         Roma .....................      65      70      90       50

Cambridge

Bath

York

Londres
Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey

Veneza
Milão

Verona

Padua

Florença
Asís

Roma

Capri

Nápoles

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 23 visitas e 15 refeições  ... a partir de 3.175 $19

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES-WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fa-
remos uma parada para ver o Castelo de Wind-
sor, por fora. Almoço no caminho. A seguir,
vamos fazer uma última visita a Bath. Tempo livre
até à hora de salir para Bristol, onde passaremos
a noite. Jantar e acomodação. 

DIA 3. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada. Almoço. Partiremos para Chester.
Tempo livre até o momento de sair para Liver-
pool. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. In-
clui a viagem na "Snowdon Mountain Railway"
que nos levará ao cume da montanha para des-
frutar das magníficas paisagens da região. Jan-
tar e acomodação. 

DIA 5. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a
“Pequena Escócia”. Faremos um passeio de
barco no lago Windemere. Continuamos nossa
viagem rumo ao Condado de Yorkshire, onde vi-
sitaremos a Fountains Abbey. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza
de York. Faremos uma visita com guia pela ci-
dade. Após o almoço seguiremos para Cam-
bridge com tempo livre para passear por esta
cidade, que é um dos mais importantes conjun-
tos de estilo Tudor de toda a Grã-Bretanha. Con-
tinuaremos até Londres. Acomodação. 

DIA 7. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde
poderemos descobrir os símbolos mais impor-
tantes que identificam Londres. Tempo livre no
centro para desfrutar do West End. Não deixe de
ver a Catedral de São Paulo (St. Paul), a National
Gallery, a Tate Modern, a London Bridge, a Tower
Bridge e a Torre de Londres, além do Museu Bri-
tânico. Acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) LONDRES-MILÃO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada,
transporte para o aeroporto para embarcar no
voo com destino a Milão (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção. 

DIA 9. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre. Saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Tempo
livre para visitar a casa de Julieta. Continuação
da viagem até Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Daremos um
passeio de barco pela laguna entre as belas
ilhas venezianas e das ilhas de Murano e Lido.
Visita panorâmica (incl.) pela magnífica Praça
São Marcos. Visita a uma fábrica de cristal de
Murano.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua mag-
nífica Praça Prato della Valle, a Basílica de
Santo Antônio. Continuação da viagem para
Florença. Visita panorâmica pela cidade. Jantar
e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA
Estadia com meia pensão. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a Basílica de São Francisco. Conti-
nuação da viagem até Roma. Apresentamos a
capital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus até o coração da Roma antiga. Na parte
da tarde faremos a visita incluida Roma Bar-
roca. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA
Estadia com meia pensão. Hoje temos incluida
uma visita interessantíssima aos Museus Vati-
canos, Capela Sistina e ao interior da Basílica
de São Pedro. Começaremos visitando os Mu-
seus Vaticanos e no final entraremos na Capela
Sistina. Depois passaremos à Basílica de São
Pedro. Em seu interior se conservam importan-
tes tesouros. Acomodação.

DIA 14. (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Estadia com meia pensão. Preciosa excursão
opcional de dia inteiro a Nápoles e Capri. Jan-
tar e acomodação. 

INGLATERRA E GALES
+ ITÁLIA E ESPANHA
3 noites em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool, 1 em Condado de York, 1 em Milão,
2 em Veneza, 1 em Florença, 3 em Roma, 1 em Nice, 1 em Barcelona e 2 em Madri

Além das visitas panorâmicas em Londres, Veneza, 
Florença, Roma, Barcelona e Madri incluímos:

     • Visita a Windsor, Bath, Oxford e Cambridge

     • Visita a Fountain Abbey, Liverpool e Chester

     • Verona, Pádua e Assis. Cruzeiro pelas típicas llhas venezianas.

        • Roma barroca: Praça Navona e Fontana de Trevi.

        • Museus Vaticanos e Capela Sistina.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Londres         Royal National ***                  Centro
                              Thistle Barbican ***               Cidade
                              Britannia Docklands ****        Cidade

        Cardiff/          Novotel Centre ****                 Cardiff
        Newport        Holiday Inn ***                     Newport
                              Hilton ****                             Newport

        Liverpool       H. Inn Liverpool ***                Centro
                              H. Inn Exp. Albert Dock ***    Cidade

        Condado       H. Inn Exp. City Centre ***      Leeds
        de York          H. Inn Exp. Bradford ***      Bradford

     Roma            NH Midas ****                        Cidade
                           Fleming/Regent ****              Cidade

     Florença       Raffaello ****                          Cidade
                           Delta Florence ****            Calenzano

     Veneza         Villa Fiorita ****                   Monastier
                           Base Hotel ****                     Noventa

     Milão            Ora Milão ****                        Cidade
                           Century ****                           Cidade

     Nice              Apogia ***                              Cidade

     Barcelona    Catalonia/Eurostars ****        Cidade

     Madri            Rafael Hoteles ****                 Centro

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 
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OPÇÃO ÔNIBUS

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona e visita à cidade.
Acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) BARCELONA-
ZARAGOZA-MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica à Basílica do Pilar e continua-
ção da viagem até Madri. Acomodação.

DIA 18. (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos a vi-
sita panorâmica à cidade. Resto do dia livre.

DIA 19. (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços. 

OPÇÃO BARCO

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA-BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia
e embarque no barco Grimaldi Lines com des-
tino a Barcelona. Dia e noite a bordo. Acomo-
dação. em camarotes duplos.

DIA 16. (Terça Feira) BARCELONA Dia de
Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 horas, quando chegaremos a Barce-
lona. Tempo livre no barco para desfrutar de
suas maravilhosas instalações. Desembarque e
visita à cidade. Acomodação.

DIAS 17, 18 e 19 (Quarta Feira-Sexta Feira)
Idênticos à opção ônibus descrita acima.

INCLUSO NA VIAGEM
Ver incluido na página 43 e 111.

NOTAS

Ver notas na página 43 e 111.

GRAM COMODIDADE “LONDRES-MILÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Londres -  F im Madri

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 3.175
      ■ » Meia:.............................. 3.270
      ■ » Alta: ............................... 3.365
      Spto Barco Roma-Barcelona (opcional) 235
      Spto. quarto individual......................... 1.080
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Londres..................      100      105      120       60
         Madri......................      60      60      70       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A79

dias, 20 visitas e 15 refeições  ... a partir de 2,680 $15

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES-WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fare-
mos uma parada para ver o Castelo de Windsor,
por fora. Almoço no caminho. A seguir, vamos
fazer uma última visita a Bath. Tempo livre até à
hora de salir para Bristol, onde passaremos a
noite. Jantar e acomodação. 

DIA 3. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada. Almoço. Partiremos para Chester, ci-
dade cercada de muralhas romanas e medievais.
Tempo livre até o momento de sair para Liverpool.
Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. Inclui
a viagem na "Snowdon Mountain Railway". O
nome do parque teve origem no nome da mon-
tanha, Snowdown, a mais alta de Gales. Em se-
guida, sairemos para Caernarfon, onde teremos
tempo livre para admirar o castelo. Jantar e aco-
modação. 

DIA 5. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a
“Pequena Escócia”. Para poder desfrutar ao má-
ximo de suas paisagens, faremos um passeio de
barco no lago Windemere, o maior da Inglaterra.
Continuamos nossa viagem rumo ao Condado
de Yorkshire, onde visitaremos a Fountains
Abbey. Jantar e acomodação. 

DIA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza de
York. Faremos uma visita com guia pela cidade.
Após o almoço seguiremos para Cambridge
com tempo livre para passear por esta cidade,
que é um dos mais importantes conjuntos de es-
tilo Tudor de toda a Grã-Bretanha. Continuaremos
até Londres. Acomodação. 

DIA 7. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde po-
deremos descobrir os símbolos mais importantes
que identificam Londres. Tempo livre no centro

para desfrutar do West End, com seus cinemas,
bares, clubes, teatros e restaurantes. A cidade de
Westminster com a Abadia de Westminster, o pa-
lácio real de Buckingham, Clarence House, Ban-
queting House, o Distrito de Kensington e
Chelsea com sus museus e o Hyde Park. Não
deixe de ver a Catedral de São Paulo (St. Paul), a
National Gallery, a Tate Modern, a London Bridge,
a Tower Bridge e a Torre de Londres, além do
Museu Britânico. Acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) LONDRES-PARIS
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Paris (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita
panorâmica da cidade, durante a qual veremos:
a Catedral de Notre Dame, Ópera Garnier,
plaza Vendôme, plaza de la Concorde, e Arco
do Triunfo, etc. Almoço. A continuação, embar-
que nos famosos "bateaux mouches" para reali-
zar um passeio de barco ao longo do rio Sena,
Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc. Subida ao
2º andar da famosa Torre Eiffel, desde onde terá
uma vista única da incrível e grande cidade que é
Paris. Terminaremos o dia com um passeio a pé
por Montmartre e a Praça Tertre, com seus re-
tratistas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes vi-
sitas opcionais. Palácio de Versalhes e Museu do
Louvre

DIA 11. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges, uma
das cidades mais encantadoras da Europa, um
museu romântico a céu aberto, com suas igrejas,
célebres canais e as “Casas das Guildas“ (sedes
de associações antigas), que lembram o seu glo-
rioso passado como porto. Considerada Patrimô-
nio da Humanidade e uma das mais bem
preservadas da época medieval na Europa. Con-
tinuação a Gante. Destacamos a catedral de São
Bavão. Continuação da viagem a Bruxelas. Jan-
tar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) BRUXELAS-ANTUÉRPIA-
A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade. Destaca sua Grand Place, domi-
nada pela majestosa Torre da Prefeitura. Saída

para Antuérpia. Visita da cidade, com destaque
a catedral de Nossa Senhora, monumental obra
do gótico flamengo, a Praça Maior. Continuação
da viagem para Haia. Lá se encontra Maduro-
dam, a cidade em miniatura (visita opcional). Se-
guiremos nossa viagem a Amsterdã. Jantar e
acomodação.

DIA 13. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM- AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica da cidade. Sem dúvida o des-
taque é dos canais e do centro antigo. Tarde
livre. Se desejar, participe de uma excursão op-
cional a Marken e Volendam, duas vilas de pes-
cadores próximos a Amsterdã, com casas
perfeitamente preservadas, trajes típicos, lojas e
maravilhosos cenários. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) AMSTERDÃ-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffett. Saída para Boppard,
para embarcar em um cruzeiro que nos levará a
parte mais bonita do Reno, podendo admirar o
Rochedo Loreley. Desembarque e continuação
da viagem a Colônia, que hoje é uma das princi-
pais cidades europeias em termos de feiras e ex-
posições. Chegada e visita panorâmica da
cidade, a qual se destaca a magnífica Catedral
de São Pedro e Santa Maria, Hole e Schilder-
gasse. Concluiremos a visita com uma degusta-
ção de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) FRANKFURT
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Refeições: Conforme programa (bebidas

não inclusas).
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Londres, York, Paris,
Bruxelas e Amsterdã.

● Seguro de viagem.
Ver resto visitas incluidas pág. 65 e 111.

INGLATERRA E GALES
+ PARIS E PAÍSES BAIXOS
3 noites em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool, 1 em Condado de York
3 em Paris, 1 em Bruxelas, 2 em Amsterdã e 1 em Frankfurt

Além das visitas panorâmicas em Londres, Paris,
Amsterdã e Bruxelas, incluímos:

     • Visita a Windsor, Bath, Oxford e Cambridge

     • Visita a Fountain Abbey, Liverpool e Chester

        • A Haia, Delft, Roterdã, Antuérpia, Bruges e Gante.

        • Degustação de Cerveja em Frankfurt.

        • Passeio pelo Sena e subida a Torre Eiffel. Cruzeiro pelo Reno.

NOTAS

Ver notas pág. 65 e 111.

      HOTÉIS previstos ou similares

i Londres Royal National *** Centro
Thistle Barbican *** Cidade
Britannia Docklands **** Cidade

Cardiff/ Novotel Centre **** Cardiff
Newport Holiday Inn *** Newport

Hilton **** Newport

Liverpool H. Inn Liverpool *** Centro
H. Inn Exp. Albert Dock *** Cidade

Condado H. Inn Exp. City Centre *** Leeds
de York H. Inn Exp. Bradford *** Bradford

Paris Mercure La Defense**** Cidade
Residhome Millenaire**** Cidade
Forest Hill La Villette***SUP Cidade

Bruxelas Husa President**** Centro
NH Brussels City **** Centro

Amsterdã Mercure Ams. City**** Cidade
Novotel **** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Semicentro

          Ver resto de hotéis págs. 65 e 111.

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

256 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “LONDRES-PARIS EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Londres -  F im Frankfur t

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.680
      ■ » Meia:.............................. 2.700
      ■ » Alta: ............................... 2.860
      ■ » Extra: ............................. 3.020
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Londres........    100       105       120      105       60
         Frankfurt ......     80         80         80        80        50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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A80

dias, 15 visitas e 15 refeições  ... a partir de 2.590 $15

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES-WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fa-
remos uma parada para ver o Castelo de Wind-
sor, por fora. Almoço no caminho. A seguir,
vamos fazer uma última visita a Bath. Tempo livre
até à hora de salir para Cardiff, onde passare-
mos a noite. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford. Almoço.
Partiremos para Chester, cidade cercada de mu-
ralhas romanas e medievais. Tempo livre até o
momento de sair para Liverpool. Jantar e aco-
modação.

DIA 4. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. In-
clui a viagem na "Snowdon Mountain Railway"
que nos levará ao cume da montanha para des-
frutar das magníficas paisagens da região. O
nome do parque teve origem no nome da mon-
tanha, Snowdown, a mais alta de Gales. Em se-
guida, sairemos para Caernarfon, onde teremos
tempo livre para admirar o castelo que foi cons-
truído na cidade ao norte do país de Gales, pelo
rei Eduardo I da Inglaterra, como consequência
de sua vitoriosa campanha de conquista do
país de Gales e como meio assegurar o controle
definitivo do território recém incorporado a seu
reino. Por esse motivo, forma parte de todo um
conjunto de fortificações e castelos que pos-
suem uma única finalidade. Jantar e acomo-
dação.

DIA 5. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a
“Pequena Escócia”. Para poder desfrutar ao má-
ximo de suas paisagens, faremos um passeio de
barco no lago Windemere, o maior da Inglaterra.
Continuamos nossa viagem rumo ao Condado
de Yorkshire, onde visitaremos a Fountains
Abbey. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza
de York. Faremos uma visita com guia pela ci-
dade. Após o almoço seguiremos para Cam-

bridge (passeio incluso). Tempo livre  Continua-
remos até Londres. Acomodação. 

DIA 7. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde
poderemos descobrir os símbolos mais impor-
tantes que identificam Londres. Tempo livre no
centro para desfrutar do West End. A cidade de
Westminster com a Abadia de Westminster, o
palácio real de Buckingham, Clarence House,
Banqueting House, o Distrito de Kensington e
Chelsea com sus museus e o Hyde Park. Não
deixe de ver a Catedral de São Paulo (St. Paul),
a National Gallery, a Tate Modern, a London
Bridge, a Tower Bridge e a Torre de Londres,
além do Museu Britânico. Acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) LONDRES-
FRANKFURT

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada,
transporte para o aeroporto para embarcar no
voo com destino a Frankfurt (voo não incluso).
Chegada e traslado ao hotel. Tempo Livre. Jan-
tar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) FRANKFURT-
Cruzeiro ao longo do Reno- COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para
navegar pela parte mais bonita do Reno e
admirar o Rochedo Loreley e os antigos
castelos-fortaleza do Reno. Desembarque em
Boppard e continuação da viagem até
Colônia. Chegada, visita à cidade, onde se
destaca sua magnífica catedral gótica, a maior
do país. Jantar e acomodação. 

DIA 10. (Quarta Feira) COLÔNIA-
HANNOVER-HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover.
Visita panorâmica pela cidade, onde se
destacam a Antiga Prefeitura, e a Igreja de
mercado, além da Nova Prefeitura. Conti-
nuação da viagem até Hamburgo. Tempo livre
nesta elegante e cosmopolita cidade. Passeio
de barco opcional pelo porto. Jantar e
acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa,
a cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Tempo livre. Na parte da tarde temos uma bela
excursão incluída à cidade de Lübeck.
Faremos a visita ao centro antigo. Na hora

indicada, retorno a Hamburgo. Jantar e
acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandeburgo, etc. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita opcional a Berlim Artística.
Resto do tempo livre; recomendamos apro-
ximar-se para conhecer a praça de Alexander
(Alexanderplatz), de onde é possível dirigir-se
até a Catedral e a Prefeitura Vermelha, as 
torres gémeas da Igreja de São Nicolau e o
Gendarmenmarkt, um dos locais mais bonitos
de Berlim. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos
a possibilidade de fazer uma visita interessante
a Potsdam. Seus belos palácios e jardins, 
que ocupam mais de 300 hectares, são o
melhor exemplo do esplendor do grande
império prussiano. Resto do dia livre. Jantar e
acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) BERLIM
Café da manhã buffet. Na hora indicada,
transporte ao aeroporto. Fim da viagem e dos
nossos serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Refeições: Conforme programa (bebidas

não inclusas).
● Visitas com guia local:

Panorâmicas de Londres, York,
Hamburgo e Berlim.

● Visitas com nosso guia:
Palacio da Windsor, Bath, Chester,
Oxford, Cambrige, Frankfurt, Colônia e
Hannover.

● Seguro de viagem.
● Ver resto visitas incluidas pág. 77 e 111.

INGLATERRA E GALES
+ ALEMANHA
3 noites em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool, 1 em Condado de York
1 em Frankfurt, 1 em Colônia, 2 em Hamburgo e 3 em Berlim

Além das visitas panorâmicas em Londres, Hamburgo
e Berlim, incluímos:

     • Visita a Windsor, Bath, Oxford e Cambridge

     • Visita a Fountain Abbey, Liverpool e Chester

        • Cruzeiro pelo Reno.

        • Visita a Hannover.

        • Excursão a Lübeck.

NOTAS

• Ver notas pág. 77 e 111.

      HOTÉIS previstos ou similares

i Londres Royal National *** Centro
Thistle Barbican *** Cidade
Britannia Docklands **** Cidade

Cardiff/ Novotel Centre **** Cardiff
Newport Holiday Inn *** Newport

Hilton **** Newport

Liverpool H. Inn Liverpool *** Centro
H. Inn Exp. Albert Dock *** Cidade

Condado H. Inn Exp. City Centre *** Leeds
de York H. Inn Exp. Bradford *** Bradford

Frankfurt Novotel City**** Semicentro

Mercure Eschborn**** Periferia

Colônia Barcelo**** Cidade

Ramada Bruhl**** Bruhl

Hamburgo Leonardo C. Nord***Sup. Cidade

Panorama Harburg **** Periferia

Berlim Holiday Inn C.W.**** Cidade

Berlin Excelsior**** Cidade

Holiday Inn C. East**** Cidade

          Ver resto de hotéis págs. 77 e 111.

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

Munique
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Hannover
Colônia

Frankfurt

Berlim

Dresden

Cambridge

Bath

York

Londres
Bristol

Chester
  Liverpool

Fountains Abbey

257 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “LONDRES-FRANKFURT EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Londres -  F im Ber l im

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Londres ..............................      100      120       60

         Berlim .................................      80      80       50

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.590
      ■ » Alta: ............................... 2.620
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Fountains Abbey

A81

dias, 17 visitas e 17 refeições  ... a partir de 2.855 $15

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES- WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fare-
mos uma parada para ver o Castelo de Wind-
sor, por fora. Almoço no caminho. A seguir,
vamos fazer uma última visita a Bath. Tempo livre
até à hora de salir para Bristol, onde passaremos
a noite. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada. Almoço. Partiremos para Chester, ci-
dade cercada de muralhas romanas e medievais.
Tempo livre até o momento de sair para Liver-
pool. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. In-
clui a viagem na "Snowdon Mountain Railway"
que nos levará ao cume da montanha para des-
frutar das magníficas paisagens da região. O
nome do parque teve origem no nome da mon-
tanha, Snowdown, a mais alta de Gales. Em se-
guida, sairemos para Caernarfon, onde teremos
tempo livre para admirar o castelo. Jantar e aco-
modação.

DIA 5. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a
“Pequena Escócia”. Para poder desfrutar ao má-
ximo de suas paisagens, faremos um passeio de
barco no lago Windemere, o maior da Inglaterra.
Continuamos nossa viagem rumo ao Condado
de Yorkshire, onde visitaremos a Fountains
Abbey. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza
de York. Faremos uma visita com guia pela ci-
dade. Após o almoço seguiremos para 
Cambridge (passeio incluso). Tempo livre  Con-
tinuaremos até Londres. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde
poderemos descobrir os símbolos mais impor-
tantes que identificam Londres. Tempo livre no

centro para desfrutar do West End, com seus ci-
nemas, bares, clubes, teatros e restaurantes. A
cidade de Westminster com a Abadia de Wes-
tminster, o palácio real de Buckingham, Clarence
House, Banqueting House, o Distrito de Kensing-
ton e Chelsea com sus museus e o Hyde Park.
Não deixe de ver a Catedral de São Paulo (St.
Paul), a National Gallery, a Tate Modern, a Lon-
don Bridge, a Tower Bridge e a Torre de Londres,
além do Museu Britânico. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) LONDRES-DUBLIN
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Dublin (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) DUBLIN-C. KERRY
Café da manhã irlandês. Panorâmica em Du-
blin. Veremos o Trinity College (uma das maiores
bibliotecas da Europa), Temple Bar e Grafton
Street, o Palácio da Justiça, a Catedral de Christ
Church, Merrion Square, Phoenix Park, etc.
Após o almoço partiremos para Tralee, por Li-
merick. Tempo livre e traslado a nosso hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) C. KERRY
Café da manhã irlandês. Saída para o Anel de
Kerry, sem dúvida a rota turística mais espetacu-
lar da Irlanda. Após o almoço seguiremos para
Killarney. Uma visita a Killarney não seria com-
pleta sem seu Parque Nacional e Muckross
House & Gardens (entrada não incluida). Tras-
lado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) C. KERRY-GALWAY
Café da manhã irlandês. Saída em direção a
Adare. Seguiremos para Bunratty onde pode-
remos visitar o espetacular castelo, um dos mais
interessantes da Europa. Almoço e continuação
para Moher, no Condado de Clare, onde tere-
mos ocasião de admirar seus impressionantes
penhascos, uma das principais atrações turísti-
cas da Irlanda, que se estendem através de 8 km
e atingem os 214 metros em seu ponto mais
alto. Continuaremos desfrutando das paisagens
da Irlanda através da Região de Burren. Che-
gada a Galway e tempo livre para visitar esta ci-
dade de ambiente boémio. Traslado a nosso
hotel. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) GALWAY–
LETTERKENNY/SLIGO
Café da manhã irlandês. Saída para Conne-
mara, região que é frequentemente descrita
como o coração da cultura irlandesa. Percorre-

remos o Lago de Inagh a caminho da magnífica
Abadia de Kylemore que teremos a oportuni-
dade de visitar. Almoço e saída para Letter-
kenny, atravessando os Condados de Sligo e
Donegal, que oferecem algumas das paisagens
mais deslumbrantes da Irlanda. Chegada a Let-
terkenny. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) LETTERKENNY-BELFAST
Café da manhã irlandês. Poderemos apreciar
a beleza dos vales e colinas do Condado de An-
trim, a caminho da Calçada dos Gigantes
(Giant’s Causeway). Após o almoço prossegui-
remos nosso caminho para Belfast. Visita 
panorâmica de Belfast e tempo livre. Acomo-
dação.

DIA 14. (Domingo) BELFAST-DUBLIN
Café da manhã irlandês. Visita opcional ao
Museu do Titanic, o transatlântico mais famoso
da história. Transporte para Dublin e tempo livre
com a possibilidade de visitar (Opc.) a Guinness
Storehouse. Acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) DUBLIN
Café da manhã irlandês. Tempo livre até a hora
do traslado ao aeroporto.Fim da viagem e de
nossos serviços.

INGLATERRA E GALES
+ PAISAGENS DA IRLANDA
3 noites em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool, 1 em Condado de York
2 em Dublin, 2 em Cº de Kerry, 1 em Galway, 1 em Letterkenny e 1 em Belfast

Além das visitas panorâmicas em Londres,
Dublin e Belfast, incluímos:

     • Visita a Windsor, Bath, Oxford e Cambridge

     • Visita a Fountain Abbey, Liverpool e Chester.

     •  Tralee, Killarney, Galway. Letterkenny, Castelo de Bunratty com entradas.

     •  Muckross House, Falésias de Moher.

     •  Abadía de Kylemore com entradas, Calçada do gigante.

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12

INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação em hotéis previstos ou
similares. 

● Refeições: conforme itinerario (bebidas
não inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada. 

● Visita panorâmica:
de Londres, Cº de York, Windsor,
Bath, Chester, Oxford, Cambridge, 
Dublin e Belfast

● Outras atrações inclusas:
Anel de Kerry, Castelo de Bunratty
(entradas incluidas),
Muckross House (visita exterior)
Falésias de Moher, (entradas incluidas)
Abadía de Kylemore (entradas incluidas),
Calçada do Gigante (entradas incluidas).

● Seguro de viagem.

Dublin

Kerry

Galway

Letterkenny
Belfast

GRAM COMODIDADE “LONDRES-DUBLIN EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Londres -  F im Dubl in

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade
                                

Em duplo
   Spto.

                                                             Indiv.

         Londres .......................................        105        60

         Dublin ..........................................        110        60

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      Em quarto duplo.................................. 2.855
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      HOTÉIS previstos ou similares

i         Londres        Royal National ***                Centro
                              Thistle Barbican ***              Cidade
                              Britannia Docklands ****      Cidade

        Cardiff/         Novotel Centre****                Cardiff
        Newport       Holiday Inn***                     Newport
                              Hilton****                            Newport

        Liverpool      H. Inn Liverpool ***              Centro
                              H. Inn Exp. Albert Dock***   Cidade

        Condado      H. Inn Exp. City Centre ***     Leeds
        de York         H. Inn Exp. Bradford ***     Bradford

        Dublín           City West ****                     Periferia
                              Maldron Parnell S. ***          Centro
                              Holiday Inn Express ***      Periferia
                              R. Blue Airport ****             Periferia

        Cº Kerry        Brandon Hotel ***                  Tralee
                              Earl of Desmond ***               Tralee
                              Eviston House ***               Killarney

        Galway         Galway Oyster ***SUP        Oranmore
                              Lough Rhea ****                   Galway
                              Connemara Coast ****           Furbo

        Letterkenny  Gallhager´s****                     Centro
                              Station House ***                 Cidade

        Sligo              Radisson Blu****                      Sligo
                              BW Sligo***                             Sligo

        Belfast          Ibis***                                    Centro
                              H. I. Express Q. Quarter ***  Cidade

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415
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      HOTÉIS previstos ou similares

i Londres Royal National *** Centro
Thistle Barbican *** Cidade
Britannia Docklands **** Cidade

Cardiff/ Novotel Centre **** Cardiff
Newport Holiday Inn *** Newport

Hilton **** Newport

Liverpool H. Inn Liverpool *** Centro
H. Inn Exp. Albert Dock *** Cidade

Condado H. Inn Exp. City Centre *** Leeds
de York H. Inn Exp. Bradford *** Bradford

Edimburgo Premier Inn *** Periferia

Novotel Park **** Periferia

Tierras Altas Ben Wyvis*** Strapheffer
Encore *** Inverness
Avi. Resort *** F. Hills/L. Rannoch

Área Fort  Imperial **** Fort William
William Cruachan *** Fort William

Morar *** Mallaig

Regent ** Oban

Glasgow Thistle ****/Ibis **SUP Centro
Go Glasgow *** Cidade
Deconcove *** Cidade
Premier Inn *** Cidade

       Ver resto de hoteis en págs. 111 e 112.

Cambridge

Salisbury

Bath

Stratford

York

Londres

Bristol

Chester

Liverpool

Fountains Abbey

Edimburgo

Glasgow
Stirling

Skye Inverness
Glencoe

A82

dias, 16 visitas e 15 refeições  ... a partir de 3.095 $14

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES- WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fare-
mos uma parada para ver o Castelo de Windsor,
por fora. Almoço no caminho. A seguir, vamos
fazer uma última visita a Bath. Tempo livre até à
hora de salir para Bristol, onde passaremos a
noite. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada. Almoço. Partiremos para Chester, ci-
dade cercada de muralhas romanas e medievais.
Tempo livre até o momento de sair para Liverpool.
Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. Inclui
a viagem na "Snowdon Mountain Railway" que
nos levará ao cume da montanha para desfrutar
das magníficas paisagens da região. Em seguida,
sairemos para Caernarfon, onde teremos tempo
livre para admirar o castelo. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 5. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a
“Pequena Escócia”. Para poder desfrutar ao má-
ximo de suas paisagens, faremos um passeio de
barco no lago Windemere, o maior da Inglaterra.
Continuamos nossa viagem rumo ao Condado de
Yorkshire, onde visitaremos a Fountains Abbey.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza de
York. Faremos uma visita com guia pela cidade.
Após o almoço seguiremos para Cambridge
(passeio incluso). Tempo livre. Continuaremos até
Londres. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) LONDRES-
EDIMBURGO

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-

porte para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Edimburgo (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Visita panorâmica
(inclusa) da Edimburgo. Veremos o legendário
Castelo, que se eleva como por arte de mágica
sobre o centro urbano abrigando entre seus
muros grande quantidade de surpresas, além de
ser o responsável pela custódia das Joias da
Coroa Escocesa; o Palácio Holyroodhouse, a
Royal Mile ("Milha Real"), num bairro com en-
cantadoras ruelas. Também visitaremos o Parla-
mento, a National Gallery e Calton Hill. Almoço
e tarde livre. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) EDIMBURGO-
TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês e saída com destino
às Terras Altas (Highlands). Visitaremos uma
conhecida destilaria de whisky para ver como é
fabricada essa famosa bebida seguindo os mé-
todos tradicionais, com oportunidade de degus-
tar a "água da vida". Seguiremos para Inverness,
capital natural e administrativa das Terras Altas,
situada na desembocadura do rio Ness, na costa
de Moray Firth. Após o almoço desfrutaremos da
tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) TERRAS ALTAS
Café da manhã escocês. Saída para percorrer
a região das Terras Altas. Começando por Wes-
ter Ross, situado no noroeste da Escócia, um
dos caminhos mais belos até a costa. Também
visitaremos Loch Maree, o quarto maior lago da
Escócia (20 km de comprimento e até 4 de lar-
gura) com suas espetaculares paisagens. Segui-
remos para a antiga cidade pesqueira de
Gairloch e, finalmente, para Inverewe Gardens,
a melhor coleção de plantas tropicais da Escócia.
Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) TERRAS ALTAS-AREA
FORT WILLIAM/OBAN
Café da manhã escocês. Através de espetacu-
lares paisagens de cascatas e lagos chegaremos
ao Castelo de Eilean Donan. Continuação para
a ilha de Skye, a maior e mais setentrional das
Hébridas Interiores. É a segunda maior ilha da Es-
cócia e destaca-se por sua fascinante paisagem
e pela abundância de antigos monumentos e
castelos. Continuaremos nosso percurso até Ar-
madale, onde embarcaremos no ferry que zarpa
para Mallaig. Continuação para nosso hotel. Jan-
tar e acomodação.

Dia 12. (Sexta Feira) AREA FORT WILLIAM/
OBAN-GLENCOE-GLASGOW
Café da manhã escocês. Saída em direção a
Glencoe, o vale mais famoso da Escócia pela be-

leza de seus penhascos e escarpadas colinas.
Seguiremos para a região montanhosa das Tros-
sachs, onde poderemos visitar o Castelo de
Stirling (entradas inclusas). Situado no alto de
um rochedo, representa melhor que qualquer
outro castelo a resistência escocesa frente à
agressão inglesa na época medieval. Em frente,
no alto de uma colina, erige-se o monumento co-
memorativo de William Wallace (“Braveheart”),
herói da resistência escocesa, enforcado pelas
forças inglesas em 1305. Após o almoço conti-
nuaremos a Glasgow. Visia panorâmica (inclusa).
Glasgow teve sua glória na era vitoriana, quando
era conhecida como a segunda cidade do Impé-
rio Britânico. Visitaremos sua grande Mesquita
central, a Catedral, a fabulosa Universidade, a
Prefeitura, George Square, Buchanan Street, etc.
Acomodação.

DIA 13. (Sábado) GLASGOW
Café da manhã escocês. Día livre opcional-
mente, fazer a visita a New Lanark, às margens
do rio Clyde, uma aldeia do século XVIII, maravil-
hosamente reconstruída, cuja economia girava ao
redor da fábrica de tecidos de algodão. Retorno
a Glasgow. Acomodação.

DIA 14. (Domingo) GLASGOW-EDIMBURGO
Café da manhã escocês. Tempo livre até a hora
do traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

INGLATERRA E GALES
+ ESCÓCIA
2 noites em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool, 1 em Condado York,
2 em Edimburgo, 2 em Terras Altas, 1 em Area Oban e 2 em Glasgow

Além das visitas panorâmicas em Londres,
Dublin e Belfast, incluímos:

     • Visita a Windsor, Bath, Oxford, Cambridge, Fountain Abbey, Liverpool e Chester.

     •  Visita a uma destilaria de Whisky (com entradas).

     •  Vivita a Inverness, Terras Altas e Wester Ross.

     •  Visita Ilha de Skye, lago Ness com passeio de barco.

     •  Castelo Eillean Donan (sem entradas). Castelo Stirling (com entradas).

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12

        ■ T. Baixa ■ T. Alta
Em Julho e Agosto, em Escocia, el tour operará 
conforme nã pág. 112

INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação em hotéis previstos ou
similares. 

● Refeições: conforme itinerario (bebidas
não inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada. 

● Visita panorâmica:
de Londres, Cº de York, Windsor,
Bath, Chester, Oxford, Cambridge, 
Dublin e Belfast

● Seguro de viagem.
Ver resto visitas incluidas pág. 111 e 112.

259 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “LONDRES-EDIMBURGO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Londres - Fim Edimburgo

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 3.095
      ■ » Alta: ............................... 3.205
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Londres ..............................      100      120       60

         Edimburgo..........................      100      120       70

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415
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260 PANAVISIÓN

Cambridge

Bath

York

Londres
Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey

A83

dias, 13 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.185 $14

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES- WINDSOR-
BATH-BRISTOL
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fare-
mos uma parada para ver o Castelo de Windsor,
por fora. Almoço no caminho. A seguir, vamos
fazer uma última visita a Bath. Tempo livre até à
hora de salir para Bristol, onde passaremos a
noite. Jantar e acomodação. 

DIA 3. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada. Almoço. Partiremos para Chester, ci-
dade cercada de muralhas romanas e medievais.
Tempo livre até o momento de sair para Liverpool.
Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. In-
clui a viagem na "Snowdon Mountain Railway"
que nos levará ao cume da montanha para des-
frutar das magníficas paisagens da região. O
nome do parque teve origem no nome da mon-
tanha, Snowdown, a mais alta de Gales. Em se-
guida, sairemos para Caernarfon. Jantar e
acomodação. 

DIA 5. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a “Pe-
quena Escócia”. Para poder desfrutar ao máximo
de suas paisagens, faremos um passeio de barco
no lago Windemere, o maior da Inglaterra. Conti-
nuamos nossa viagem rumo ao Condado de
Yorkshire, onde visitaremos a Fountains Abbey.
Jantar e acomodação. 

DIA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza de
York. Faremos uma visita com guia pela cidade.
Após o almoço seguiremos para Cambridge
(passeio incluso). Tempo livre  Continuaremos até
Londres. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) LONDRES- PRAGA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-

porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Praga (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica, veremos: a Praça da
República, onde se encontra uma das mais anti-
gas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a Casa
Municipal, a Praça Venceslau, a Ponte Charles,
a Praça Velha. Almoço. Na parte da tarde, du-
rante a visita artística opcional, veremos: 
• O Castelo de Praga. • A Viela Dourada. 

DIA 9. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia
completo à vizinha e famosa cidade de Karlovy
Vary, a maior e mais importante estação balneária
da República Checa. Diz a lenda que foi fundada
pelo próprio imperador Carlos IV, que, em um dia
da caça, descobriu as propriedades da água da
região e, mais tarde, construiu um pavilhão de
caça e fundou uma cidade à qual deu o seu
nome: Karlovy Vary, que significa "águas quentes
de Carlos". Sua indústria de maior prestígio mun-
dial é a do cristal Moser, conhecido como "Cristal
dos Reis", de excelente qualidade e que abas-
tece, desde o século XIX, as Casas Reais Euro-
peias, chefes de Estado, etc. Retorno a Praga. À
noite, jantar (opc.) na típica taberna U-Fleku, du-
rante o qual degustaremos a cozinha checa, o fa-
moso licor Becherovka (uma taça) e a excelente
cerveja checa (uma jarra), tudo incluso no preço.
Acomodação. 

DIA 10. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e vi-
sita panorâmica. Saída para Budapeste. Che-
gada. Jantar e acomodação. 

DIA 11. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica. Na margem direita
do Danúbio fica o centro histórico, o Buda, onde
veremos: o Bastião dos Pescadores, a Igreja de
Matias, etc. A seguir atravessaremos o Danúbio
para visitar Peste, a parte comercial da cidade.
Na parte da tarde aqueles que desejarem poderão
fazer um passeio opcional de barco no Danúbio.
Esta noite oferecemos a possibilidade de fazer um
passeio noturno por Budapeste iluminada e par-
ticipar de um jantar cigano (opc.). Acomodação. 

DIA 12. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica ci-
dade de Viena. Chegada, visita panorâmica a esta

cidade banhada pelo Danúbio, antiga capital do
império austro-húngaro. No centro de Viena po-
demos localizar a antiga cidade imperial, com o
Palácio de Hofburg, residência dos imperadores.
Também veremos o Palácio de Belvedere, a Igreja
Votiva, a Catedral de Santo Estêvão, o Museu
de Belas Artes, os monumentos a Goethe, Schiller
e Mozart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a
Ópera, etc. Passeio com nosso guia pelas princi-
pais ruas da capital austríaca. Acomodação. 

DIA 13. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fare-
mos a visita opcional Viena artística: Ópera de
Viena ou Staatsoper. A seguir, oferecemos a
possibilidade de fazer uma visita opcional ao Pa-
lácio Schönbrunn. Palácio de Verão construído
para Maria Theresa entre 1743-1749, na verdade,
uma versão reduzida do projeto original. O interior
é um verdadeiro tesouro (afrescos, pinturas, tra-
balhos em madeira, laca, estuque e espelhos, ta-
peçarias, mármore e cristal), nenhuma despesa
foi poupada. Almoço. Tarde livre. Na parte da te-
arde, aqueles que desejarem poderão assistir a
um concerto no Palácio Auersperg e jantar em
Grinzing (opcional). Acomodação.

DIA 14. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, trans-
porte ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

INGLATERRA E GALES
+ PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
2 noites em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool, 1 em Condado de York
3 em Praga, 2 em Budapeste e 2 em Viena

Além das visitas panorâmicas em York,
Praga, Budapeste e Viena, incluímos:

     • Visita a Windsor, Bath, Oxford e Cambridge.

     • Visita a Fountain Abbey.

     • Visita a Liverpool e Chester.

     • Visita a Bratislava.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Londres          Royal National ***                Centro
                                Thistle Barbican ***             Cidade
                                Britannia Docklands ****      Cidade

Cardiff/ Novotel Centre **** Cardiff
Newport Holiday Inn *** Newport

Hilton **** Newport

Liverpool H. Inn Liverpool *** Centro
H. Inn Exp. Albert Dock *** Cidade

Condado H. Inn Exp. City Centre *** Leeds
de York H. Inn Exp. Bradford *** Bradford

        Praga             Holiday Inn Congress****     Cidade

                                Duo/Olympik****                  Cidade

                                Clarion Congres****             Cidade

        Budapeste     Arena****                              Cidade

                                            Hungaria****                         Cidade

        Viena              Holiday Inn South****           Cidade

                                Eurostars Vienna****            Cidade

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

      INCLUSO NA VIAGEM

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação em hotéis previstos ou
similares. 

● Refeições: conforme itinerario (bebidas
não inclusas).

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada. 

● Visita panorâmica:
Cº de York,
Praga, Budapeste e Viena.

● Visita com nosso guia:
Windsor, Bath, Chester,
Oxford e Cambrige.
Região dos Lagos,
Fountains Abbey.

● Seguro de viagem.

Viena

Budapeste

Praga

Bratislava

In ic io Londres -  F im Viena

GRAM COMODIDADE “LONDRES-PRAGA EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.185
      ■ » Meia:.............................. 2.240
      ■ » Alta: ............................... 2.095
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Londres..................      100      105      120       60
         Viena ......................      45      65      80       40

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Cambridge

Bath

York

Londres
Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey

Varsovia

Cracovia

Auschwitz

Gdansk

Torun

Poznan

A84

dias, 19 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.665 $16

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES- WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fa-
remos uma parada para ver o Castelo de Wind-
sor, por fora. Almoço no caminho. A seguir,
vamos fazer uma última visita a Bath. Tempo livre
até à hora de salir para Bristol, onde passaremos
a noite. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada. Almoço. Partiremos para Chester, ci-
dade cercada de muralhas romanas e medievais.
Tempo livre até o momento de sair para Liver-
pool. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. In-
clui a viagem na "Snowdon Mountain Railway"
que nos levará ao cume da montanha para des-
frutar das magníficas paisagens da região. O
nome do parque teve origem no nome da mon-
tanha, Snowdown, a mais alta de Gales. Em se-
guida, sairemos para Caernarfon, onde teremos
tempo livre para admirar o castelo. Jantar e aco-
modação.

DIA 5. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a
“Pequena Escócia”. Para poder desfrutar ao má-
ximo de suas paisagens, faremos um passeio de
barco no lago Windemere, o maior da Inglaterra.
Continuamos nossa viagem rumo ao Condado
de Yorkshire, onde visitaremos a Fountains
Abbey. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza
de York. Faremos uma visita com guia pela ci-
dade. Após o almoço seguiremos para 
Cambridge (passeio incluso). Tempo livre. Con-
tinuaremos até Londres. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde
poderemos descobrir os símbolos mais impor-
tantes que identificam Londres. Tempo livre no

centro para desfrutar do West End, com seus ci-
nemas, bares, clubes, teatros e restaurantes. A
cidade de Westminster com a Abadia de Wes-
tminster, o palácio real de Buckingham, Clarence
House, Banqueting House, o Distrito de Ken-
sington e Chelsea com sus museus e o Hyde
Park. Não deixe de ver a Catedral de São Paulo
(St. Paul), a National Gallery, a Tate Modern, a
London Bridge, a Tower Bridge e a Torre de Lon-
dres, além do Museu Britânico. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) LONDRES-VARSOVIA
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Varsovia (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 9. (Terça Feira) VARSÓVIA
Café da manhã buffet e visita panorâmica em
Varsóvia. Destaque para sua imponente Cidade
Velha. Na Praça do Mercado, veremos o monu-
mento da Sereia, símbolo de Varsóvia. Na parte
oriental da praça eleva-se o maravilhoso Castelo
Real, de estilo barroco. Tarde livre para continuar
visitando a capital da Polônia. Jantar e acomo-
dação.

DIA 10. (Quarta Feira) VARSÓVIA-
AUSCHWITZ-CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Saída para Auschwitz,
lugar onde se encontra o famoso campo de con-
centração, triste testemunha da tragédia hu-
mana ocorrida durante a Segunda Guerra
Mundial. Durante a visita, percorreremos os an-
tigos barracões do campo, convertidos em
museu. Continuação para Cracóvia. Partiremos,
em seguida, para a Cracóvia. Jantar e acomo-
dação.

DIA 11. (Quinta Feira) CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Estadia com meia pen-
são. Iniciaremos o dia com a visita panorâmica
à antiga capital da Polônia onde se entrelaçam
lendas, história e contemporaneidade. À tarde,
visita opcional às Minas de Sal de Wieliczka,
um dos mais antigos complexos mineiros deste
tipo na Europa. Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) CRACÓVIA-
WROCLAW-POZNAN
Café da manhã buffet. Saída para Wroclaw,
preciosa cidade que visitaremos, acompanhados
de nosso guia, destacando a Praça do Mercado.
Saída para Poznan, fundada pelo primeiro prín-
cipe da Polônia, Mieszko I, no século IX. Jantar
e acomodação.

DIA 13. (Sábado) POZNAN-TORUN-
GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica a Poznan, ddu-
rante a qual poderemos admirar sua espetacular
Praça do Mercado. Saída para Torun, onde fa-
remos uma parada para visitar sua maravilhosa
cidade medieval. Em seguida, saída com destino
a Gdansk. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica em Gdansk. Ve-
remos a colossal Basílica de Nossa Senhora, em
estilo gótico, que se destaca no alto da cidade,
o Mercado Longo, um dos mais bonitos da Eu-
ropa. Apos visitaremos a cidade balneário de
Sopot, na costa do mar Báltico. Retorno a nosso
hotel. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) GDANSK-
MALBORK-GDANSK
Café da manhã buffet. Saída em direção a Var-
sóvia, no caminho, daremos uma parada na ci-
dade medieval de Malbork, onde poderemos
visitar o exterior de sua fortaleza. Regreso a
Gdansk. Jantar e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) GDANSK-VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para ao aeroporto para embarcar no voo
com destino a Varsóvia (voo incluso). Chegada.
Fim da viagem e de nossos serviços.

INGLATERRA E GALES
+ POLÔNIA
3 noites em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool, 1 em Condado de York
2 em Varsóvia, em 3 Gdansk, 1 em Poznan e 2 em Cracóvia

Além das visitas panorâmicas em Varsóvia, Gdansk 
e Cracóvia, incluímos:

     • Visita a Windsor, Bath, Oxford e Cambridge

     • Visita a Fountain Abbey, Liverpool e Chester.

     • Passeio noturno por Varsóvia.

     • Visita a Torún, Poznan e Sopot.

     • Campo de concentração de Auschwitz.

      HOTÉIS previstos ou similares

i Londres Royal National *** Centro
Thistle Barbican *** Cidade
Britannia Docklands **** Cidade

Cardiff/ Novotel Centre **** Cardiff
Newport Holiday Inn *** Newport

Hilton **** Newport

Liverpool H. Inn Liverpool *** Centro
H. Inn Exp. Albert Dock *** Cidade

Condado H. Inn Exp. City Centre *** Leeds
de York H. Inn Exp. Bradford *** Bradford

Varsóvia Mercure Centrum **** Centro

MDM ***Sup Centro

Gdansk(1) Mercure Stare Miasto**** Centro

Poznan Novotel Centrum**** Centro

Cracóvia Novotel Bronowice**** Cidade

Sympozyum **** Cidade
(1) Excepcionalmente poderá pernoitar no Novotel

Gdansk 3* ou similar.

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12

      INCLUSO NA VIAGEM
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre.
● Acomodação em hotéis previstos ou

similares. 
● Refeições: conforme itinerario (bebidas

não inclusas).
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Visitas com guia local:

Londres, York, Varsóvia, Cracóvia,
Poznan e Gdansk.

● Visitas com nosso guia:
Torún.

● Seguro de viagem.

Ver resto visitas incluidas pág. 106 e 111.

261 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “LONDRES-VARSOVIA EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Londres -  F im Varsovia

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade
                                

Em duplo
   Spto.

                                                             Indiv.

         Londres .......................................        105        60

         Varsovia .......................................        95        50

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      Em quarto duplo.................................. 2.665
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Estocolmo

Oslo

Fiordos
Bergen

Copenhague

Cambridge

Bath

York

Londres

Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey

A85

dias, 20 visitas e 14 refeições  ... a partir de 3.305 $17

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES- WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fare-
mos uma parada para ver o Castelo de Windsor,
por fora. Almoço no caminho. A seguir, vamos
fazer uma última visita a Bath. Tempo livre até à
hora de salir para Bristol, onde passaremos a
noite. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada. Almoço. Partiremos para Chester, ci-
dade cercada de muralhas romanas e medievais.
Tempo livre até o momento de sair para Liverpool.
Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. Inclui
a viagem na "Snowdon Mountain Railway" que
nos levará ao cume da montanha para desfrutar
das magníficas paisagens da região. O nome do
parque teve origem no nome da montanha,
Snowdown, a mais alta de Gales. Em seguida,
sairemos para Caernarfon, onde teremos tempo
livre para admirar o castelo. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 5. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a “Pe-
quena Escócia”. Para poder desfrutar ao máximo
de suas paisagens, faremos um passeio de barco
no lago Windemere, o maior da Inglaterra. Conti-
nuamos nossa viagem rumo ao Condado de
Yorkshire, onde visitaremos a Fountains Abbey.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza de
York. Faremos uma visita com guia pela 
cidade. Após o almoço seguiremos para Cam-
bridge (passeio incluso). Tempo livre. Continuare-
mos até Londres. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde
poderemos descobrir os símbolos mais impor-
tantes que identificam Londres. Tempo livre no

centro para desfrutar do West End, com seus ci-
nemas, bares, clubes, teatros e restaurantes. A
cidade de Westminster com a Abadia de Wes-
tminster, o palácio real de Buckingham, Clarence
House, Banqueting House. Não deixe de ver a
Catedral de São Paulo (St. Paul), a National Ga-
llery, a Tate Modern, a London Bridge, a Tower
Bridge e a Torre de Londres, além do Museu Bri-
tânico. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) LONDRES-
ESTOCOLMO

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Estocolmo (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 9. (Terça Feira) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em
Estocolmo, durante a qual vamos percorrer a ci-
dade antiga, da época medieval. A seguir, reali-
zaremos uma visita opcional à Prefeitura de
Estocolmo, onde se celebra a entrega dos prê-
mios Nobel e ao Museu Vasa. Jantar e acomo-
dação.

DIA 10. (Quarta Feira) ESTOCOLMO-
KARLSTAD-OSLO
Café da manhã buffet. Na hora marcada saida
a Oslo passando per Karlstad. Chegada à capital
da Noruega e traslado ao hotel. Visita panorâ-
mica da cidade. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) OSLO-LILLEHAMMER-
LOM-AREA STRYN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica à cidade. Excur-
são inclusa ao Museu dos Barcos Vikings e
ao Museu Folclórico. Saída de Oslo para Lille-
hammer. Continuaremos pelo vale de Oppland
até chegar à cidade de Lom, local que reúne as
montanhas mais bem preservadas da Noruega.
Tempo livre para visitar a magnífica Stavkirke.
Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) ÁREA GEIRANGER-
AREA STRYN-GELEIRA DE BRYKSDAL-
ÁREA SONGDAL
Café da manhã buffet. Saída para embarcar,
num cruzeiro incluso ao longo do fiorde Geiran-
ger. Após o desembarque seguiremos para a
deslumbrante Geleira de Briksdal. Chegada a
Briksdal, onde haverá tempo livre à sua disposi-
ção. Na parte da tarde, continuação para Leikan-
ger. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ÁREA SONGDAL-FIORDE
DOS SONHOS-BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã nós iremos
para Sognefjord, o mais bonito e fundo no país
para o qual nós levaremos a cabo um cruzeiro
maravilhoso (incluído) de 2 aprox de horas. Nós
o Will desembarca na área de Aurland. Logo eles
serão capazes a difrutar de uma viagem maravi-
lhosa opcional no trem famoso de Flam. À última
hora chegada para Bergen, também famoso
como "o Capital dos Fiordes." Jantar e acomo-
dação.

DIA 14. (Domingo) BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã nós levare-
mos a cabo a visita panorâmica (incluído) desta
cidade sem igual no mundo. Nós caminharemos
pelo bairro de Nordnes (onde ele/ela é a rua fo-
tografada na cidade), para o Teatro, o quarto de
Concertos, a Universidade, a Igreja de María.
Nós terminaremos a visita em "Fisketorget" fa-
moso, o mercado de ter pescado ao ar livre
onde eles poderão provar produtos do mar de
qualidade alta. Leve livre. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) BERGEN-
COPENHAGUE

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Estocolmo (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Resto del día livre para
começar a desfrutar de esta maravillosa ciudad.
Acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. No princípio hora, visita
panorâmico (incluído) o quadrado da assem-
bléia municipal; a Sereia que transformou no
verdadeiro símbolo da cidade. Tarde livre. Aco-
modação.

DIA 17. (Quarta Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

INGLATERRA E GALES
+ ESCANDINÁVIA
3 noites em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool, 1 em Condado de York
2 em Estocolmo, 2 em Oslo, 2 em Fiordes, 1 em Bergen e 2 em Copenhague

Além das visitas panorâmicas em Londres, Estocolmo, Oslo, Bergen
e Copenhague, incluímos:

     • Visita a Windsor, Bath, Oxford, Cambridge, Fountain Abbey, Liverpool e Chester.

       • Cruzeiros: pelos fiordes dos Sonhos e Geiranger.

        • Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen e das Sete Irmãs.

        • Outras atrações: Museu dos Barcos Vikings e Folclórico, 

Stavkirke, subida no funicular em Bergen.

NOTAS

Ver notas pág. 111 e 121.

      HOTÉIS previstos ou similares

i Londres Royal National *** Centro
Thistle Barbican *** Cidade
Britannia Docklands **** Cidade

Cardiff/ Novotel Centre **** Cardiff
Newport Holiday Inn *** Newport

Hilton **** Newport

Liverpool H. Inn Liverpool *** Centro
H. Inn Exp. Albert Dock *** Cidade

Condado H. Inn Exp. City Centre *** Leeds
de York H. Inn Exp. Bradford *** Bradford

Estocolmo Scandic Ariadne**** Cidade

Scandic Foresta **** Cidade

Oslo Scandic Helsfyr **** Cidade

Scandic Bygdoy **** Cidade

Area Stryn Loenfjord ****  Loen

Geiranger Hotel **** Geirangern

Area Leikanger ****  Leikanger

Sognefjord Sognefjord Hotel ****  Leikanger

Hofskund Hotel ****  Songdal

Bergen Scandic City **** Centro

Radisson B. Norge **** Centro

Copenhague Scandic Sydhavn**** Cidade

Radisson Falconer **** Cidade

       Ver resto de hoteis en págs. 111 e 121.

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 27

Julho 11 25

Agosto 8 22

Setembro 5

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 111 e 121.

262 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “LONDRES-ESTOCOLMO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Londres - Fim Copenhague

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 3.305
      ■ » Alta: ............................... 3.405
      Spto. quarto individual......................... 960
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Londres ..............................      100      120       60

         Copenhague.......................      100      120       70

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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263 PANAVISIÓN

Moscou

São
Petersburgo

Cambridge

Bath

York

Londres
Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey

A86

dias, 13 visitas e 12 refeições  ... a partir de 2.570 $14

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES- WINDSOR-
BATH-BRISTOL
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fa-
remos uma parada para ver o Castelo de Wind-
sor, por fora. Almoço no caminho. A seguir,
vamos fazer uma última visita a Bath. Tempo livre
até à hora de salir para Bristol, onde passaremos
a noite. Jantar e acomodação. 

DIA 3. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada. Almoço. Partiremos para Chester, ci-
dade cercada de muralhas romanas e medievais.
Tempo livre até o momento de sair para Liver-
pool. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. In-
clui a viagem na "Snowdon Mountain Railway"
que nos levará ao cume da montanha para des-
frutar das magníficas paisagens da região. O
nome do parque teve origem no nome da mon-
tanha, Snowdown, a mais alta de Gales. Em se-
guida, sairemos para Caernarfon. Jantar e
acomodação. 

DIA 5. (Sexta Feira) LIVERPOOL-REGIÃO
DOS LAGOS-FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a
“Pequena Escócia”. Para poder desfrutar ao má-
ximo de suas paisagens, faremos um passeio de
barco no lago Windemere, o maior da Inglaterra.
Continuamos nossa viagem rumo ao Condado
de Yorkshire, onde visitaremos a Fountains
Abbey. Jantar e acomodação. 

DIA 6. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza
de York. Faremos uma visita com guia pela 
cidade. Após o almoço seguiremos para Cam-
bridge (passeio incluso). Tempo livre. Continuare-
mos até Londres. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) LONDRES- MOSCOU
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-

porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Moscou (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
à cidade de Moscou. Iniciaremos a panorâmica
na cidade seguindo para a Praça Vermelha,
onde se encontram o Museu de História (séc.
XIX), a catedral da Intercessão mais conhecida
como Catedral de São Basílio e admiraremos
o belíssimo conjunto do Convento das Donze-
las e o lago adjacente que inspirou Tchaikovsky
na composição da música do Ballet mais famoso
do mundo, “O Lago dos Cisnes”. Finalizaremos
o circuito dando um passeio pela Praça Ver-
melha. A seguir, faremos a visita ao Metrô de
Moscou, maravilhosamente decorado e mais
conhecido pelo nome de Palácios Subterrâneos.
Almoço. Na parte da tarde visita opcional o re-
cinto amuralhado do Kremlin, antiga residência
dos czares russos e atual sede da Presidência.
Lá poderemos desfrutar da mágica Praça das
Catedrais: a Catedral da Assunção, a mais im-
portante da Rússia; a Catedral da Anunciação e
a de São Miguel Arcanjo. Veremos o interior de
uma das catedrais. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre nesta bela
cidade para atividades pessoais, compras etc.
Sugerimos passear em seu centro antigo ou vi-
sitar opcionalmente Sergueiv Posad, a 65 km
de Moscou. À tarde sugerimos uma interessante
visita opcional à Galeria Tretyakov, um dos mais
prestigiosos museus do país, cuja coleção de
ícones (sécs. XIV-XVIII) e quadros de artistas rus-
sos dos séc. XVII-XIX é a melhor do mundo. Jan-
tar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) MOSCOU-SÃO 
PETERSBURGO

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, su-
gerimos visitar opcionalmente o Museu da 2ª
Guerra Mundial, um dos maiores museus da
Rússia. Na parte da tarde, viagem para São Pe-
tersburgo. Transporte para o aeroporto. Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica na cidade. Per-
correremos a Avenida Nevsky, rua principal da
cidade, na qual se destacam os edifícios da
Torre da Duma Urbana e da Casa do Livro.
Passaremos pelo dique e o Jardim de Verão e
admiraremos os Templos de São Isaac. Para fi-
nalizar a visita, contemplaremos a Catedral de
Nossa Senhora de Kazan, uma das obras-pri-

mas da arquitetura russa do século XIX. Almoço.
Tarde livre durante a qual suegerimos passear
pelo centro antigo da cidade. Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos opcionalmente uma visita ao Museu
Hermitage, considerado um dos maiores do
mundo. Conta com mais de três milhões de
obras e está situado na antiga residência dos
czares da Rússia. Suas coleções estão localiza-
das tanto no Palácio de Inverno como nos edifí-
cio do Antigo, Novo e Pequeno Hermitage.
Almoço com show folclórico durante o qual
desfrutaremos e admiraremos o colorido de seus
trajes. À tarde faremos uma visita à Fortaleza
de Pedro e Paulo, localizada na Ilha Zayachi, na
margem direita do Neva. de forma hexagonal
com seis baluartes, segue o contorno da ilha e a
altura de suas muralhas varia de 9 a 12 metros.
Destaca-se sua magnífica Catedral de estilo
barroco inicial e sua torre sineira, que foi, du-
rante muito tempo, o edifício mais alto da cidade,
com 122,5 metros de altura. Em seu interior po-
demos apreciar a iconóstase e esculturas reali-
zadas por artesanos rusos. Traslado ao hotel,
jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre. Na parte da
manhã recomendamos realizar uma visita opcio-
nal ao Palácio de Catarina na cidade de Pushkin.
Acomodação.

DIA 14. (Domingo) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

INGLATERRA E GALES
+ RÚSSIA
2 noites em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool, 1 em Condado de York
3 em Moscou e 4 em São Petersburgo

Além das visitas panorâmicas em York, Moscou e São Petersburgo,
incluímos :

     • Visita a Windsor, Bath, Oxford e Cambridge

        • Visita a Fountain Abbey, Liverpool e Chester.

        • Visita a pé pela Praça Vermelha.

        • Visita ao metrô de Moscou.

      HOTÉIS previstos ou similares

i Londres Royal National *** Centro
Thistle Barbican *** Cidade
Britannia Docklands **** Cidade

Cardiff/ Novotel Centre **** Cardiff
Newport Holiday Inn *** Newport

Hilton **** Newport

Liverpool H. Inn Liverpool *** Centro
H. Inn Exp. Albert Dock *** Cidade

Condado H. Inn Exp. City Centre *** Leeds
de York H. Inn Exp. Bradford *** Bradford

São Neptun **** Cidade

Petersburgo Sokos Olimpia **** Cidade

Vvedensky **** Cidade

Oktyabrskaya **** Cidade

Moscou Cosmos **** Cidade
Korston **** Cidade
Crowne Plaza ***** Cidade

       DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12

NOTAS

• Ver notas pág. 111 e 134.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 111 e 134.

GRAM COMODIDADE “LONDRES-MOSCOU EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Londres - Fim S. Petersburgo

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade
                                

Em duplo
   Spto.

                                                             Indiv.

         Londres .......................................        105        60

         São Petersburgo..........................        120        60

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      Em quarto duplo.................................. 2.570
      Spto. noites brancas 15/5 - 30/6......... 110
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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ESCANDIN VÁ IA
COMBINADA COM...

Estocolmo

Stavargen

Oslo

Bergen

Copenhague

Geiranger

Lillehammer

Bricksdal

Cabo Norte

Estocolmo

Noruega

Copenhague
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COMBINADOS de avião

São Petersburgo

Londres

Holanda

Alemanha

Gantes

São 
Petersburgo

Moscou

Tallín

Riga

Vilnius

Varsovia

Cracovia

Gdansk

Torun

Poznan

Czestochowa

Viena

Budapeste

Praga

Bratislava

Cambridge

Bath

York

Londres
Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey

Paris

Ámsterdão

Bruges
Gante

Bruxelas

Colônia
Frankfurt

Múniique

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Colônia

Frankfurt

Berlim

Dresden

Paris

Londres Dover

Calais

...LONDRES E PARiS

PÁG. 266 PÁG. 267 PÁG. 268

PÁG. 269 PÁG. 270 PÁG. 271

...PARIS, PAISES BAIXOS ...ALEMANHA

...INGLATERRA E GALES

PÁG. 272

...REPÚBLICAS BÁLTICAS

PÁG. 273

...PRAGA, BUDAPESTE
E VIENA ...POLÔNIA AL COMPLETO

...RÚSSIA CLÁSICA
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Oslo
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Karlstad

Leikanger
Stryn
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Copenhague
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dias, 17 visitas e 7 refeições  ... a partir de 2.995 $16

DIA 1. (Sábado) COPENHAGUE
Chegada a Copenhague e traslado ao hotel.
Acomodação.

DIA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à capital dina-
marquesa. Vamos passar por seus principais
monumentos, como: a Praça da Prefeitura, a
Pequena Sereia, que se converteu num verda-
deiro símbolo da cidade; a Gliptoteca Ny 
Carlsberg, e o palácio de Amalienborg. Aco-
modação.

DIA 3. (Segunda Feira) COPENHAGUE-
BERGEN

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Bergen (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 4. (Terça Feira) BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica de esta cidade. Tarde livre.
Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) BERGEN-Fiorde dos
Sonhos-SONGDAL
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, nos dirigiremos para a região de Sogn
og Fjordane. Efetuaremos uma breve parada
em Voss, onde se encontra uma das estações
ferroviárias que servem de partida para o famoso
trem de Flam. Seguiremos nosso caminho para
Gudvangen, com tempo livre para fazer um voo
de helicóptero e admirar a vista aérea dos fior-
des, geleiras e montanhas. A seguir, embarcare-
mos num espetacular cruzeiro de 2 horas
aproximadamente ao longo do “rei dos fiordes”,
o Sognefjord (“Fiorde dos Sonhos”), o mais
belo e profundo do país. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) SONGDAL-Geleira
Briksdal-Fiorde Geiranger-ÁREA DE
STRYN 
Café da manhã buffet. De manhã cedo, nos di-
rigiremos hacia Olden, onde desviaremos para
a famosa geleira de Briksdal. Tempo livre para
desfrutar dessa experiência única como preferir.
A seguir nos dirigiremos a Hellesylt para embar-
car em um cruzeiro, também incluso, durante o
qual percorreremos o espetacular Fiorde de
Geiranger. Desembarque em Geiranger e con-
tinuação para nosso hotel, desta vez, ao norte
da região do Nordfjord. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) ÁREA DE STRYN-
OSLO
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para Oslo. Realizaremos uma pa-
rada no vilarejo de Lom, e a seguir seguiremos
nossa viagem pelo vale de Gudbrandsdal até
Lillehammer. Na parte da tarde, chegaremos a
Oslo e realizaremos a visita inclusa pela ci-
dade. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Sábado) OSLO-KARLSTAD-
ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã vi-
sita dos museus folclorico e dos barcos vikings
na peninsula de Bygdoy. Seguiremos para a ca-
pital da Suécia, Estocolmo. Breve parada na
fronteira e, a seguir, atravessaremos os vilarejos
da região de Värmland até chegar a Karlstad,
onde daremos um passeio com nosso guia. No
final da tarde chegaremos a Estocolmo. Jantar
e acomodação.

DIA 9. (Domingo) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. A primera hora realiza-
remos a visita panorâmica a Estocolmo. Per-
correremos a cidade antiga, onde se encontram
o Palácio Real, a Catedral e a Torre Kaknäs. A
seguir, realizaremos uma visita opcional à Pre-
feitura de Estocolmo (onde se celebra o ban-
quete da entrega dos prêmios Nobel) e al
Museu Vasa. Tarde livre. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 10. (Segunda Feira) ESTOCOLMO-
LONDRES

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada,
transporte para o aeroporto para embarcar no
voo com destino a Londres (voo não incluso).
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 11. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a
visita panorâmica da cidade, onde veremos: a
Abadia de Westminster, o Parlamento com a fa-
mosa Torre do Relógio, mais conhecida como
Big Ben, monumentos genuinamente represen-
tantes do gótico inglês. Também veremos o Pa-
lácio de Buckingham. Aproveite a tarde para
visitar alguns dos museus: British Museum,
Tate Gallery ou o interior da Torre de Londres,
com as Jóias da Coroa. Pela noite, oferecemos
conhecer opcionalmente Londres iluminada, vi-
sita durante a qual passearemos por Picadilly
Circus, Trafalgar Square, Catedral de São
Paulo, etc. Realizaremos uma parada em um tí-
pico “pub” inglês, onde degustaremos uma ex-
celente cerveja. Acomodação.

DIA 12. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo, para realizar compras e
visitas de interesse. Em Knightsbridge, podem
ser encontradas algumas das lojas mais elegan-
tes de Londres, como a Harrods. Sugerimos vi-
sitar opcionalmente o Castelo de Windsor, uma
das residências oficiais da Rainha, sendo resi-
dência real a mais de 900 anos. Acomodação.

DIA 13. (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus a Do-
ver, para realizar o cruze do Canal da Mancha
em ferry e continuação em ônibus a Paris. Che-
gada e acomodação. Visita incluida a Paris Ilu-
minada.

DIA 14. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje temos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações que nos
darão uma excelente perspetiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame,
obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a
Sorbonne, o Panteão de Homens Ilustres, onde
se encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio e
os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel. À con-
tinuação embarque no Porto de Lena para reali-
zar um passeio de barco ao longo do Sena. A
seguir, subida ao 2º andar da famosa Torre Eif-
fel, de onde teremos um panorama único e belo
da grande cidade que é Paris. Terminaremos o
dia com um passeio a pé por Montmartre, pas-
sando pela praça de Tertre. Acomodação.

DIA 15. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibiliade de realizar uma das seguintes visitas
opcionais. Palácio de Versalhes. Museu do
Louvre

DIA 16. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Copenhague    Radisson Falconer ****      Cidade
                                  Scandic Sydhavn ****        Cidade

        Estocolmo        Scandic Foresta ****           Cidade
                                  Scandic Ariadne ****          Cidade

        Oslo                  Scandic Helsfyr ****           Cidade
                                  Scandic Holberg ****           Centro

        Area Stryn        Loenfjord ****                        Loen
                                  Geiranger Hotel ****        Geiranger

        A. Sognefjord   Leikanger ****                  Leikanger
                                  Sognefjord Hotel ****          Cidade
                                  Hofskund Hotel ****          Songdal

        Bergen             Radisson B. Norge ****       Centro
                                  Scandic City ****                Centro

        Londres           Royal National ***               Cidade
                                  Britannia International ****  Cidade
                                  Thistle Barbican ***            Cidade

        Paris                 Mercure La Defense ***.     Cidade
                                  Residhome Millenaire ****  Cidade
                                  Forest Hill La Villette***Sup   Cidade

ESCANDINÁVIA
+ LONDRES E PARIS
2 noites em Copenhague, 2 em Bergen, 2 em Fiordes, 1 em Oslo,

2 em Estocolmo, 3 em Londres e 3 em Paris

Além das visitas panorâmicas em Estocolmo, Oslo, Bergen, Copenhague,
Londres e Paris, incluímos:

           •  Cruzeiros: pelos fiordes dos Sonhos e Geiranger.

           •  Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen e das Sete Irmãs.

           •  Outras atrações: Stavkirke, subida no funicular em Bergen,
museu folclórico e museu dos barcos vikings em Oslo.

           •  Subida a Torre Eiffel. Passeio de barco pelo Sena. Visita a Paris iluminada.

A87

       DATAS DE INICIO COPENHAGUE
Maio                   14      28

Junho                 11      25

Julho                    9      23

Agosto                 6      20

Setembro             3      17

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

NOTAS

• Ver notas pág. 58 e 121.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 58 e 121.

GRAM COMODIDADE “ESTOCOLMO-LONDRES EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

Inicio Copenhague - Fim Paris

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 Refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.995
      ■ » Meia:.............................. 3.030
      ■ » Alta: ............................... 3.165
      ■ » Extra: ............................. 3.335
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Copenhague    100       110       110      110       70
         Paris ............    70       80       90      190       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 20 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.995 $17

DIA 1. (Sábado) COPENHAGUE
Chegada a Copenhague e traslado ao hotel.
Acomodação.

DIA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à capital dina-
marquesa. Vamos passar por seus principais
monumentos, como: a Praça da Prefeitura, a
Pequena Sereia, que se converteu num verda-
deiro símbolo da cidade; a Gliptoteca Ny 
Carlsberg, e o palácio de Amalienborg. Aco-
modação.

DIA 3. (Segunda Feira) COPENHAGUE-
BERGEN

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Bergen (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 4. (Terça Feira) BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica de esta cidade. Tarde livre.
Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) BERGEN-Fiorde dos
Sonhos-SONGDAL
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, nos dirigiremos para a região de Sogn
og Fjordane. Efetuaremos uma breve parada
em Voss, onde se encontra uma das estações
ferroviárias que servem de partida para o famoso
trem de Flam. Seguiremos nosso caminho para
Gudvangen, com tempo livre para fazer um voo
de helicóptero e admirar a vista aérea dos fior-
des, geleiras e montanhas. A seguir, embarcare-
mos num espetacular cruzeiro de 2 horas
aproximadamente ao longo do “rei dos fiordes”,
o Sognefjord (“Fiorde dos Sonhos”), o mais
belo e profundo do país. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) SONGDAL-Geleira
Briksdal-Fiorde Geiranger-ÁREA DE
STRYN 
Café da manhã buffet. De manhã cedo, nos di-
rigiremos hacia Olden, onde desviaremos para
a famosa geleira de Briksdal. Tempo livre para
desfrutar dessa experiência única como preferir.
A seguir nos dirigiremos a Hellesylt para embar-
car em um cruzeiro, também incluso, durante o
qual percorreremos o espetacular Fiorde de
Geiranger. Desembarque em Geiranger e con-
tinuação para nosso hotel, desta vez, ao norte
da região do Nordfjord. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) ÁREA DE STRYN-OSLO
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para Oslo. Realizaremos uma pa-
rada no vilarejo de Lom, e a seguir seguiremos
nossa viagem pelo vale de Gudbrandsdal até Lil-
lehammer. Na parte da tarde, chegaremos a
Oslo e realizaremos a visita inclusa pela cidade.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Sábado) OSLO-KARLSTAD-
ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
dos museus folclorico e dos barcos vikings na
peninsula de Bygdoy. Seguiremos para a capital
da Suécia, Estocolmo. Breve parada na fronteira
e, a seguir, atravessaremos os vilarejos da região
de Värmland até chegar a Karlstad, onde dare-
mos um passeio com nosso guia. No final da
tarde chegaremos a Estocolmo. Jantar e aco-
modação.

DIA 9. (Domingo) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. A primera hora realiza-
remos a visita panorâmica a Estocolmo. Per-
correremos a cidade antiga, onde se encontram
o Palácio Real, a Catedral e a Torre Kaknäs. A
seguir, realizaremos uma visita opcional à Pre-
feitura de Estocolmo (onde se celebra o ban-
quete da entrega dos prêmios Nobel) e al Museu
Vasa. Tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Segunda Feira) ESTOCOLMO-
PARIS

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Paris (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportu-
nidade de realizar várias visitas e atrações que
nos darão uma excelente perspectiva de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica da cidade,
durante a qual veremos: a Catedral de Notre
Dame, a Ópera Garnier, etc. Almoço. A conti-
nuação, embarque nos famosos "bateaux mou-
ches" para realizar um passeio de barco ao
longo do rio Sena. Subida ao 2º andar da famosa
Torre Eiffel. Terminaremos o dia com um pas-
seio a pé por Montmartre e a Praça Tertre, com
seus retratistas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 12. (Quarta Feira) PARIS
Estadia com meia pensão. Dia livre. Oferece-
mos a possibilidade de realizar uma das seguin-
tes visitas opcionais:
• Palácio de Versalhes. • Museu do Louvre

ESCANDINÁVIA
+ PARIS E PAÍSES BAIXOS
2 noites em Copenhague, 2 em Bergen, 2 em Fiordes, 1 em Oslo,

2 em Estocolmo, 3 em Paris, 1 em Bruxelas, 2 em Ámsterdã e 1 em Frankfurt

Além das visitas panorâmicas em Estocolmo, Oslo, Bergen, Copenhague,
Paris, Bruxelas e Ámsterdã, incluímos:

           •  Cruzeiros: pelos fiordes dos Sonhos e Geiranger.

           •  Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen e das Sete Irmãs.

           •  Outras atrações: Stavkirke, subida no funicular em Bergen,
museu folclórico e museu dos barcos vikings em Oslo.

           •  Subida a Torre Eiffel. Passeio de barco pelo Sena.

           •  Bruges, Gante, Antuérpia, A Haia, Colônia.
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NOTAS

Ver notas pág. 65 e 121.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 65 e 121.

       DATAS DE INICIO COPENHAGUE
Maio                   14      28

Junho                 11      25

Julho                    9      23

Agosto                 6      20

Setembro             3      17

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

DIA 13. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges, uma
das cidades mais encantadoras da Europa.
Tempo livre. Continuação a Gante. Veremos
também a Prefeitura, uma mistura curiosa dos
estilos gótico e renascentista. Continuação da
viagem a Bruxelas. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Quinta Feira) BRUXELAS-ANTUÉR-
PIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade. Destaca sua Grand Place, domi-
nada pela majestosa Torre da Prefeitura. Saída
para Antuérpia. Visita da cidade. Continuação
da viagem para Haia, típica cidade holandesa.
Lá se encontra Madurodam, a cidade em minia-
tura (visita opcional). Seguiremos nossa viagem
a Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
panorâmica da cidade. Realizaremos um belo
passeio incluído por seus típicos canais. Tarde li-
vre. Participe de uma excursão opcional a Marken
e Volendam, duas vilas de pescadores próximos
a Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 16. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia.
Chegada e visita panorâmica da cidade.Conti-
nuação para Boppard para embarcar em um
cruzeiro que nos levará a parte mais bonita do
Reno. Desembarque e continuação da viagem a
Frankfurt. Chegada e visita panorâmica da ci-
dade. Concluiremos a visita com uma degusta-
ção de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 17. (Segunda Feira) FRANKFURT
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Copenhague    Radisson Falconer ****      Cidade
                                  Scandic Sydhavn ****        Cidade

        Estocolmo        Scandic Foresta ****           Cidade
                                  Scandic Ariadne ****          Cidade

        Oslo                  Scandic Helsfyr ****           Cidade

        Area Stryn        Loenfjord ****                        Loen
                                  Geiranger Hotel ****        Geiranger

        A. Sognefjord   Leikanger ****                  Leikanger
                                  Sognefjord Hotel ****          Cidade

        Bergen             Radisson B. Norge ****       Centro
                                  Scandic City ****                Centro

        Bruxelas          Husa President ****             Centro
                                  NH Brussels City ****           Centro

        Paris                 Mercure La Defense ***.     Cidade
                                  Residhome Millenaire ****  Cidade

        Amsterdã         Novotel ****                        Cidade
                                  H. Inn Express Arena***     Cidade

        Frankfurt          Novotel City ****           Semicentro

           Ver resto de hotéis nas págs. 65 e 121.

GRAM COMODIDADE “ESTOCOLMO-PARIS EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Copenhague - Fim Frankfurt

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.995
      ■ » Meia:.............................. 3.035
      ■ » Alta: ............................... 3.295
      ■ » Extra: ............................. 3.355
      Spto. quarto individual......................... 960
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Copenhague    100       110       110      110       70
         Frankfurt ......    80       80       80      80       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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268 PANAVISIÓN

Copenhague

Estocolmo

Oslo
Lillehamer

Karlstad

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Colônia

Frankfurt

Berlim

Dresden

dias, 20 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.925 $17

DIA 1. (Sábado) COPENHAGUE
Chegada a Copenhague e traslado ao hotel.
Acomodação.

DIA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à capital di-
namarquesa. Vamos passar por seus principais
monumentos, como: a Praça da Prefeitura, a
Pequena Sereia, que se converteu num verda-
deiro símbolo da cidade; a Gliptoteca Ny 
Carlsberg, e o palácio de Amalienborg. Aco-
modação.

DIA 3. (Segunda Feira) COPENHAGUE-
BERGEN

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Bergen (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica de esta cidade. Tarde livre.
Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) BERGEN-Fiorde dos
Sonhos-SONGDAL
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, nos dirigiremos para a região de Sogn
og Fjordane. Efetuaremos uma breve parada em
Voss, onde se encontra uma das estações fer-
roviárias que servem de partida para o famoso
trem de Flam, uma obra-prima da engenharia.
Seguiremos nosso caminho para Gudvangen,
com tempo livre para fazer um voo de helicóptero
e admirar a vista aérea dos fiordes, geleiras e
montanhas. A seguir, embarcaremos num espe-
tacular cruzeiro de 2 horas aproximadamente ao
longo do “rei dos fiordes”, o Sognefjord (“Fiorde
dos Sonhos”), o mais belo e profundo do país.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) SONGDAL-Geleira
Briksdal-Fiorde Geiranger-ÁREA DE
STRYN 
Café da manhã buffet. De manhã cedo, nos di-
rigiremos hacia Olden, onde desviaremos para a
famosa geleira de Briksdal. Tempo livre para
desfrutar dessa experiência única como preferir.
A seguir nos dirigiremos a Hellesylt para embar-
car em um cruzeiro, também incluso, durante o
qual percorreremos o espetacular Fiorde de
Geiranger. Desembarque em Geiranger e conti-
nuação para nosso hotel, desta vez, ao norte da
região do Nordfjord. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) ÁREA DE STRYN-OSLO
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para Oslo. Realizaremos uma pa-
rada no vilarejo de Lom, e a seguir seguiremos
nossa viagem pelo vale de Gudbrandsdal até Lil-
lehammer. Na parte da tarde, chegaremos a
Oslo e realizaremos a visita inclusa pela cidade.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Sábado) OSLO-KARLSTAD-
ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
dos museus folclorico e dos barcos vikings na
peninsula de Bygdoy. Seguiremos para a capital
da Suécia, Estocolmo. Breve parada na fronteira
e, a seguir, atravessaremos os vilarejos da região
de Värmland até chegar a Karlstad, onde dare-
mos um passeio com nosso guia. No final da
tarde chegaremos a Estocolmo. Jantar e aco-
modação.

DIA 9. (Domingo) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. A primera hora realizare-
mos a visita panorâmica a Estocolmo. Percor-
reremos a cidade antiga, onde se encontram o
Palácio Real, a Catedral e a Torre Kaknäs. A se-
guir, realizaremos uma visita opcional à Prefeitura
de Estocolmo (onde se celebra o banquete da
entrega dos prêmios Nobel) e al Museu Vasa.
Tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Segunda Feira) ESTOCOLMO-
FRANKFURT

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Frankfurt (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Terça Feira) FRANKFURT-
Cruzeiro ao longo do Reno-COLÔNIA
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos num cruzeiro para
navegar pela parte mais bonita do Reno e
admirar o Rochedo Loreley e os antigos
castelos-fortaleza do Reno. Desembarque em
Boppard e continuação da viagem até Colônia.
Chegada, visita à cidade, onde se destaca sua
magnífica catedral gótica, a maior do país.
Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quarta Feira) COLÔNIA-HANNO-
VER-HAMBURGO
Café da manhã buffet. Saída para Hannover.
Visita panorâmica pela cidade, onde se
destacam a Antiga Prefeitura, e a Igreja de
mercado, além da Nova Prefeitura. Continuação
da viagem até Hamburgo, conhecida como a

porta da Alemanha para o mundo. Tempo livre
nesta elegante e cosmopolita cidade. Passeio
de barco opcional pelo porto. Jantar e
acomodação.

DIA 13. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade, destacando a Igreja
de São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa,
a cidade armazém, o bairro das escadas, etc.
Na parte da tarde temos uma bela excursão
incluída à cidade de Lübeck. Faremos a visita
ao centro antigo. Na hora indicada, retorno a
Hamburgo. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim.
Chegada e visita panorâmica pela cidade.
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, a
Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o Portão
de Brandeburgo o Reichstag, nova sede do
parlamento alemão e os restos do célebre
muro. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Sábado) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fare-
mos a visita opcional a Berlim Artística. Jantar
e acomodação.

DIA 16. (Domingo) BERLIM
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos
a possibilidade de fazer uma visita interessante
a Potsdam, cidade de residência dos eleitores
de Brandeburgo desde o século XVII e,
atualmente. Passearemos pelos belos jardins
do Palácio de Sanssouci. Tempo livre para
desfrutar desta bela cidade. Aproveite para
visitar o Palácio Ceilienhof. Retorno a Berlim.
Resto do dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 17. (Segunda Feira) BERLIM
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

ESCANDINÁVIA
+ ALEMANHA
2 noites em Copenhague, 2 em Bergen, 2 em Fiordes, 1 em Oslo,

2 em Estocolmo, 1 em Frankfurt, 1 em Colônia, 1 em Hamburgo e 3 em Berlim

Além das visitas panorâmicas em Estocolmo, Oslo, Bergen, Copenhague,
Frankfurt, Colônia, Hamburgo e Berlim, incluímos:

           •  Cruzeiros: pelos fiordes dos Sonhos e Geiranger.

           •  Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen e das Sete Irmãs.

           •  Outras atrações: Stavkirke, subida no funicular em Bergen,
museu folclórico e museu dos barcos vikings em Oslo.

           •  Cruzeiro pelo Reno. Visita a Hannover. Excursão a Lübeck.
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       DATAS DE INICIO COPENHAGUE
Maio                   14      28

Junho                 11      25

Julho                    9      23

Agosto                 6      20

Setembro             3      17

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

NOTAS

• Ver notas pág. 77 e 121.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 77 e 121.

      HOTÉIS previstos ou similares

        Copenhague   Scandic Sydhavn****           Cidade
                                 Radisson Falconer ****        Cidade

        Estocolmo      Scandic Foresta ****            Cidade
                                 Scandic Ariadne ****           Cidade

        Oslo                 Scandic Helsfyr ****            Cidade
                                 Scandic Holberg ****           Centro

        Area Stryn      Loenfjord ****                         Loen
                                 Geiranger Hotel ****        Geiranger

        A. Sognefjord  Leikanger ****                  Leikanger
                                 Sognefjord Hotel ****           Cidade

        Bergen            Radisson B. Norge ****        Centro
                                 Scandic City ****                 Centro

        Frankfurt         Novotel City ****            Semicentro

        Colônia           Ramada Bruhl ****                 Bruhl
                                 Barcelo ****                          Cidade

        Hamburgo      Leonardo C. Nord ***Sup.      Cidade
                                 Panorama Hamburg****       Cidade

        Berlim             Holiday Inn C.W. ****           Centro
                                 Holiday Inn C.East ****          Centro
                                 Berlin Excelsior ****               Cidade

         Ver resto de hoteles en págs. 77 e 121.

Inicio Copenhague - Fim Berlim

GRAM COMODIDADE “ESTOCOLMO-FRANKFURT EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Copenhague.......................      100      110       70

         Berlim .................................      80      80       50

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.925
      ■ » Alta: ............................... 3.055
      Spto. quarto individual......................... 960
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Cambridge

Bath

York

Londres

Bristol

Chester
Liverpool

Fountains Abbey

Copenhague

Estocolmo

Oslo
Lillehamer

Karlstad

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

dias, 21 visitas e 15 refeições  ... a partir de 3.305 $17

DIA 1. (Sábado) COPENHAGUE
Chegada a Copenhague e traslado ao hotel.
Acomodação.

DIA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à capital di-
namarquesa. Vamos passar por seus principais
monumentos, como: a Praça da Prefeitura, a
Pequena Sereia, que se converteu num verda-
deiro símbolo da cidade; a Gliptoteca Ny 
Carlsberg, e o palácio de Amalienborg. Aco-
modação.

DIA 3. (Segunda Feira) COPENHAGUE-
BERGEN

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Bergen (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 4. (Terça Feira) BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica de esta cidade. Tarde livre.
Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) BERGEN-Fiorde dos
Sonhos-SONGDAL
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, nos dirigiremos para a região de Sogn
og Fjordane. Efetuaremos uma breve parada
em Voss, que servem de partida para o famoso
trem de Flam, uma obra-prima da engenharia.
Seguiremos nosso caminho para Gudvangen,
com tempo livre para fazer um voo de helicóp-
tero e admirar a vista aérea dos fiordes, geleiras
e montanhas. A seguir, embarcaremos num es-
petacular cruzeiro de 2 horas aproximadamente
ao longo do “rei dos fiordes”, o Sognefjord
(“Fiorde dos Sonhos”), o mais belo e profundo
do país. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) SONGDAL-GELEIRA
BRIKSDAL-FIORDE GEIRANGER-ÁREA
DE STRYN 
Café da manhã buffet. De manhã cedo, nos
dirigiremos hacia Olden, onde desviaremos
para a famosa geleira de Briksdal. Tempo li-
vre. A seguir nos dirigiremos a Hellesylt para
embarcar em um cruzeiro, também incluso, du-
rante o qual percorreremos o espetacular
Fiorde de Geiranger. Desembarque em Gei-
ranger e continuação para nosso hotel, desta
vez, ao norte da região do Nordfjord. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) ÁREA DE STRYN-OSLO
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para Oslo. Realizaremos uma pa-
rada no vilarejo de Lom, e a seguir seguiremos
nossa viagem pelo vale de Gudbrandsdal até Lil-
lehammer. Na parte da tarde, chegaremos a
Oslo e realizaremos a visita inclusa pela cidade.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Sábado) OSLO-KARLSTAD-
ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
dos museus folclorico e dos barcos vikings na
peninsula de Bygdoy. Seguiremos para a capital
da Suécia, Estocolmo. Breve parada na fronteira
e, a seguir, atravessaremos os vilarejos da região
de Värmland até chegar a Karlstad, onde dare-
mos um passeio com nosso guia. No final da
tarde chegaremos a Estocolmo. Jantar e aco-
modação.

DIA 9. (Domingo) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. A primera hora realiza-
remos a visita panorâmica a Estocolmo. Per-
correremos a cidade antiga, onde se encontram
o Palácio Real, a Catedral e a Torre Kaknäs. A
seguir, realizaremos uma visita opcional à Pre-
feitura de Estocolmo (onde se celebra o ban-
quete da entrega dos prêmios Nobel) e al Museu
Vasa. Tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Segunda Feira) ESTOCOLMO-
LONDRES

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Londres (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 11. (Terça Feira) LONDRES-WINDSOR-
BATH-NEWPORT/CARDIFF
Café da manhã. Saída para Windsor, onde fa-
remos uma parada para ver o Castelo de Wind-
sor, por fora. Almoço no caminho. A seguir,
vamos fazer uma última visita a Bath. Tempo livre
até à hora de salir para Bristol, onde passaremos
a noite. Jantar e acomodação. 

DIA 12. (Quarta Feira) NEWPORT/CARDIFF-
OXFORD-CHESTER-LIVERPOOL
Café da manhã. Saída para Oxford famosa pela
beleza de seus mais de 600 edifícios de pedra
dourada. Almoço. Partiremos para Chester, ci-
dade cercada de muralhas romanas e medievais.
Tempo livre até o momento de sair para Liver-
pool. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Quinta Feira) LIVERPOOL
Café da manhã. Dia livre. Hoje, faremos a visita
opcional ao Parque Nacional de Snowdonia. In-

clui a viagem na "Snowdon Mountain Railway"
que nos levará ao cume da montanha para des-
frutar das magníficas paisagens da região. O
nome do parque teve origem no nome da mon-
tanha, Snowdown, a mais alta de Gales. Al-
moço. Em seguida, sairemos para Caernarfon,
onde teremos tempo livre para admirar o castelo.
Jantar e acomodação. 

DIA 14. (Sexta Feira) LIVERPOOL-
FOUNTAINS ABBEY-C. YORK
Café da manhã. Esta manhã faremos a visita à
região dos lagos, também conhecida como a
“Pequena Escócia”. Para poder desfrutar ao má-
ximo de suas paisagens, faremos um passeio de
barco no lago Windemere. Continuamos nossa
viagem rumo ao Condado de Yorkshire, onde vi-
sitaremos a Fountains Abbey. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 15. (Sábado) CONDADO DE YORK-
CAMBRIDGE-LONDRES
Café da manhã. Saída para a cidade fortaleza
de York. Faremos uma visita com guia pela ci-
dade. Após o almoço seguiremos para Cam-
bridge com tempo livre para passear por esta
cidade, que é um dos mais importantes conjun-
tos de estilo Tudor de toda a Grã-Bretanha. Con-
tinuaremos até Londres. Jantar e acomodação.

DIA 16. (Domingo) LONDRES
Café da manhã. Panorâmica na cidade onde
poderemos descobrir os símbolos mais impor-
tantes que identificam Londres. Tempo livre no
centro para desfrutar do West End. A cidade de
Westminster com a Abadia de Westminster, o
palácio real de Buckingham. Não deixe de ver a
Catedral de São Paulo (St. Paul), a National Ga-
llery, a Tate Modern, a London Bridge, a Tower
Bridge e a Torre de Londres, além do Museu Bri-
tânico. Acomodação. 

DIA 17. (Segunda Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

ESCANDINÁVIA
+ INGLATERRA E GALES
2 noites em Copenhague, 2 em Bergen, 2 em Fiordes, 1 em Oslo,

2 em Estocolmo, 3 em Londres, 1 em Cardiff, 2 em Liverpool e 1 em C. de York

Além das visitas panorâmicas em Estocolmo, Oslo, Bergen, Copenhague,
Londres e York, incluímos:

           •  Cruzeiros: pelos fiordes dos Sonhos e Geiranger.

           •  Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen e das Sete Irmãs.

           •  Outras atrações: Stavkirke, subida no funicular em Bergen,
museu folclórico e museu dos barcos vikings em Oslo.

           •  Visita a Windsor, Bath, Oxford e Cambridge. Visita a Fountain Abbey.

           •  Liberpool e Chester.

A90

       DATAS DE INICIO COPENHAGUE

Junho                 11      25

Julho                    9      23

Agosto                 6      20

Setembro             3

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

NOTAS

• Ver notas pág. 111 e 121.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 111 e 121 .
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      HOTÉIS previstos ou similares

        Copenhague   Scandic Sydhavn****          Cidade
                                 Radisson Falconer ****       Cidade

        Estocolmo      Scandic Foresta ****           Cidade
                                 Scandic Ariadne ****           Cidade

        Oslo                 Scandic Helsfyr ****            Cidade
                                 Scandic Holberg ****          Centro

        Area Stryn      Loenfjord ****                        Loen
                                 Geiranger Hotel ****        Geiranger

        A. Sognefjord Leikanger ****                 Leikanger
                                 Sognefjord Hotel ****          Cidade

        Bergen            Radisson B. Norge ****       Centro
                                 Scandic City ****                Centro

        Londres           Royal National ***               Centro
                                 Thistle Barbican ***             Cidade

        Cardiff/            Novotel Centre****               Cardiff
        Newport          Holiday Inn***                   Newport

        Liverpool         H. Inn Liverpool ***             Centro
                                 H. Inn Exp. Albert Dock***  Cidade

        Condado         H. Inn Exp. City Centre ***   Leeds
        de York            H. Inn Exp. Bradford ***   Bradford

          Ver resto de hotéis nas págs. 111 e 121.

Inicio Copenhague - Fim Londres

GRAM COMODIDADE “ESTOCOLMO-LONDRES EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Copenhague.......................      100      110       70

         Londres ..............................      100      120       60

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 3.305
      ■ » Alta: ............................... 3.405
      Spto. quarto individual......................... 960
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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      HOTÉIS previstos ou similares

        Copenhague   Scandic Sydhavn****         Cidade
                                  Radisson Falconer ****      Cidade

        Estocolmo       Scandic Foresta ****          Cidade
                                  Scandic Ariadne ****          Cidade

        Oslo                 Scandic Helsfyr ****           Cidade
                                  Scandic Holberg ****          Centro

        Area Stryn       Loenfjord ****                        Loen
                                  Geiranger Hotel ****       Geiranger

        A. Sognefjord  Leikanger ****                 Leikanger
                                  Sognefjord Hotel ****         Cidade

        Bergen             Radisson B. Norge ****       Centro
                                  Scandic City ****                Centro

        Praga               Holiday Inn Congress****   Cidade

                                  Clarion Congres****            Cidade

                                  Duo/Olympik I****               Cidade

        Budapeste       Arena****/Budapest***Sup    Cidade

                                  Hungaria****                       Cidade

        Viena                Holiday Inn South****         Cidade

                                  Eurostars Vienna****           Cidade

            Ver resto de hotéis nas págs. 87 e 121.

Praga

Viena
Bratislava

Budapeste

Estocolmo

Oslo
Lillehamer

Karlstad

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

Copenhague

270 PANAVISIÓN

       DATAS DE INICIO PRAGA

Maio                   15      29

Junho                 12      26

Julho                  10      24

Agosto                 7      21

Setembro             4

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

dias, 16 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.665 $18

DIA 1. (Domingo) PRAGA
Chegada e traslado ao hotel. Templo livre. Jantar
e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga.
Durante a visita panorâmica veremos: a Torre
da Pólvora e a Casa Municipal, a Praça 
Venceslau. Almoço. À tarde, visita artística à ci-
dade, durante a qual iremos visitar opcional-
mente.

DIA 3. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Hoje recomendamos vi-
sitar opcionalmente uma das cidades mais inte-
ressantes dos arredores: Karlovy Vary, o maior
e mais importante balneário da República Checa.
Retorno a Praga. Esta noite temos um jantar op-
cional na típica cervejaria U-Fleku, durante o
qual degustaremos a cozinha checa, seu famoso
licor Becherovka (uma taça) e a excelente cerveja
checa (uma jarra), tudo incluso no preço. Aco-
modação.

DIA 4. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã,
saída para Brno, em seguida tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e visita
panorâmica. Saída para Budapeste. Chegada.
Acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Estadia com meia pen-
são. Na parte da manhã, faremos a visita pano-
râmica a esta cidade, que está dividida pelo rio
Danúbio. Almoço. A seguir, você poderá fazer
um relaxante passeio de barco opcional ao
longo do Danúbio. Aqueles que desejarem po-
derão participar opcionalmente de um jantar de
despedida com a alegre música cigana, degus-
tando os pratos típicos da cozinha húngara. Aco-
modação.

DIA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet. E sai para a cidade his-
tórica de Viena. Chegada e visita panorâmico. Al-
moço. No centro de Viena nós podemos localizar
a cidade velha imperial, com Palacio de Hof-
burg, a residência dos imperadores. Também,
nós veremos Palacio de Bellvedere, a Igreja Vo-
tiva, a Catedral de São Esteban, o Museu de
belas artes, os monumentos para o Goethe,
Schiller e Mozart, o Quadrado dos Heróis, a Uni-

versidade, os Opus, etc. eu Caminho com nosso
guia pelas ruas principais do capital austríaco.
Acomodação.

DIA 7. (Sábado) VIENA 
Café da manhã buffet. No visitaopcinal matutino
para Viena artística: Ópera de Viena ou Staat-
soper. Almoço. Leve livre. Pela noite de tarde,
esse aquele desejo poderá assistir (opcional) a
um concerto em Palacio Auersperg e janta em
Grinzing (opcional). Acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Dia livre para difrutar da
cidade. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) VIENA-ESTOCOLMO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Estocolmo (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em
Estocolmo, durante a qual vamos percorrer a ci-
dade antiga, da época medieval. A seguir, reali-
zaremos uma visita opcional à Prefeitura de
Estocolmo. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) ESTOCOLMO-
KARLSTAD-OSLO
Café da manhã buffet. Na hora marcada saida
a Oslo passando per Karlstad. Chegada à capital
da Noruega e traslado ao hotel. Visita panorâmica
da cidade. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) OSLO-LILLEHAMMER-
LOM-ÁREA STRYN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica à cidade. Excur-
são inclusa ao Museu dos Barcos Vikings e ao
Museu Folclórico. Saída de Oslo para o interior
da bela Noruega. Percorreremos, em toda sua
extensão, o maior lago do país, o lago Mosa.
Breve parada em Lillehammer. Continuaremos
pelo vale de Oppland até chegar à cidade de
Lom. Tempo livre para visitar a magnífica Stav-
kirke. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) ÁREA STRYN-GELEIRA
DE BRYKSDAL-ÁREA SONGDAL
Café da manhã buffet. Saída para embarcar,
num cruzeiro incluso ao longo do fiorde Geiran-
ger. Após o desembarque seguiremos para a
deslumbrante Geleira de Briksdal. Chegada a

Briksdal, onde haverá tempo livre à sua disposi-
ção. Na parte da tarde, continuação para Leikan-
ger. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) ÁREA SONGDAL-FIORDE
DOS SONHOS-BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã nós iremos
para Sognefjord, o mais bonito e fundo no país
para o qual nós levaremos a cabo um cruzeiro
maravilhoso (incluído) de 2 aprox de horas. Nós
o Will desembarca na área de Aurland. Logo eles
serão capazes a difrutar de uma viagem maravi-
lhosa opcional no trem famoso de Flam. À úl-
tima hora chegada para Bergen. Jantar e
acomodação.

DIA 15. (Domingo) BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã nós levare-
mos a cabo a visita panorâmica (incluído). Nós
caminharemos pelo bairro de Nordnes (onde
ele/ela é a rua fotografada na cidade), para o Tea-
tro, o quarto de Concertos, a Universidade, a
Igreja de María. Nós terminaremos a visita em
"Fisketorget" famoso, o mercado de ter pes-
cado. Leve livre. Jantar e acomodação.

DIA 16. (Segunda Feira) BERGEN-
COPENHAGUE

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Estocolmo (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Resto del día livre.
Acomodação.

DIA 17. (Terça Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. No princípio hora, visita
panorâmico (incluído) o quadrado da assem-
bléia municipal; a Sereia. Tarde livre. Acomo-
dação.

DIA 18. (Quarta Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto, fim da viagem e de nossos
serviços.

ESCANDINÁVIA
+ PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
2 noites em Copenhague, 2 em em Bergen, 2 Fiordes, 1 em Oslo, 2 em Estocolmo,
3 em Praga, 2 em Budapeste e 3 em Viena

Além das visitas panorâmicas em Estocolmo, Oslo, Bergen,
Copenhague, Praga, Budapeste, Bratislava e Viena, incluímos:

           •  Cruzeiros: pelos fiordes dos Sonhos e Geiranger.

           •  Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen e das Sete Irmãs.

           •  Outras atrações: Stavkirke, subida no funicular em Bergen,
museu folclórico e museu dos barcos vikings em Oslo.
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NOTAS

Ver notas na página 87 e 121.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos na pág. 87 e 121.

GRAM COMODIDADE “VIENA-ESTOCOLMO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Praga - Fim Copenhague

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.665
      ■ » Meia:.............................. 2.745
      ■ » Alta: ............................... 2.930
      Spto. quarto individual......................... 1.020
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Praga .....................      45      50      60       40
         Copenhague ..........      100      110      110       70

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 22 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.995 $18

DIA 1. (Sábado) COPENHAGUE
Chegada a Copenhague e traslado ao hotel. Aco-
modação.

DIA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à capital dina-
marquesa. Vamos passar por seus principais
monumentos, como: a Praça da Prefeitura, a
Pequena Sereia, que se converteu num verda-
deiro símbolo da cidade; a Gliptoteca Ny
Carlsberg, e o palácio de Amalienborg. Aco-

modação.

DIA 3. (Segunda Feira) COPENHAGUE-
BERGEN

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto para embarcar no voo com
destino a Bergen (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica de esta cidade. Tarde livre.
Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) BERGEN-Fiorde dos
Sonhos-SONGDAL
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, nos dirigiremos para a região de Sogn og
Fjordane. Efetuaremos uma breve parada em
Voss, partida para o famoso trem de Flam. Se-
guiremos nosso caminho para Gudvangen, com
tempo livre para fazer um voo de helicóptero. A
seguir, embarcaremos num espetacular cruzeiro
de 2 horas aproximadamente ao longo do “rei dos
fiordes”, o Sognefjord (“Fiorde dos Sonhos”), o
mais belo e profundo do país. Jantar e acomo-
dação.

DIA 6. (Quinta Feira) SONGDAL-GELEIRA
BRIKSDAL-Fiorde Geiranger-ÁREA DE
STRYN 
Café da manhã buffet. De manhã cedo, nos di-
rigiremos hacia Olden, onde desviaremos para a
famosa geleira de Briksdal. Tempo livre. A se-
guir nos dirigiremos a Hellesylt para embarcar em
um cruzeiro, também incluso, durante o qual per-
correremos o espetacular Fiorde de Geiranger.
Desembarque em Geiranger e continuação para
nosso hotel, desta vez, ao norte da região do
Nordfjord. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) ÁREA DE STRYN-OSLO
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para Oslo. Realizaremos uma pa-

rada no vilarejo de Lom, e a seguir seguiremos
nossa viagem pelo vale de Gudbrandsdal até Lil-
lehammer. Na parte da tarde, chegaremos a
Oslo e realizaremos a visita inclusa pela cidade.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Sábado) OSLO-KARLSTAD-
ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
dos museus folclorico e dos barcos vikings na
peninsula de Bygdoy. Seguiremos para a capital
da Suécia, Estocolmo. Breve parada na fronteira
e, a seguir, atravessaremos os vilarejos da região
de Värmland até chegar a Karlstad, onde dare-
mos um passeio com nosso guia. No final da
tarde chegaremos a Estocolmo. Jantar e aco-
modação.

DIA 9. (Domingo) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. A primera hora realizare-
mos a visita panorâmica a Estocolmo. Percor-
reremos a cidade antiga, onde se encontram o
Palácio Real, a Catedral e a Torre Kaknäs. A se-
guir, realizaremos uma visita opcional à Prefeitura
de Estocolmo e al Museu Vasa. Tarde livre. Jan-
tar e acomodação.

DIA 10. (Segunda Feira) ESTOCOLMO-
VARSÓVIA

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Varsóvia (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Terça Feira) VARSÓVIA
Café da manhã buffet e visita panorâmica em
Varsóvia. Tarde livre para continuar visitando a
capital da Polônia. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quarta Feira) VARSÓVIA-
AUSCHWITZ-CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Saída para Auschwitz,
lugar onde se encontra o famoso campo de con-
centração, triste testemunha da tragédia humana
ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Du-
rante a visita, percorreremos os antigos barracões
do campo. Continuação para Cracóvia. Jantar
e acomodação.

DIA 13. (Quinta Feira) CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Iniciaremos o dia com
a visita panorâmica à antiga capital da Polô-
nia onde se entrelaçam lendas, história e con-
temporaneidade. À tarde, visita opcional às
Minas de Sal de Wieliczka, um dos mais anti-
gos complexos mineiros deste tipo na Europa.
Acomodação.

DIA 14. (Sexta Feira) CRACÓVIA-WROCLAW-
POZNAN
Café da manhã buffet. Saída para Wroclaw,
preciosa cidade que visitaremos, acompanhados
de nosso guia, destacando a Praça do Mercado,
a segunda maior da Polônia, com sua belíssima
prefeitura gótica com elementos renascentistas,
a Catedral, a Ilha da Areia e a Igreja de Santa Ma-
ria. Saída para Poznan. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Sábado) POZNAN-TORUN-GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica a Poznan. Saída
para Torun, onde faremos uma parada para visi-
tar sua maravilhosa cidade medieval, local onde
nasceu Nicolás Copérnico. Em seguida, saída
com destino a Gdansk. Chegada. Jantar e aco-
modação.

DIA 16. (Domingo) GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica em Gdansk. Ve-
remos a colossal Basílica de Nossa Senhora, em
estilo gótico, que se destaca no alto da cidade, o
Mercado Longo, um dos mais bonitos da Europa.
Visitaremos a cidade balneário de Sopot, na costa
do mar Báltico, onde admiraremos seu famoso
cais de madeira. Retorno a nosso hotel. Jantar e
acomodação.

DIA 17. (Segunda Feira) GDANSK-
MALBORK-GDANSK
Café da manhã buffet. Saída em direção a Var-
sóvia, no caminho, daremos uma parada na ci-
dade medieval de Malbork, onde poderemos
visitar o exterior de sua fortaleza. Regreso a
Gdansk. Jantar e acomodação.

DIA 18. (Terça Feira) GDANSK-VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Varsóvia (voo incluso). Chegada. Fim da
viagem e de nossos serviços.

ESCANDINÁVIA
+ POLÔNIA
2 noites em Copenhague, 2 em Bergen, 2 em Fiordes, 1 em Oslo,2 em Estocolmo,
2 noites em Varsóvia, 2 em Cracóvia, 1 em Poznan e 3 em Gdansk

Além das visitas panorâmicas em Estocolmo, Oslo, Bergen,
Copenhague, Varsóvia, Gdansk e Cracóvia, incluímos:

           •  Cruzeiros: pelos fiordes dos Sonhos e Geiranger.

           •  Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen e das Sete Irmãs.

           •  Outras atrações: Stavkirke, subida no funicular em Bergen,
museu folclórico e museu dos barcos vikings em Oslo.

         •  Passeio noturno por Varsóvia. Visita a Torún e Sopot.

           •  Campo de concentração de Auschwitz (com entradas incluidas).
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NOTAS

Ver notas na página 106 e 121.

       DATAS DE INICIO COPENHAGUE

Junho                 11      25

Julho                    9      23

Agosto                 6      20

Setembro             3

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 106 e 121.

Varsóvia

Malbork
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Gdansk
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Poznan
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Lillehamer

Copenhague
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Stavanger

Fiorde dos
Sonhos

Geiranger

Geleira de 
Bryksdal
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      HOTÉIS previstos ou similares

        Copenhague   Scandic Sydhavn****         Cidade
                                 Radisson Falconer ****      Cidade

        Estocolmo       Scandic Foresta ****          Cidade
                                 Scandic Ariadne ****          Cidade

        Oslo                 Scandic Helsfyr ****           Cidade
                                 Scandic Holberg ****          Centro

        Area Stryn      Loenfjord ****                       Loen
                                 Geiranger Hotel ****       Geiranger

        A. Sognefjord  Leikanger ****                 Leikanger
                                 Sognefjord Hotel ****         Cidade

        Bergen             Radisson B. Norge ****       Centro
                                 Scandic City ****                Centro

        Varsovia          Mercure Centrum ****         Centro
                                MDM ***SUP                         Centro

        Cracovia          Novotel Bronowice****      Cidade

                                Sympozyum ****                Cidade

        Poznan           Novotel Centrum****           Centro

        Gdansk(1)         Mercure Stare Miasto****    Centro

(1) Excepcionalmente poderá pernoitar no Novotel
Gdansk 3* ou similar.

Ver resto de hotéis nas págs. 121.

GRAM COMODIDADE “ESTOCOLMO-VARSOVIA EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Copenhague - Fim Varsovia

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Copenhague.......................      100      110       70

         Varsovia..............................       95        95        50

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.995
      ■ » Alta: ............................... 3.995
      Spto. quarto individual......................... 1.020
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1. (Sábado) COPENHAGUE
Chegada a Copenhague e traslado ao hotel.
Acomodação.

DIA 2. (Domingo) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à capital di-
namarquesa. Vamos passar por seus principais
monumentos, como: a Praça da Prefeitura, a
Pequena Sereia, que se converteu num verda-
deiro símbolo da cidade; a Gliptoteca Ny 
Carlsberg, e o palácio de Amalienborg. Aco-
modação.

DIA 3. (Segunda Feira) COPENHAGUE-
BERGEN

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Bergen (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 4. (Terça Feira) BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica de esta cidade. Tarde livre.
Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quarta Feira) BERGEN-
Fiorde dos Sonhos-SONGDAL
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, nos dirigiremos para a região de Sogn
og Fjordane. Efetuaremos uma breve parada
em Voss, onde se encontra uma das estações
ferroviárias que servem de partida para o fa-
moso trem de Flam, uma obra-prima da enge-
nharia. Seguiremos nosso caminho para
Gudvangen, com tempo livre para fazer um voo
de helicóptero e admirar a vista aérea dos fior-
des, geleiras e montanhas. A seguir, embarca-
remos num espetacular cruzeiro de 2 horas
aproximadamente ao longo do “rei dos fiordes”,
o Sognefjord (“Fiorde dos Sonhos”), o mais
belo e profundo do país. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 6. (Quinta Feira) SONGDAL-GELEIRA
BRIKSDAL-Fiorde Geiranger-ÁREA DE
STRYN 
Café da manhã buffet. De manhã cedo, nos
dirigiremos hacia Olden, onde desviaremos
para a famosa geleira de Briksdal. Tempo livre
para desfrutar dessa experiência única como
preferir. A seguir nos dirigiremos a Hellesylt
para embarcar em um cruzeiro, também in-
cluso, durante o qual percorreremos o espeta-
cular Fiorde de Geiranger. Desembarque em

dale. Na parte da tarde, chegada a Riga. Tempo
livre para visitar a cidade. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 13. (Quinta Feira) RIGA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica pela cidade, fundada pelo
bispo alemão Albert, em 1201. Daremos um
passeio a pé pelo centro histórico. Tarde livre
para continuar a desfrutar desta bela cidade.
Jantar. Após o jantar, daremos um passeio no-
turno incluso pela parte mais antiga da cidade.
Acomodação.

DIA 14. (Sexta Feira) RIGA-TURAIDA-
SIGULD-PÄRNU-TALLIN
Café da manhã buffet. Saída a Turaida. Conti-
nuação a Sigulda e visita de Parque Nacional
de Gauja onde poderemos admirar as paisa-
gens naturais. Visita de Sigulda, maravilhoso po-
voado dentro do vale. Saída para a cidade
costeira de Pärnu. Continuação da nossa rota,
atravessando a fronteira com a Estônia, até che-
gar à sua capital e principal porto marítimo do
país, Tallinn, conhecida como a “Praga do Bál-
tico” por suas belas construções medievais.
Jantar. Acomodação. 

DIA 15. (Sábado) TALLIN
Café da manhã buffet. Visita panorâmica de
esta cidade. Tempo livre. Jantar. Após o jantar,
daremos um passeio noturno incluso pela ci-
dade velha. Acomodação.

DIA 16. (Domingo) TALLIN-(HELSINKI)
Café da manhã buffet. Hoje você vai poder
realizar opcionalmente uma magnífica excur-
são a Helsinki. Tempo livre. Na parte da tarde,
traslado ao porto para embarcar de volta para
Tallinn. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 17. (Segunda Feira) TALLIN
Café da manhã buffet. No horário marcado,
traslado para o aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

dias, 20 visitas e 14 refeições  ... a partir de 2.870 $17

ESCANDINÁVIA
+ REPÚBLICAS BÁLTICAS
2 noites em Copenhague, 2 em Bergen, 2 em Fiordes, 1 em Oslo, 
2 em Estocolmo, 3 em Tallin, 2 em Riga e 2 em Vilnius

Além das visitas panorâmicas em Estocolmo, Oslo, Bergen,
Copenhague, Tallin, Riga e Vilnius, incluímos:

         •  Cruzeiros: pelos fiordes dos Sonhos e Geiranger.

           •  Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen e das Sete Irmãs.

           •  Outras atrações: Stavkirke, subida no funicular em Bergen,
museu folclórico e museu dos barcos vikings em Oslo.

         •  Excursões: visita a Pärnu, Palácio de Rundale, Colina das Cruzes.

           •  Outras atrações: passeios noturnos por Tallin, Riga e Vilnius.
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      NOTAS

Ver notas pág. 121 e 130.

Geiranger e continuação para nosso hotel, desta
vez, ao norte da região do Nordfjord. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sexta Feira) ÁREA DE STRYN-OSLO
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para Oslo. Realizaremos uma pa-
rada no vilarejo de Lom, e a seguir seguiremos
nossa viagem pelo vale de Gudbrandsdal até
Lillehammer. Na parte da tarde, chegaremos a
Oslo e realizaremos a visita inclusa pela cidade.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Sábado) OSLO-KARLSTAD-
ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã vi-
sita dos museus folclorico e dos barcos vikings
na peninsula de Bygdoy. Seguiremos para a ca-
pital da Suécia, Estocolmo. Breve parada na
fronteira e, a seguir, atravessaremos os vilarejos
da região de Värmland até chegar a Karlstad,
onde daremos um passeio com nosso guia. No
final da tarde chegaremos a Estocolmo. Jantar
e acomodação.

DIA 9. (Domingo) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. A primera hora realiza-
remos a visita panorâmica a Estocolmo. 
Percorreremos a cidade antiga. A seguir, realiza-
remos uma visita opcional à Prefeitura de Esto-
colmo e al Museu Vasa. Tarde livre. Jantar e
acomodação.

DIA 10. (Segunda Feira) ESTOCOLMO-
VILNIUS

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Vilnius (voo não incluso). Chegada
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Terça Feira) VILNIUS
Café da manhã buffet. Visita panorâmica pela
cidade de Vilnius. Na parte da tarde, sugerimos
realizar uma excursão opcional a Trakai, conhe-
cida como a “cidade sobre a água”. Retorno ao
hotel. Jantar. Após o jantar, daremos um pas-
seio noturno incluso pelo centro histórico da ci-
dade. Acomodação.

DIA 12. (Quarta Feira) VILNIUS-KAUNAS-
COLINA DAS CRUZES-RUNDALE-RIGA
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã, saída para a cidade de Riga. Saída a
Kaunas e visita panorâmica. No caminho fare-
mos uma pausa para visitar a misteriosa Colina
das Cruzes, centro cristão de peregrinações. Na
parte da tarde, visitaremos o Palácio de Run-

Estocolmo

Oslo
Lillehamer

Karlstad

Copenhague

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

Tallin

Riga

Vilnius

       DATAS DE INICIO COPENHAGUE

Maio                   14      28

Junho                 11      25

Julho                    9      23

Agosto                 6      20

Setembro             3

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

        Copenhague    Scandic Sydhavn****         Cidade
                                  Radisson Falconer ****      Cidade

        Estocolmo       Scandic Foresta ****          Cidade
                                  Scandic Ariadne ****          Cidade

        Oslo                  Scandic Helsfyr ****           Cidade
                                  Scandic Holberg ****          Centro

        Area Stryn       Loenfjord ****                       Loen
                                  Geiranger Hotel ****       Geiranger

        A. Sognefjord  Leikanger ****                 Leikanger
                                  Sognefjord Hotel ****         Cidade

        Bergen             Radisson B. Norge ****       Centro
                                  Scandic City ****                Centro

        Vilnius              Crowne Plaza ****               Cidade
                                  Congress****                       Centro

        Riga                  Radisson Daug. ****            Centro
                                  Radisson Latvija ****           Centro

        Tallin                 Sokos Viru ****                    Centro
                                  Radisson Olympia ****         Cidade

Excepcionalmente a acomodação em Tallin será no hotel
Hotel Ylemiste (4* Periferia).

Ver resto de hotéis nas págs. 121 e 130.

GRAM COMODIDADE “ESTOCOLMO-VILNIUS EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Copenhague - Fim Tallin

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Copenhague.......................      100      110       70

         Tallin ...................................      60      75       40

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.870
      ■ » Alta: ............................... 2.970
      Spto. quarto individual......................... 960
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 121 e 130.
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Moscou

São
Petersburgo

Copenhague

Estocolmo

Oslo
Lillehamer

Karlstad

Leikanger
Stryn

Bergen

Hellesylt

DIA 1. (Domingo) MOSCOU
Chegada a Moscou e traslado ao hotel. Acomo-
dação.

DIA 2. (Segunda Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã vi-
sita à cidade de Moscou. Iniciaremos a panorâ-
mica na cidade seguindo para a Praça
Vermelha, onde se encontram o Museu de His-
tória (séc. XIX), a catedral da Intercessão mais
conhecida como Catedral de São Basílio e ad-
miraremos o belíssimo conjunto do Convento
das Donzelas. Finalizaremos o circuito dando
um passeio pela Praça Vermelha. A seguir, fa-
remos a visita ao Metrô de Moscou. Acomo-
dação.

DIA 3. (Terça Feira) MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre nesta bela
cidade para atividades pessoais, compras etc.
Sugerimos passear em seu centro antigo ou vi-
sitar opcionalmente Sergueiv Posad, a 65 km
de Moscou. À tarde sugerimos uma interes-
sante visita opcional à Galeria Tretyakov. Aco-
modação.

DIA 4. (Quarta Feira) MOSCOU-
SÃO PETERSBURGO

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, su-
gerimos visitar opcionalmente o Museu da 2ª
Guerra Mundial, um dos maiores museus da
Rússia. Na parte da tarde, viagem para São Pe-
tersburgo. Transporte para o aeroporto. Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica na cidade. Per-
correremos a Avenida Nevsky, rua principal da
cidade, na qual se destacam os edifícios da
Torre da Duma Urbana e da Casa do Livro.
Passaremos pelo dique e o Jardim de Verão e
admiraremos os Templos de São Isaac. Para fi-
nalizar a visita, contemplaremos a Catedral de
Nossa Senhora de Kazan. Acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã su-
gerimos realizar opcionalmente a visita ao Museu
Hermitage, considerado um dos maiores do
mundo. Suas coleções estão localizadas tanto
no Palácio de Inverno como nos edifício do An-
tigo, Novo e Pequeno Hermitage. Se preferir,
participe de um almoço com show folclórico
(opcional) durante o qual desfrutaremos e ad-

Briksdal, onde haverá tempo livre à sua disposi-
ção. Na parte da tarde, continuação para Leikan-
ger. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) ÁREA SONGDAL-FIORDE
DOS SONHOS-BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã nós iremos
para Sognefjord, o mais bonito e fundo no país
para o qual nós levaremos a cabo um cruzeiro
maravilhoso (incluído) de 2 aprox de horas. Nós
o Will desembarca na área de Aurland. Logo eles
serão capazes a difrutar de uma viagem maravi-
lhosa opcional no trem famoso de Flam. À úl-
tima hora chegada para Bergen, também
famoso como "o Capital dos Fiordes." Jantar e
acomodação.

DIA 15. (Domingo) BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã nós levare-
mos a cabo a visita panorâmica (incluído). Nós
caminharemos pelo bairro de Nordnes, para o
Teatro, o quarto de Concertos, a Universi-
dade, a Igreja de María. Nós terminaremos a
visita em "Fisketorget" famoso, o mercado de
ter pescado. Leve livre. Jantar e acomodação.

DIA 16. (Segunda Feira) BERGEN-
COPENHAGUE

Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Estocolmo (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Resto del día livre.
Acomodação.

DIA 17. (Terça Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. No princípio hora, visita
panorâmico (incluído) o quadrado da assem-
bléia municipal; a Sereia que transformou no
verdadeiro símbolo da cidade. Tarde livre. Aco-
modação.

DIA 18. (Quarta Feira) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para o aeroporto, fim da viagem e de nos-
sos serviços.

dias, 16 visitas e 12 refeições  ... a partir de 3.095 $18

ESCANDINÁVIA
+ RÚSSIA
2 noites em Copenhague, 2 em Bergen, 2 em Fiordes, 1 em Oslo, 2 em Estocolmo,
3 em Moscou e 5 em São Petersburgo

Além das visitas panorâmicas em Estocolmo, Oslo, Bergen,
Copenhague, Moscou e São Petersburgo, incluímos:

         •  Cruzeiros: pelos fiordes dos Sonhos e Geiranger.

           •  Cascatas e geleiras: Briksdal, Jostedalen e das Sete Irmãs.

           •  Outras atrações: Stavkirke, subida no funicular em Bergen,
museu folclórico e museu dos barcos vikings em Oslo.

         •  Visita a pé pela Praça Vermelha.

           •  Visita ao metro de Moscou.

A94

      NOTAS

Ver notas pág. 121 e 134.

miraremos o colorido de seus trajes. À tarde po-
derá participar da visita opcional à Fortaleza de
Pedro e Paulo, localizada na Ilha Zayachi, onde
destaca sua magnífica Catedral de estilo bar-
roco inicial. Em seu interior podemos apreciar a
iconóstase. Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 7 e 8. (Sábado-Domingo) 
SÃO PETERSBURGO
Dia livre. Na parte da manhã recomendamos
realizar uma visita opcional ao Palácio de Cata-
rina na cidade de Pushkin. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) SÃO PETERSBURGO-
ESTOCOLMO

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã buffet. Na hora marcada, trans-
porte para o aeroporto para embarcar no voo
com destino a Estocolmo (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 10. (Terça Feira) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em
Estocolmo, durante a qual vamos percorrer a ci-
dade antiga, da época medieval. A seguir, reali-
zaremos uma visita opcional à Prefeitura de
Estocolmo, onde se celebra a entrega dos prê-
mios Nobel e ao Museu Vasa. Jantar e acomo-
dação.

DIA 11. (Quarta Feira) ESTOCOLMO-
KARLSTAD-OSLO
Café da manhã buffet. Na hora marcada saida
a Oslo passando per Karlstad. Chegada à capital
da Noruega e traslado ao hotel. Visita panorâ-
mica da cidade. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) OSLO-LILLEHAMMER-
LOM-ÁREA STRYN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica à cidade. Excur-
são inclusa ao Museu dos Barcos Vikings e
ao Museu Folclórico. Saída de Oslo para o in-
terior da bela Noruega. Percorreremos, em toda
sua extensão, o maior lago do país, o lago Mosa.
Breve parada em Lillehammer. Continuaremos
pelo vale de Oppland até chegar à cidade de
Lom, local que reúne as montanhas mais bem
preservadas da Noruega. Tempo livre para visitar
a magnífica Stavkirke. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) ÁREA STRYN-GELEIRA
DE BRYKSDAL-ÁREA SONGDAL
Café da manhã buffet. Saída para embarcar,
num cruzeiro incluso ao longo do fiorde Geiran-
ger. Após o desembarque seguiremos para a
deslumbrante Geleira de Briksdal. Chegada a

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 121 e 134.

       DATAS DE INICIO MOSCOU

Maio                   15      29

Junho                 12      26

Julho                  10      24

Agosto                 7      21

Setembro             4

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

Copenhague Scandic Sydhavn**** Cidade
Radisson Falconer ****  Cidade

Estocolmo Scandic Foresta **** Cidade
Scandic Ariadne **** Cidade

Oslo Scandic Helsfyr **** Cidade
Scandic Holberg **** Centro

Area Stryn Loenfjord ****  Loen
Geiranger Hotel **** Geiranger

A. Sognefjord Leikanger ****  Leikanger
Sognefjord Hotel ****  Cidade

Bergen Radisson B. Norge **** Centro
Scandic City **** Centro

São Neptun **** Cidade
Petersburgo Sokos Olimpia **** Cidade

Vvedensky **** Cidade
Oktyabrskaya **** Cidade

Moscou Korston o Cosmos **** Cidade
Holiday Inn ****Sup Cidade
Crowne Plaza ***** Cidade
Katarina City **** Cidade

Ver resto de hotéis nas págs. 121 e 134.

273 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “SÃO PETERSBURGO-ESTOCOLMO EM AVIÃO”

COM 12 REFEIÇÕES

Inicio Moscou - Fim Copenhague

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Moscou ..............................      75      100       50

         Copenhague.......................      100      110       70

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 12 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 3.095
      ■ » Alta: ............................... 3.225
      Spto. Noites Brancas .......................... 110
      Spto. quarto individual 15/5-30/6 ........ 1.020
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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TUR QUÍA
COMBINADA COM...

Capadócia
Istambul

Capadocia

Istambul

Pamukale Istambul Istambul

Istambul
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 COMBINADOS de avião 

Luxor Abu Dhabi

Split

Barcelona

Florença

Dubai

Abu Dhabi

Tel Aviv
Amã

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo
Jerusalém

Viena

Budapeste

Praga

Bratislava

Zagreb

Plitvice

Dubrovnik

Split
Trogir

Zadar

Opatija

VenezaMilão

Pisa

Verona

Florença
Padua

Assis

Roma

Nápoles

Barcelona
Nize 

Madri

Capri

Veneza
Milão

Verona

Padua

Florença
Assis

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

PÁG. 336-337 PÁG. 339

PÁG. 332 PÁG. 333-334

PÁG. 338

...ITALIA
...ITALIA, CÔTE D´AZUR,
MADRI

...CROÁCIA
...PRAGA, BUDAPESTE
E VIENA

...JORDÂNIA
E JERUSALÉM

Tel Aviv

Haifa

Caesarea
Galileia

Beit Shean

Jerico

Jerusalém

...TERRA SANTA

PÁG. 246-247

Cairo

Luxor
Edfu

Assuã

Abu Simbel

Kom Ombo

N
ilo

...EGITO

PÁG. 220-223 PÁG. 220-223

...DUBAI

0274_283 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:America  05/02/16  12:22  Página 275



Veneza
Milão Verona

Florença
Pádua

Assís

Roma
NápolesCapri

A95

dias, 30 visitas e 15 refeições  ... a partir de 1.985 $16

DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Aco-
modação. 

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos uma fascinante
visita inclusa ao Chifre de Ouro. A visita começa
na grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos
com a visita à igreja de São Salvador em Chora.
Finalizaremos com uma parada no café de
Pierre Loti, com belas vistas do Chifre de Ouro.
Tarde livre. Também nesta noite desfrutaremos
de um jantar numa taberna típica do bairro de
Kumkapi. Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Visita a Istambul. Começare-
mos de manhã, com a visita à Mesquita Nova,
uma mesquita imperial. Seguiremos para o
Bazar Egípcio, também conhecido como
“bazar das especiarias”. Posteriormente, passa-
remos para a parte asiática, pela ponte do Bós-
foro, parando para descansar na colina de
Camlica. Também visitaremos o Palácio de
Beylerbeyi. Almoço. A seguir, faremos um pas-
seio de barco ao longo do Bósforo, o estreito
que separa dois continentes, Europa e Ásia.
Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para continuar descobrindo os grandes
tesouros de Istambul. Este bonito passeio co-
meça com a visita ao Palácio de Topkapi. A se-
guir, conheceremos a Basílica de Santa Sofia,
igreja bizantina do séc. VI. Almoço. Esta excur-
são também inclui a visita à Mesquita Azul. Ter-
minaremos o dia com a visita ao Grand Bazaar,
um mercado com mais de 4.000 lojas em seu
interior. Acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horário
indicado traslado ao aeroporto para embarcar no
voo regular com destino a Capadócia (voo não
incluso), paisagem lunar única no mundo.
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao
hotel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão
aerostático sobrevoando a espetacular Capadó-
cia. Café da manhã. Interessante jornada.
Começaremos pela visita à cidade subterrânea
de Ozkonak, Kaymakli ou Saratli (visita a uma

delas), que foram construídas pelas comu-
nidades cristãs como forma de proteção contra
os ataques árabes. Estas fortalezas subterrâneas
fechavam-se com portas de pedra escavadas na
própria rocha, que se convertiam num infalível
meio de defesa. Almoço. À noite, sugerimos que
você assista a um show numa gruta típica da
região, onde você vai poder apreciar as típicas
danças folclóricas turcas (opcional). Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Começaremos pela visita
panorâmica ao Castelo Uçhisar. Seguiremos
para o Vale de Guvercinlik (conhecido como o
Vale dos Pombais) e o Vale de Göreme, situado
bem no centro de um fantástico vale de cones e
chaminés de fadas. Visitaremos o Museu a Céu
Aberto de Göreme, um complexo monástico de
igrejas e capelas escavadas na rocha, decoradas
com afrescos dos sécs. X e XIII, que foi declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Al-
moço. Continuação pelo Vale de Çavusin. De-
pois nos dirigiremos ao Vale de Pasabag, o mel-
hor lugar para contemplar as "chaminés de fadas"
da região. A visita finaliza numa fábrica/loja de arte-
sanato típica da região. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) CAPADÓCIA-ISTAMBUL-
MILÃO

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar el voo Istambul-
Milão por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Milão via Istambul (voos não inclusos). Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) MILÃO
Café da manhã buffet. Tempo livre em Milão,
uma das principais metrópoles da Europa, centro
de negócios, da alta-costura, sede da "Santa
Ceia", de Leonardo da Vinci e do primeiro teatro
de Ópera do mundo, o Scala. Jantar e aco-
modação.

DIA 10. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre onde poderá
visitar a Galeria Vittorio Emanuele II; o "Duomo"
(a maior catedral gótica da Itália), o Castelo
Sforza, etc... Saída para Verona, a cidade de
Romeu e Julieta. Continuação da viagem para
Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) VENEZA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, tras-
lado para a Praça São Marcos. Faremos um pas-
seio de barco pela laguna e entre as belas ilhas
de Veneza. Começaremos nossa visita panorâ-
mica (incl.) pela magnífica Praça São Marcos, a

Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a
Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Restante do tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua mag-
nífica Praça Prato della Vale e a Basílica de
Santo Antônio. Continuação da viagem para
Florença. Chegada e tempo livre. Jantar e aco-
modação.

DIA 13. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis, único
modelo vivo de cidade medieval; destaque para
a singular Praça do Campo, a impressionante
Catedral gótica, o Palácio Público, etc. Continua-
ção da viagem para Roma. Apresentamos a ca-
pital do Tibre através de uma visita panorâmica
de ônibus ao coração da Roma antiga. Na parte
da tarde, visita inclusa a Roma barroca. Jantar
e acomodação.

DIA 14. (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje faremos uma pre-
ciosa visita inclusa aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e ao interior da Basílica de São
Pedro. Restante do dia livre durante o qual você
vai poder visitar por conta própria as Basílicas
Maiores e as Catacumbas. Resto do dia livre.
Acomodação.

DIA 15. (Domingo) ROMA (Excursão 
opcional a Nápoles, Capri e Pompeia)
Meia pensão. Oferecemos a possibilidade de
fazer uma maravilhosa excursão opcional de dia
completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Jantar
e acomodação.

DIA 16. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

ISTAMBUL E CAPADÓCIA
+ ITÁLIA
4 noites em Istambul, 3 em Capadócia, 2 em Milão, 2 em Veneza,
1 em Florença e 3 em Roma

Além das visitas panorâmicas em Istambul, Veneza, 
Florença e Roma, incluímos:

           •  Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi, Grand Bazaar.

           •  Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo e Mesquita Azul.

           •  Paisagem lunar, Museu de Göreme e Vale de Çavusin (com entradas).

           •  Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas).

           •  Verona, Pádua e Assis. Cruzeiro entre as típicas ilhas venezianas.

           •  Roma barroca. Museus Vaticanos e Capela Sistina.

NOTAS

Ver notas pág. 31 e 143.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Istambul        Black Bird ***                        Cidade
                                  Yigitalp****                            Cidade

       Capadócia    Mustafa ****                          Cidade  

        Roma            NH Midas ****                       Cidade

     Florença        Raffaello ****                         Cidade
                            Villa Gabriele ****                  Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                  Monastier
                            Base Hotel ****                    Noventa

     Milão             Milano Niguarda ****             Bresso
                            Century ****                          Cidade

Ver resto de hotéis nas págs. 31 e 143.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 31 e 143.

Istambul Capadócia
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       DATAS DE INICIO ISTAMBUL

• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19

Julho                  17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro           18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

GRAM COMODIDADE “ISTAMBUL-MILÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Is tambul -  F im Roma

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.985
      ■ » Meia:.............................. 2.190
      ■ » Alta: ............................... 2.285
      Spto. Saida 20/3 ................................. 205
      Spto. Saida 25/12 ............................... 60
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Istambul .................      125      125      125       60
         Roma .....................      65      70      90       50

      AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
         • Istambul-Capadócia-Istambul .................... 290

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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      HOTÉIS previstos ou similares

i        Istambul        Yigitalp****                            Cidade

       Capadócia    Mustafa ****                          Cidade

        Roma            NH Midas ****                       Cidade

     Florença        Raffaello ****                         Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                  Monastier

     Milão             Milano Niguarda ****             Bresso

     Barcelona     Catalonia/Eurostars ****        Cidade

     Madri             Rafael Hoteles ****                 Centro

Ver resto de hotéis nas págs. 43 e 143.

       DATAS DE INICIO ISTAMBUL

• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19

Julho                  17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro           18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

VenezaMilão

Pisa

Verona

Florença
Padua

Assis

Roma

Nápoles

Barcelona
Nice

Madri
Capri

Istambul Capadocia

M96

dias, 32 visitas e 15 refeições  ... a partir de 2.580 $20

DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Acomodação. 

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos uma fascinante visita
inclusa ao Chifre de Ouro. A visita começa na
grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos com
a visita à igreja de São Salvador em Chora. Fi-
nalizaremos com uma parada no café de Pierre
Loti. Tarde livre. Também nesta noite desfrutare-
mos de um jantar numa taberna típica do bairro
de Kumkapi. Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Visita a Istambul. Começaremos
de manhã, com a visita à Mesquita Nova, uma
mesquita imperial. Seguiremos para o Bazar Egíp-
cio, também conhecido como “bazar das espe-
ciarias”. Posteriormente, passaremos para a parte
asiática, pela ponte do Bósforo, parando para
descansar na colina de Camlica. Também visita-
remos o Palácio de Beylerbeyi. Almoço. A se-
guir, faremos um passeio de barco ao longo do
Bósforo. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para continuar descobrindo os grandes te-
souros de Istambul. Este bonito passeio começa
com a visita ao Palácio de Topkapi. A seguir, co-
nheceremos a Basílica de Santa Sofia, igreja bi-
zantina do séc. VI. Almoço. Esta excursão tam-
bém inclui a visita à Mesquita Azul. Terminaremos
o dia com a visita ao Grand Bazaar, um mercado
com mais de 4.000 lojas em seu interior. Acomo-
dação.

DIA 5. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horário
indicado traslado ao aeroporto para embarcar no
voo regular com destino a Capadócia (voo não in-
cluso). Chegada, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão
aerostático sobrevoando a espetacular Capadó-
cia. Café da manhã. Interessante jornada.
Começaremos pela visita à cidade subterrânea
de Ozkonak, Kaymakli ou Saratli (visita a uma
delas). Almoço. À noite, sugerimos que você as-
sista a um show numa gruta típica da região (op-
cional). Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Começaremos pela visita
panorâmica ao Castelo Uçhisar. Seguiremos

para o Vale de Guvercinlik (conhecido como o
Vale dos Pombais) e o Vale de Göreme. Visitare-
mos o Museu a Céu Aberto de Göreme. Al-
moço. Continuação pelo Vale de Çavusin. De-
pois nos dirigiremos ao Vale de Pasabae. A visita
finaliza numa fábrica/loja de artesanato típica da
região. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) CAPADÓCIA-ISTAMBUL-
MILÃO

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar el voo Istambul-
Milão por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Milão via Istambul (voos não inclusos). Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) MILÃO
Café da manhã buffet. Tempo livre em Milão.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre. Saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Continua-
ção da viagem para Veneza. Jantar e aco-
modação.

DIA 11. (Quarta Feira) VENEZA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, tras-
lado para a Praça São Marcos. Faremos um pas-
seio de barco pela laguna. Visita a uma fábrica de
cristal de Murano. Restante do tempo livre. Jantar
e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua. Con-
tinuação da viagem para Florença. Chegada e vi-
sita panorâmica. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Conti-
nuação da viagem para Roma. Apresentamos a
capital do Tibre através de uma visita panorâmica
de ônibus ao coração da Roma antiga. Na parte
da tarde, visita inclusa a Roma barroca. Jantar e
acomodação.

DIA 14. (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje faremos uma pre-
ciosa visita inclusa aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e ao interior da Basílica de São
Pedro. Restante do dia livre. Jantar e aco-
modação.

DIA 15. (Domingo) ROMA (Excursão opcional
a Nápoles, Capri e Pompeia)
Meia pensão. Oferecemos a possibilidade de
fazer uma maravilhosa excursão opcional de dia
completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Aco-
modação. 

ISTAMBUL E CAPADÓCIA
+ ITÁLIA E ESPANHA
4 noites em Istambul, 3 em Capadócia, 2 em Milão, 2 em Veneza,
1 em Florença, 3 em Roma, 1 em Nice, 1 em Barcelona e 2 em Madri

Além das visitas panorâmicas em Istambul, Veneza, 
Florença, Roma, Barcelona e Madri, incluímos:

           •  Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi, Grand Bazaar.

           •  Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo e Mesquita Azul.

           •  Paisagem lunar, Museu de Göreme e Vale de Çavusin (com entradas).

           •  Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas).

           •  Verona, Pádua e Assis. Cruzeiro entre as típicas ilhas venezianas.

           •  Roma barroca. Museus Vaticanos e Capela Sistina.

NOTAS

Ver notas pág. 43 e 143.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 43 e 143.
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OPÇÃO ÔNIBUS

DIA16. (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 17. (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona e visita à cidade.
Acomodação.

DIA 18. (Quarta Feira) BARCELONA-
ZARAGOZA-MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica à Basílica do Pilar e continua-
ção da viagem até Madri. Acomodação.

DIA 19. (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos a vi-
sita panorâmica à cidade. Resto do dia livre.

DIA 20. (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços. 

OPÇÃO BARCO

DIA 16. (Segunda Feira) ROMA-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia
e embarque no barco Grimaldi Lines com destino
a Barcelona. Dia e noite a bordo. Acomodação.
em camarotes duplos.

DIA 17. (Terça Feira) BARCELONA
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 horas, quando chegaremos a Barce-
lona. Tempo livre no barco para desfrutar de
suas maravilhosas instalações. Desembarque e
visita à cidade. Acomodação.

DIAS 18, 19 e 20. (Quarta Feira-Sexta Feira)
Idênticos à opção ônibus descrita acima.

GRAM COMODIDADE “ISTAMBUL-MILÃO EM AVIÃO”

COM 15 REFEIÇÕES

In ic io Is tambul -  F im Madri

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 15 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.580
      ■ » Meia:.............................. 2.810
      ■ » Alta: ............................... 2.925
      Spto. Saida 20/3 ................................. 205
      Spto. Saida 25/12 ............................... 60
      Spto. Barco Roma-Barcelona (opcional) 235
      Spto. quarto individual......................... 1.140
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Istambul .................      125      125      125       60
         Madri......................      60      60      70       50

      AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
         • Istambul-Capadócia-Istambul................. 290

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Istambul Capadocia
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dias, 29 visitas e 15 refeições  ... a partir de 2.020 $15

DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Aco-
modação. 

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos uma fascinante
visita inclusa ao Chifre de Ouro. A visita começa
na grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos
com a visita à igreja de São Salvador em Chora.
Finalizaremos com uma parada no café de Pierre
Loti, com belas vistas do Chifre de Ouro. Tarde
livre. Também nesta noite desfrutaremos de um
jantar numa taberna típica do bairro de Kumkapi.
Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Visita a Istambul. Começaremos
de manhã, com a visita à Mesquita Nova, uma
mesquita imperial. Seguiremos para o Bazar
Egípcio, também conhecido como “bazar das es-
peciarias”. Posteriormente, passaremos para a
parte asiática, pela ponte do Bósforo, parando
para descansar na colina de Camlica. Também
visitaremos o Palácio de Beylerbeyi. Almoço. A
seguir, faremos um passeio de barco ao longo
do Bósforo. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para continuar descobrindo os grandes te-
souros de Istambul. Este bonito passeio começa
com a visita ao Palácio de Topkapi. A seguir, co-
nheceremos a Basílica de Santa Sofia, igreja bi-
zantina do séc. VI. Almoço. Esta excursão tam-
bém inclui a visita à Mesquita Azul. Terminaremos
o dia com a visita ao Grand Bazaar, um mercado
com mais de 4.000 lojas em seu interior. Acomo-
dação.

DIA 5. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã. No horário indicado traslado ao
aeroporto para embarcar no voo regular com des-
tino a Capadócia (voo não incluso), paisagem
lunar única no mundo, que além de ser um prodí-
gio da natureza, é também uma amostra palpável
da capacidade de adaptação do ser humano ao
meio ambiente, tornando-o, além de habitável,
uma testemunha silenciosa de seu gênio artístico.
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao
hotel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão
aerostático sobrevoando a espetacular Capadó-
cia. Café da manhã. Interessante jornada.
Começaremos pela visita à cidade subterrânea
de Ozkonak, Kaymakli ou Saratli (visita a uma

delas), que foram construídas pelas comunidades
cristãs como forma de proteção contra os
ataques árabes. Estas fortalezas subterrâneas
fechavam-se com portas de pedra escavadas na
própria rocha, que se convertiam num infalível
meio de defesa. Almoço. À noite, sugerimos que
você assista a um show numa gruta típica da
região, onde você vai poder apreciar as típicas
danças folclóricas turcas (opcional). Jantar e aco-
modação.

DIA 7. (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Começaremos pela visita
panorâmica ao Castelo Uçhisar. Seguiremos
para o Vale de Guvercinlik (conhecido como o
Vale dos Pombais) e o Vale de Göreme, situado
bem no centro de um fantástico vale de cones e
chaminés de fadas. Visitaremos o Museu a Céu
Aberto de Göreme. Almoço. Continuação pelo
Vale de Çavusin. Depois nos dirigiremos ao Vale
de Pasabag, o melhor lugar para contemplar as
"chaminés de fadas" da região. A visita finaliza
numa fábrica/loja de artesanato típica da região.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) CAPADÓCIA-ISTAMBUL-
DUBROVNIK

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar el voo Istambul-
Dubrovnik por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Dubrovnik via Istambul (voos não inclusos). Che-
gada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação.

DIA 9. (Segunda Feira) DUBROVNIK
Visita panorâmica à cidade de Dubrovnik , mais
conhecida como a “Pérola do Adriático”. Du-
rante a visita panorâmica faremos uma camin-
hada pelo centro antigo para admirar a Catedral
e o Monastério Franciscano. Visitaremos o Mo-
nastério Dominicano e o Palácio do Reitor,
sede do governo e do reitor. Tarde livre, durante a
qual você poderá visitar opcionalmente o Arqui-
pélago de Elafiti, visitando as ilhas: Kolocep e
Lopud. Sobre as colinas de Kolocep veremos ru-
ínas de vilas e castelos dos nobres de Dubrovnik
e Lopud, onde se encontra a igreja de Santa
Maria do século XV Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) DUBROVNIK-SPLIT
Estadia com meia pensão ou pensão completa
(conforme opção escolhida). Saída para Split,
principal cidade da Dalmácia e a mais importante
de todo o Adriático. Visita panorâmica à cidade,
onde veremos o Palácio de Diocleciano, que
oferece interessantes vestígios arqueológicos
como a fortaleza e o Templo de Júpiter. Neste
mesmo recinto também se encontra a Catedral
São Domnius. Na parte externa permanecem al-

guns edifícios medievais, entre eles a Prefeitura
do século XV. Em Split também podemos desta-
car o edifício religioso do Convento dos Francis-
canos, com seu belo claustro gótico. Jantar e
acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) SPLIT-TROGIR-
ZADAR-OPATIJA
Estadia com meia pensão. Continuação da via-
gem para Trogir. Visita panorâmica a esta ci-
dade. Sua catedral e, especialmente, seu portal
românico, constituem uma maravilha da arte cro-
ata. Saída ao longo da costa Adriática para che-
gar a Zadar. Visita panorâmica. Jantar e aco-
modação.

DIA 12. (Quinta Feira) OPATIJA
Estadia com meia pensão (café da manhã e jan-
tar). Dia livre para desfrutar desta famosa e tradi-
cional localidade turística situada na costa norte
da Ístria, de exuberante vegetação graças a seu
clima suave. Tempo livre durante o qual terá
opção de visitar Pula, onde se encontra um dos
foros romanos mais bem preservados do mundo.
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) OPATIJA-PLITVICE-
ZAGREB
Estadia com meia pensão. Saída para Plitvice,
onde faremos a visita ao fantástico Parque Na-
cional dos Lagos de Plitvice. Continuação da
viagem para Zagreb. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) ZAGREB
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã
faremos a visita panorâmica. A cidade se aas-
sentou sobre as cidades gêmeas de Gradec e
Kaptol. Em Kaptol, antigo assentamento religioso,
destaca-se, entre outras coisas, o Palácio Arce-
bispal. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Domingo) ZAGREB
Café da manhã. Tempo livre. No horário previsto,
traslado para o aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

ISTAMBUL E CAPADÓCIA
+ CROÁCIA
4 noites em Istambul, 3 em Capadócia, 2 em Dubrovnik, 1 em Split,
2 em Opatija e 2 em Zagreb

Além das visitas panorâmicas em Istambul, Dubrovnik, 
Split, Zadar, Plitvice e Zagreb incluímos:

           •  Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi, Grand Bazaar.

           •  Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo e Mesquita Azul.

           •  Paisagem lunar, Museu de Göreme e Vale de Çavusin (com entradas).

           •  Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas).

           •  Palácio Rector em Dubrovnik e P. Nacional de Plitvice (com entradas).

           •  Palácio de Diocleciano en Split (com entradas).

NOTAS

Ver notas pág. 97 e 143.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Istambul        Black Bird***                         Cidade
                                  Yigitalp****                            Cidade

       Capadócia    Mustafa****                           Cidade
                                    Avrasya****                           Cidade  
                               Perissia*****                          Cidade

        Dubrovnik(1)   Babin Kuk***                        Cidade
                                    Petka/Ivka***                        Cidade
                               Vis/Lero***                            Cidade

     Split               President Split ****                 Centro
                            Katarina ****                      Dugopolje

     Opatija(2)        Liburnia Htls. ***/****             Cidade
                                Grand/Agava ****                 Cidade
                            Adriatic ***/****                      Cidade

     Zagreb           Panorama ****                       Cidade
                            International ****                    Cidade

          (1) Excepcionalmente podera pernoctar en Cavtat o Mlini.
       (2) Excepcionalmente podera pernoctar en Rijeka o Lo-

vran.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 97 e 143.

DATAS DE INICIO ISTAMBUL

Junho                 19

Julho                  17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro           18

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

278 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “ISTAMBUL-DUBROVNIK EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Is tambul -  F im Zagreb

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.020
      ■ » Meia:.............................. 2.170
      ■ » Alta: ............................... 2.200
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Istambul .................      125      125      125       60
         Zagreb....................      65      75      90       60

      AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
         • Istambul-Capadócia-Istambul .................... 290

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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       DATAS DE INICIO ISTAMBUL

• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19

Julho                  17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro           18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta 

Istambul Capadócia

Budapeste

BratislavaViena

Praga

A98

dias, 25 visitas e 15 refeições ... a partir de 1.625 $15

DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Aco-
modação.

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos uma fascinante visita
inclusa ao Chifre de Ouro. A visita começa na
grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos com
a visita à igreja de São Salvador em Chora. Fi-
nalizaremos com uma parada no café de Pierre
Loti, com belas vistas do Chifre de Ouro. Tarde
livre. Também nesta noite desfrutaremos de um
jantar numa taberna típica do bairro de Kumkapi.
Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente você
pode fazer a visita à Mesquita Nova, uma
mesquita imperial que mantém uma fina harmonia
entre as cúpulas e sua forma piramidal. Contin-
uaremos pelo Bazar Egípcio, também conhecido
como "bazar das especiarias", em virtude das
mercadorias que lá se vendem. Parando para
descansar na colina de Camlica. Também vis-
itaremos o Palácio de Beylerbeyi. Almoço num
restaurante típico de frutos do mar na ponte de
Gálata. A seguir, faremos um passeio de barco
ao longo do Bósforo. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos, opcional-
mente, belíssimas visitas para descobrir os
grandes tesouros de Istambul. Este bonito pas-
seio começa com a visita ao Palácio de Top-
kapi, Basílica de Santa Sofia e o Hipódromo
Romano. Almoço. Esta excursão também inclui
a visita à Mesquita Azul. Terminaremos o dia
com a visita ao Grand Bazaar. Acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA 
Viagem de avião 

Café da manhã. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horário
indicado traslado ao aeroporto para embarcar no
voo regular com destino a Capadócia (voo não
incluso). Chegada, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Jantar e Acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão
aerostático sobrevoando a espetacular Capadó-
cia. Café da manhã. Interessante jornada.
Começaremos pela visita à cidade subterrânea
de Ozkonak, Kaymakli ou Saratli (visita a uma
delas), que foram construídas pelas comu-
nidades cristãs como forma de proteção contra
os ataques árabes. Estas fortalezas subterrâneas

fechavam-se com portas de pedra escavadas na
própria rocha, que se convertiam num infalível
meio de defesa. Almoço. À noite, sugerimos que
você assista a um show numa gruta típica da
região, onde você vai poder apreciar as típicas
danças folclóricas turcas (opcional). Jantar e
Acomodação.

DIA 7. (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Começaremos pela visita
panorâmica ao Castelo Uçhisar. Seguiremos
para o Vale de Guvercinlik (conhecido como o
Vale dos Pombais) e o Vale de Göreme, situado
bem no centro de um fantástico vale de cones e
chaminés de fadas. Visitaremos o Museu a Céu
Aberto de Göreme. Almoço. Continuação pelo
Vale de Çavusin. Depois nos dirigiremos ao Vale
de Pasabag, o melhor lugar para contemplar as
"chaminés de fadas" da região. A visita finaliza
numa fábrica/loja de artesanato típica da região.
Jantar e Acomodação.

DIA 8. (Domingo) CAPADÓCIA-ISTAMBUL-
PRAGA 

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar el voo Istambul-
Praga por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Praga via Istambul (voos não inclusos). Che-
gada, assistência e traslado ao hotel. Jantar e
Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Durante a visita à ci-
dade, veremos: a Praça da República, onde se
encontra uma das mais antigas torres de Praga:
a Torre da Pólvora e a Câmara Municipal, a Praça
Venceslau. Também iremos admirar a Praça
Velha, que é o local mais destacado do centro
histórico de Praga. Almoço. Na parte da tarde
poderemos fazer a visita artística opcional du-
rante a qual visitaremos: 
• O Castelo de Praga.
• A Viela Dourada.

DIA 10. (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia completo à vizinha e famosa cidade de
Karlovy Vary, maior e mais importante balneário
da República Checa. Retorno a Praga. À noite,
jantar opcional na típica taberna U Fleku, onde
você vai poder degustar a deliciosa cozinha
checa, seu famoso licor Becherovka (1 taça) e a
excelente cerveja checa (1 jarra), tudo incluso no
preço. Acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da
manhã saída para Brno. Em seguida, tempo livre

para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte Ba-
rroca e o antigo prédio da Prefeitura. Continua-
ção da viagem para Bratislava. Chegada e visita
panorâmica pela cidade. Saída para Budapeste.
Chegada e Jantar e Acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a
visita panorâmica: na margem direita do Danú-
bio está o centro histórico, Buda. Em seguida,
cruzaremos o Danúbio e nos dirigiremos para
Pest, a parte comercial da cidade. Almoço. Os
que quiserem poderão fazer um passeio opcio-
nal de barco ao longo do Danúbio na parte da
tarde. Esta noite oferecemos a possibilidade de
fazer um passeio noturno por Budapeste Ilumi-
nada e participar de um jantar zíngaro (opc.).
Acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) BUDAPEST-VIENA
Café da manhã buffet e saída para a histórica
cidade de Viena. Chegada. Almoço e visita pa-
norâmica. No centro de Viena poderemos locali-
zar a antiga cidade imperial, com o Palácio de
Hofburg, residência dos imperadores. Veremos
também o Palácio Belvedere, a Igreja Votiva, a
Catedral de Santo Estêvão, a Praça dos Herois,
a Universidade, a Ópera, etc. Passeio com nosso
guia pelas principais ruas da capital austríaca.
Acomodação.

DIA 14. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita opcional a Viena artística:
Ópera de Viena ou Staatsoper. Em seguida, se
desejar, oferecemos a possibilidade de fazer a vi-
sita opcional ao Palácio de Schönbrunn. Al-
moço. Tarde livre. Ao anoitecer, aqueles que qui-
serem poderão assistir (opcional) a um concerto
no Palácio Auersperg com jantar em Grinzing
(opcional). Acomodação.

DIA 15. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

ISTAMBUL E CAPADÓCIA
+ PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
4 noites em Istambul, 3 Capadócia, 3 Praga, 2 Budapeste e 2 Viena

Além das visitas panorâmicas em Istambul, Praga, Budapeste
e Viena, incluímos:

           •  Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi, Grand Bazaar.

           •  Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo e Mesquita Azul.

           •  Paisagem lunar, Museu de Göreme (com entradas).

           •  Vale de Pasabag, Vale de Çavusin (com entradas).

           •  Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas).

      HOTÉIS previstos o similares

i Istambul Black Bird*** Cidade

Yigitalp **** Cidade

Capadocia Mustafa**** Cidade

Avrasya**** Cidade

Perissia***** Cidade

Praga Holiday Inn Congress**** Cidade

Duo/Olympik I **** Cidade

Budapeste Arena/Budapest**** Cidade

Hungaria**** Cidade

Viena Holiday Inn South**** Cidade

Eurostars Exe**** Cidade

NOTAS

Ver notas pág. 87 e 143.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 87 e 143.

279 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “ISTAMBUL-PRAGA EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Is tambul -  F im Viena

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.625
      ■ » Meia:.............................. 1.815
      ■ » Alta: ............................... 1.915
      Spto. Saida 20/3 ................................. 205
      Spto. Saida 25/12 ............................... 60
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Istambul .................      125      125      125       60
         Viena ......................      45      65      80       40

      AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
         • Istambul-Capadócia-Istambul ................ 290

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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       DATAS DE INICIO ISTAMBUL

• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19

Julho                  17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro           18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

Istambul Capadócia

A99

dias, 29 visitas e 15 refeições  ... a partir de 2.520 $15

DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL 
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Aco-
modação.

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL 
Café da manhã. Hoje temos uma fascinante
visita inclusa ao Chifre de Ouro. A visita começa
na grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos
com a visita à igreja de São Salvador em
Chora. Finalizaremos com uma parada no café
de Pierre Loti, com belas vistas do Chifre de
Ouro. Tarde livre. Também nesta noite desfruta-
remos de um jantar numa taberna típica do
bairro de Kumkapi. Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Opcionalmente você
pode fazer a visita à Mesquita Nova, uma
mesquita imperial que mantém uma fina harmo-
nia entre as cúpulas e sua forma piramidal. Con-
tinuaremos pelo Bazar Egípcio, também con-
hecido como "bazar das especiarias", em virtude
das mercadorias que lá se vendem. Parando
para descansar na colina de Camlica. Também
visitaremos o Palácio de Beylerbeyi. Almoço
num restaurante típico de frutos do mar na ponte
de Gálata. A seguir, faremos um passeio de
barco ao longo do Bósforo. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos, opcional-
mente, belíssimas visitas para descobrir os
grandes tesouros de Istambul. Este bonito pas-
seio começa com a visita ao Palácio de Top-
kapi, Basílica de Santa Sofia e o Hipódromo
Romano. Almoço. Esta excursão também inclui
a visita à Mesquita Azul. Terminaremos o dia
com a visita ao Grand Bazaar. Acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA 
Viagem de avião 

Café da manhã. Manhã livre. No horário mar-
cado, traslado ao aeroporto para embarcar no
voo regular com destino a Capadócia (voo não
incluso). Chegada, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Jantar de acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) CAPADÓCIA 
Ao amanhecer, excursão opcional de balão
aerostático sobrevoando a espetacular Ca-
padócia. Café da manhã. Interessante jornada.
Começaremos pela visita à cidade subterrânea
de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (visita a uma
delas), que foram construídas pelas comu-
nidades cristãs como forma de proteção contra
os ataques árabes. Almoço. À noite, sugerimos
que você assista a um show numa gruta típica

da região, onde você vai poder apreciar as típi-
cas danças folclóricas turcas (opcional). Jantar
de acomodação.

DIA 7. (Sábado) CAPADÓCIA 
Café da manhã. Começaremos pela visita
panorâmica ao castelo Uçhisar. Seguiremos
para o Vale de Guvercinlik (conhecido como o
Vale dos Pombais) e o Vale de Göreme, situado
bem no centro de um fantástico vale de cones e
chaminés de fadas. Visitaremos o Museu a Céu
Aberto de Göreme. Almoço. Continuação pelo
Vale de Çavusin. Depois nos dirigiremos ao
Vale de Pasabag. A visita finaliza numa
fábrica/loja de artesanato típica da região. Jantar
de acomodação.

DIA 8. (Domingo) CAPADÓCIA-
ISTAMBUL-AMÃ 

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar el voo Istambul-
Amã por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Amã via Istambul (voos não inclusos).Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Jantar de aco-
modação.

DIA 9. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
faremos a visita panorâmica em Amã, capital do
Reino Hachemita da Jordânia. Saída em di-
reção a Jerash, conhecida como a Pompeia do
Oriente. Visitaremos o Castelo de Ajlun. Re-
torno a Amã. Jantar de acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-
MONTE NEBO-PETRA 
Café da manhã e saída em direção a Madaba,
cidade citada na Bíblia, muito conhecida por
seus mosaicos da época bizantina. Visitaremos
a igreja grega ortodoxa de São Jorge, onde
se encontra o enorme mapa mosaico de Mad-
aba. Seguiremos para o Monte Nebo, lugar
ideal para admirar a vista panorâmica do Vale do
Jordão e do Mar Morto. Continuação para a
mágica Petra. Jantar de acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) PETRA 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visitaremos. Petra é esculpida em arenito
rosado. Começaremos percorrendo o Siq, es-
petacular cânion que permite o acesso à extra-
ordinária Petra. Visitaremos a ruína conhecida
como o “Tesouro”, cuja fachada lindamente es-
culpida é mundialmente famosa; o Monastério,
o edifício mais remoto da cidade; o Teatro e o
Templo dos Leões Alados. Na parte da tarde,
retorno ao hotel. Jantar de acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM-
JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi
Rum, uma das paisagens mais espetaculares de
toda a Arábia. A visita, que se realiza em pecu-
liares veículos 4x4 dirigidos por beduínos, con-
siste numa incursão à impressionante paisagem
lunar deste deserto. À tarde, saída para a ponte
Allenby ou Rei Hussein. Trâmites de aduana.
Continuação para um dos lugares mais impor-
tantes do mundo, Terra da Bíblia, Jerusalém.
Jantar de acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) JERUSALÉM 
Café da manhã. Hoje teremos várias visitas in-
clusas bem interessantes para descobrir a antiga
de Jerusalém, ponto focal do judaísmo e do cris-
tianismo. Visitaremos o Muro das Lamentações
e seguiremos através da Via Dolorosa para
chegar ao Gólgota, lugar da crucificação de
Jesus e ao Santo Sepulcro. Continuação para
o Monte Sião, onde se encontram o Túmulo do
Rei David, o Cenáculo, lugar da Santa Ceia,
“Eucaristia” e “Pentecostes”. Visitaremos a Aba-
dia da Dormição – Assunção de Maria. Seguire-
mos pelo Monte Scopus até o Monte das
Oliveiras, para apreciar uma magnífica vista da
cidade. Também visitaremos Getsêmani e a
Basílica da Agonia. Ao terminar a visita, retorno
ao hotel. Jantar de acomodação.

DIA 14. (Sábado) JERUSALÉM-BELÉM 
Café da manhã. Em seguida, visitaremos a
cidade de Belém, entrando na Igreja da Nativi-
dade pela porta da Humildade, Gruta do Presé-
pio, a Estrela de 14 pontas (local do nascimento
de Jesus), Basílica de Santa Catarina e a
Gruta de São Jerônimo. Retorno a Jerusalém.
Tarde livre. Jantar de acomodação.

DIA 15. (Domingo) JERUSALÉM-TEL AVIV 
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto de Tel Aviv. Fim da viagem e de nossos
serviços.

ISTAMBUL E CAPADÓCIA
+ JORDÂNIA E JERUSALÉM
4 noites em Istambul, 3 em Capadócia, 2 em Petra, 2 em Amã
e 3 em Jerusalém

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Istambul        Black Bird ***                        Cidade

                                  Yigitalp****                             Cidade

       Capadócia    Mustafa ****SUP                      Cidade
                               Perissia****                            Cidade

        Amã               Waleed Rum ***                    Cidade

                               Arena Space ****                   Cidade

        Petra             Candles ***                            Cidade
                               Panorama Petra ****              Cidade

        Jerusalém    Grand Court ****                    Cidade
                             Park Jerusalém ***                CidadeNOTAS

Ver notas pág. 143 e 152.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 143 e 152.

Tel Aviv
Amã

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo

Jerusalém

280 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “ISTAMBUL-AMÃ EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Istambul - Fim Tel Aviv

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.520
      ■ » Alta: ............................... 2.690
      Spto. Saida 20/3 ................................. 205
      Spto. Saida 10-17/4............................ 215
      Spto. Saida 9-16/10............................ 215
      Spto. Saida 25/12 ............................... 60
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Istambul ..............................      125      125      60

         Tel Aviv................................      225      225      130

Além das visitas panorâmicas a Istambul, Amã, Petra, Belém

e Jerusalém, incluímos:

           •  Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi, Grand Bazaar.

           •  Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo e Mesquita Azul.

           •  Paisagem lunar, Museu de Göreme e Vale de Çavusin (com entradas).

           •  Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas).

           •  Petra: "o Tesouro", Monastério e Deserto de Wadi Rum.

           •  Santo Sepulcro, Monte Sião, Monte das Oliveiras, Via Dolorosa.

           •  Belém, Igreja da Natividade.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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       DATAS DE INICIO ISTAMBUL

• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                  17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro           11      18      25

Outubro               9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

Istambul Capadocia

Tel Aviv

Haifa

Caesarea
iGalileia

Beit Shean

Jerico
Jerusalem

A00

dias, 32 visitas e 15 refeições ... a partir de 2.790 $16

DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL 
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL 
Café da manhã. Hoje temos uma fascinante visita
inclusa ao Chifre de Ouro. A visita começa na
grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos com
a visita à igreja de São Salvador em Chora. Fi-
nalizaremos com uma parada no café de Pierre
Loti, com belas vistas do Chifre de Ouro. Tarde
livre. Também nesta noite desfrutaremos de um
jantar numa taberna típica do bairro de Kumkapi.
Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Visita a Istambul. Começaremos
de manhã, com a visita à Mesquita Nova, uma
mesquita imperial. Seguiremos para o Bazar Egíp-
cio, também conhecido como “bazar das espe-
ciarias”. Posteriormente, passaremos para a parte
asiática, pela ponte do Bósforo, parando para
descansar na colina de Camlica. Também visita-
remos o Palácio de Beylerbeyi. Almoço. A se-
guir, faremos um passeio de barco ao longo do
Bósforo, o estreito que separa dois continentes,
Europa e Ásia. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para continuar descobrindo os grandes te-
souros de Istambul. Este bonito passeio começa
com a visita ao Palácio de Topkapi. A seguir, co-
nheceremos a Basílica de Santa Sofia, igreja bi-
zantina do séc. VI. Almoço. Esta excursão tam-
bém inclui a visita à Mesquita Azul. Terminaremos
o dia com a visita ao Grand Bazaar, um mercado
com mais de 4.000 lojas em seu interior. Acomo-
dação.

DIA 5. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA 
Viagem de avião 

Café da manhã. Manhã livre. No horário marcado,
traslado ao aeroporto para embarcar no voo reg-
ular com destino a Capadócia (voo não incluso).
Chegada, assistência no aeroporto e traslado ao
hotel. Jantar de acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) CAPADÓCIA 
Ao amanhecer, excursão opcional de balão
aerostático sobrevoando a espetacular Ca-
padócia. Café da manhã. Interessante jornada.
Começaremos pela visita à cidade subterrânea
de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (visita a uma
delas), que foram construídas pelas comu-
nidades cristãs como forma de proteção contra
os ataques árabes. Almoço. À noite, sugerimos
que você assista a um show numa gruta típica

da região, onde você vai poder apreciar as típi-
cas danças folclóricas turcas (opcional). Jantar
de acomodação.

DIA 7. (Sábado) CAPADÓCIA 
Café da manhã. Começaremos pela visita
panorâmica ao castelo Uçhisar. Seguiremos para
o Vale de Guvercinlik (conhecido como o Vale
dos Pombais) e o Vale de Göreme, situado bem
no centro de um fantástico vale de cones e cham-
inés de fadas. Visitaremos o Museu a Céu Aberto
de Göreme. Almoço. Continuação pelo Vale de
Çavusin. Depois nos dirigiremos ao Vale de
Pasabag. A visita finaliza numa fábrica/loja de
artesanato típica da região. Jantar e aco-
modação.

DIA 8. (Domingo) CAPADÓCIA-
ISTAMBUL-TEL AVIV 

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar el voo Istambul-
Tel Aviv por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Tel Aviv via Istambul (voos não inclusos).
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Aco-
modação.

DIA 9. (Segunda Feira) TEL AVIV
Café da manhã. Dia livre a Tel Aviv para desfru-
tar nesta magnifica cidade. Jantar e aco-
modação.

DIA 10. (Terça Feira) TEL AVIV-CESAREIA-
HAIFA-ACRE- GALILEIA
Café da manhã. Saída para fazer um breve pas-
seio pela cidade de Tel Aviv. Chegada a Yaffo,
antigo porto de Israel convertido em interessante
bairro de artistas. Continuaremos pelo litoral até
chegar a Cesareia, antiga capital romana. Se-
guiremos nossa jornada até Haifa e subiremos
ao Monte Carmelo, onde ocorreu o desafio do
profeta Elias. Visitaremos a igreja Stella Maris.
A seguir, iremos para a Galileia. Jantar e aco-
modação.

DIA 11. (Quarta Feira) GALILEIA-
TIBERIADES-NAZARÉ
Café da manhã. Visitaremos o Monte das Bea-
titudes, cenário do Sermão da Montanha. A se-
guir, conheceremos Tabgha, onde ocorreu o Mi-
lagre da Multiplicação dos Pães e Peixes e onde
está a Igreja do Primado, local de confirmação de
São Pedro; em Cafarnaum veremos as ruínas da
Casa de Pedro e da antiga Sinagoga, onde Jesus
predicou. Continuaremos  bordeando o mar da
Galileia até Tiberíades. À tarde, através de Caná
(ou Canaã) da Galileia prosseguiremos para Na-
zaré. Visitaremos a Basílica da Anunciação, a
Carpintaria de José e a Fonte da Virgem. Jan-
tar e acomodação. 

DIA 12. (Quinta Feira) GALILEIA-MONTE
TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para o Monte
Tabor. Seguiremos pelo vale do Jordão rodeando
Jericó. Atravessando o Deserto da Judeia, nos
dirigiremos para Jerusalém. Jantar e acomo-
dação.

DIA 13. (Sexta Feira) CIDADE NOVA
JERUSALÉM-EIN KEREM-BELÉM-JERUSALÉM
Café da manhã. Na parte da manhã, desfruta-
remos da Cidade Nova de Jerusalém. Visitare-
mos o Santuário do Livro no Museu de Israel.
Daremos uma parada no museu do Holocausto.
Seguiremos para Ein Kerem, para visitar os San-
tuários da Visitação de Maria a sua Prima Isa-
bel e de São João Batista. À tarde, saída para
Belém, lugar de nascimento de Jesus Cristo.
Regreção a Jerusalém. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS
OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA JERUSALÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o Monte das Oli-
veiras, para realizar uma visita panorâmica na
cidade santa amuralhada. A seguir, conhecere-
mos o Horto de Getsêmani e a Basílica da
Agonia. Visitaremos o Muro das Lamentações
e seguiremos através da Via Dolorosa para che-
gar ao Gólgota, lugar da crucificação de Jesus e
o Santo Sepulcro. Continuação para o Monte
Sião. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer
uma excursão opcional para Massada e Mar
Morto (aprecio aprox. 105 $ a pagar em des-
tino em numerário). Jantar e acomodação. 

DIA 16. (Segunda Feira) JERUSALÉM-
TEL AVIV
Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao
aeroporto de Tel Aviv. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

ISTAMBUL E CAPADÓCIA
+ TERRA SANTA
4 noites em Istambul, 3 em Capadócia, 2 em Tel Aviv, 2 em Galileia
e 4 em Jerusalém

Além das visitas panorâmicas a Istambul e Tel Aviv, incluímos:

           • Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi, Grand Bazaar.

           • Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo e Mesquita Azul.

           • Paisagem lunar, Museu de Göreme e Vale de Çavusin (com entradas).

           • Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas).

           • Visitas em Cesareia, Haifa, Galileia, Nazaré, Ein Karem e Belém.

         • Cidade nova e antiga de Jerusalém. Santo Sepulcro, Monte Sião.

         • Ein Karem, Monte das Oliveiras, Horto de Getsemani, Basílica da Agonía.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Istambul        Black Bird ***                        Cidade

                                  Yigitalp****                             Cidade

       Capadócia    Mustafa ****SUP                      Cidade
                               Perissia****                            Cidade

        Tel Aviv          Tal turista superior.                          Cidade

                               Grand beach primera                Cidade

        Tiberiades    Lavi Hod Wing turista superior       Cidade

        Jerusalém    Jerusalem Gold turista superior     Cidade
                             Grand Court primera                 Cidade

NOTAS

Ver notas pág. 143 e 153.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 143 e 153.

281 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “ISTAMBUL-TEL AVIV EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

Inicio Istambul - Fim Tel Aviv

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.790
      ■ » Meia:.............................. 2.920
      ■ » Alta: ............................... 3.075
      Spto. Saida 20/3 ................................. 205
      Spto. Saida 10/4 ................................. 170
      Spto. Saida 25/12 ............................... 60
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Istambul .................      125      125      125      60
         Tel Aviv ...................      225      225      225      130

      AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
         • Istambul-Capadócia-Istambul ................ 290

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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      HOTÉIS previstos ou similares

i        Istambul         Black Bird ***                       Cidade

                                   Yigitalp****                           Cidade

       Capadócia      Avrasya ****                         Cidade
                                      Mustafa ****SUP                    Cidade  
                                Perissia****                          Cidade

        Cruzeiro         Ms Nile Shams*****
                                Ms Nile Ruby*****

        Cairo              Barcelo Pyramides****          Cidade
                                    Movenpick Pyramides****    Cidade

       DATAS DE INICIO ISTAMBUL

• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19

Julho                  17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro           18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

Istambul Capadócia

V01

dias, 32 visitas e 14 refeições ... a partir de 1.445 $15

DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL 
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL 
Café da manhã. Hoje temos uma fascinante visita
inclusa ao Chifre de Ouro. A visita começa na
grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos com
a visita à igreja de São Salvador em Chora. Fi-
nalizaremos com uma parada no café de Pierre
Loti, com belas vistas do Chifre de Ouro. Tarde
livre. Também nesta noite desfrutaremos de um
jantar numa taberna típica do bairro de Kumkapi.
Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Visita a Istambul. Começaremos
de manhã, com a visita à Mesquita Nova, uma
mesquita imperial. Seguiremos para o Bazar Egíp-
cio, também conhecido como “bazar das espe-
ciarias”. Posteriormente, passaremos para a parte
asiática, pela ponte do Bósforo, parando para
descansar na colina de Camlica. Também visita-
remos o Palácio de Beylerbeyi. Almoço. A se-
guir, faremos um passeio de barco ao longo do
Bósforo, o estreito que separa dois continentes,
Europa e Ásia. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para continuar descobrindo os grandes te-
souros de Istambul. Este bonito passeio começa
com a visita ao Palácio de Topkapi. A seguir, co-
nheceremos a Basílica de Santa Sofia, igreja bi-
zantina do séc. VI. Almoço. Esta excursão tam-
bém inclui a visita à Mesquita Azul. Terminaremos
o dia com a visita ao Grand Bazaar, um mercado
com mais de 4.000 lojas em seu interior. Acomo-
dação.

DIA 5. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA 
Viagem de avião 

Café da manhã.. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horário
indicado traslado ao aeroporto para embarcar no
voo regular com destino a Capadócia (voo não in-
cluso). Chegada, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) CAPADÓCIA 
Ao amanhecer, excursão opcional de balão
aerostático sobrevoando a espetacular Capadó-
cia. Café da manhã. Interessante jornada.
Começaremos pela visita à cidade subterrânea
de Ozkonak, Kaymakli ou Saratli (visita a uma
delas), que foram construídas pelas comunidades
cristãs como forma de proteção contra os ataques
árabes. Estas fortalezas subterrâneas fechavam-

se com portas de pedra escavadas na própria
rocha, que se convertiam num infalível meio de de-
fesa. Almoço. À noite, sugerimos que você assista
a um show numa gruta típica da região, onde você
vai poder apreciar as típicas danças folclóricas tur-
cas (opcional). Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) CAPADÓCIA 
Café da manhã. Começaremos pela visita
panorâmica ao Castelo Uçhisar. Seguiremos
para o Vale de Guvercinlik e o Vale de Göreme.
Visitaremos o Museu ao Ar Livre de Göreme. Al-
moço. Continuação pelo Vale de Çavusin. Depois
nos dirigiremos ao Vale de Pasabag, o melhor
lugar para contemplar as “chaminés de fadas” da
região. A visita finaliza numa fábrica/loja de arte-
sanato típica da região. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) CAPADÓCIA-ISTAMBUL-
CAIRO 

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar el voo Istambul-
Cairo por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino ao
Cairo via Istambul (voos não inclusos). Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) CAIRO-LUXOR 
Viagem de avião / Cruzeiro ao longo do Nilo 

Pensão completa a bordo. No horário previsto,
traslado ao aeroporto do Cairo para embarcar no
voo de linha regular para Luxor (voo não incluso).
Chegada e traslado ao barco fluvial a motor. Em-
barque e almoço. Depois de comodamente insta-
lados na embarcação, desfrutaremos de uma
visita inclusa aos templos de Karnak e Luxor.
Jantar e noite a bordo. 

DIA 10. (Terça Feira) LUXOR-ESNA. 
Cruzeiro ao longo do Nilo 
Pensão completa a bordo. Passaremos à
margem ocidental do Nilo, para visitar a Necró-
pole de Tebas: o Vale dos Reis, o Vale dos
Artesãos, conhecido como Deir el-Medina; o
Templo Mortuário de Ramsés III, conhecido
como Madinat Habu e faremos também uma
visita panorâmica ao Templo Mortuário da Rainha.
Continuaremos nossa viagem para Colossos de
Memnon. Na hora prevista zarparemos para
Esna. Cruzaremos a eclusa de Esna e continuare-
mos navegando rumo a Edfu. Noite a bordo. 

DIA 11. (Quarta Feira) ESNA-EDFU-
KOMOMBO-ASSUÃ 
Cruzeiro ao longo do Nilo 
Pensão completa a bordo. Ao chegar a Edfu, vis-
itaremos o Templo de Edfu. Navegação para
Kom Ombo, visita inclusa ao Templo de Kom
Ombo, dedicado aos deuses Sobek, com cabeça
de cocodrilo, e Hórus, com cabeça de falcão.

Navegação para Assuã. Noite a bordo. 

DIA 12. (Quinta Feira) ASSUÃ-ABU SIMBEL-
ASSUÃ 
Cruzeiro ao longo do Nilo 
Pensão completa a bordo. Visita opcional: de
madrugada, saída de ônibus para Abu Simbel,
onde visitaremos o Templo Maior de Abu Simbel,
considerado um dos mais belos de todos os que
foram edificados durante o reinado de Ramsés II
e um dos mais bonitos do Egito. Retorno a Assuã.
Viveremos uma experiência única que fará com
que nossa viagem ao Egito seja inesquecível. Des-
frutaremos de um passeio incluso de faluca
(típico veleiro egípcio). Noite a bordo em Assuã.

DIA 13. (Sexta Feira) ASSUÃ-CAIRO 
Viagem de avião 

Café da manhã e desembarque. Nas primeiras
horas da manhã visitaremos a barragem de
Assuã. A represa foi construída para regular as
águas do Nilo. Também visitaremos o Templo de
Philae e o Obelisco Inacabado. Retorno para
Assuã para embarcar no voo de linha regular com
destino ao Cairo (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 14. (Sábado) CAIRO 
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita
panorâmica inclusa às Pirâmides de Gizé, a
mais antiga e, curiosamente, a única das “Sete
Maravilhas” que ainda se mantém até hoje. Du-
rante nossa visita, veremos a bela Pirâmide de
Quéops, a maior e também a mais famosa das
três. Você vai se surpreender com a enigmática
Esfinge de Gizé, Templo do Vale de Quéfren,
uma magnífica construção. Almoço. Na parte da
tarde sugerimos fazer uma excursão opcional à
cidade do Cairo, visitando: Museu Egípcio do
Cairo. À noite, possibilidade de desfrutar de um
jantar com show folclórico. Acomodação.

DIA 15. (Domingo) CAIRO 
Café da manhã. No horário previsto, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

ISTAMBUL E CAPADÓCIA
+ EGITO FARAÔNICO
4 noites em Istambul, 3 em Capadócia, 4 em Cruzeiro e 3 em Cairo

Além das visitas panorâmicas em Istambul, Luxor, Esna, Edfu, Kom

Ombo, Assuã, Cairo e Vale dos Reis, incluímos:

           •  Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi, Grand Bazaar.

           •  Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo e Mesquita Azul.

           •  Paisagem lunar, Museu de Göreme e Vale de Çavusin (com entradas).

           •  Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas).

           •  Visita aos Templos de Karnak e Luxor.

           •  Visita aos Colossos de Memnon.

           •  Visita Templo de Edfu, Philae e Kom Ombo.

NOTAS

• Ver notas pág. 143 e 157.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 143 e 157.

Cairo

Luxor
Edfu

Assuã

Abu Simbel

Kom Ombo

N
ilo
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GRAM COMODIDADE “ISTAMBUL-CAIRO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.445
      ■ » Alta: ............................... 1.575
      Spto. Saida 20/3 ................................. 545
      Spto. Saida 11-18/12.......................... 340
      Spto. Saida 25/12 ............................... 60
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

In ic io Is tambul -  F im Cairo

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Istambul..............................      125      125       60

         Cairo...................................      50      50       30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Istambul Capadocia

Dubai
Abu Dhabi

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Istambul         Black Bird ***                       Cidade

                                   Yigitalp****                           Cidade

       Capadócia      Avrasya ****                         Cidade
                                      Mustafa ****SUP                    Cidade  
                                Perissia****                          Cidade

        Dubai              Grand Deur ***                     Cidade

                                Warwizh Sheikh*****            Cidade

       DATAS DE INICIO ISTAMBUL
Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19

Julho                  17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro           18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

V02

dias, 16 visitas e 10 refeições ... a partir de 1.695 $13

DIA 1. (Domingo) ISTAMBUL 
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Aco-
modação.

DIA 2. (Segunda Feira) ISTAMBUL 
Café da manhã. Hoje temos uma fascinante visita
inclusa ao Chifre de Ouro. A visita começa na
grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos com
a visita à igreja de São Salvador em Chora. Fi-
nalizaremos com uma parada no café de Pierre
Loti, com belas vistas do Chifre de Ouro. Tarde
livre. Também nesta noite desfrutaremos de um
jantar numa taberna típica do bairro de Kumkapi.
Acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Visita a Istambul. Começaremos
de manhã, com a visita à Mesquita Nova, uma
mesquita imperial. Seguiremos para o Bazar
Egípcio, também conhecido como “bazar das es-
peciarias”. Posteriormente, passaremos para a
parte asiática, pela ponte do Bósforo, parando
para descansar na colina de Camlica. Também
visitaremos o Palácio de Beylerbeyi. Almoço. A
seguir, faremos um passeio de barco ao longo
do Bósforo, o estreito que separa dois continen-
tes, Europa e Ásia. Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para continuar descobrindo os grandes te-
souros de Istambul. Este bonito passeio começa
com a visita ao Palácio de Topkapi. A seguir, co-
nheceremos a Basílica de Santa Sofia, igreja bi-
zantina do séc. VI. Almoço. Esta excursão tam-
bém inclui a visita à Mesquita Azul. Terminaremos
o dia com a visita ao Grand Bazaar, um mercado
com mais de 4.000 lojas em seu interior. Acomo-
dação.

DIA 5. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA 
Viagem de avião 

Café da manhã.. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horário
indicado traslado ao aeroporto para embarcar no
voo regular com destino a Capadócia (voo não
incluso). Chegada, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) CAPADÓCIA 
Ao amanhecer, excursão opcional de balão
aerostático sobrevoando a espetacular Capadó-
cia. Café da manhã. Interessante jornada.
Começaremos pela visita à cidade subterrânea
de Ozkonak, Kaymakli ou Saratli (visita a uma
delas), que foram construídas pelas comunidades
cristãs como forma de proteção contra os ataques

árabes. Estas fortalezas subterrâneas fechavam-
se com portas de pedra escavadas na própria
rocha, que se convertiam num infalível meio de de-
fesa. Almoço. À noite, sugerimos que você assista
a um show numa gruta típica da região, onde você
vai poder apreciar as típicas danças folclóricas tur-
cas (opcional). Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) CAPADÓCIA 
Café da manhã. Começaremos pela visita
panorâmica ao Castelo Uçhisar. Seguiremos
para o Vale de Guvercinlik (conhecido como o
Vale dos Pombais) e o Vale de Göreme, situado
bem no centro de um fantástico vale de cones e
chaminés de fadas. Visitaremos o Museu ao Ar
Livre de Göreme. Almoço. Continuação pelo
Vale de Çavusin. Depois nos dirigiremos ao Vale
de Pasabag, o melhor lugar para contemplar as
“chaminés de fadas” da região. A visita finaliza
numa fábrica/loja de artesanato típica da região.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) CAPADÓCIA-ISTAMBUL-
DUBAI

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar el voo Istambul-
Dubai por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino ao
Dubai via Istambul (voos não inclusos). Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) DUBAI: visita à cidade
Café da manhã. Hoje temos belas visitas inclusas
para conhecer a cosmopolita cidade de  Dubai,
atualmente um importante destino turístico e um
dos principais atores da economia global. Inicial-
mente, iremos desfrutar de uma panorâmica do
icônico hotel Burj El Arab, único hotel 7 estrelas
do mundo, localizado em uma ilha artificial a 300
m da costa. Seguiremos para a Mesquita de Ju-
meirah, a mesquita mais importante de Dubai por
sua surpeendente arquitetura. A seguir, visitaremos
o Museu de Dubai, o souk das especiarias, o
mercado mais antigo de Dubai, uma mistura de
cores e aromas que vão fazer você voltar no
tempo e o maior mercado de ouro do mundo, que
reúne mais de 300 joalherias especializadas na
venda de ouro a preços bem convidativos. Tarde
livre. Acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) DUBAI-ABU DHABI-
DUBAI
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma excur-
são a Abu Dhabi, um dos principais produtores
de petróleo do mundo. Cidade capital dos Emira-
dos Árabes Unidos, considerada a Manhattan do
Oriente Médio e o centro administrativo do país.
As típicas ruelas dão uma visão muito diferente da
primeira impressão que se tem de Abu Dhabi.
Logo ao chegar, visitaremos a Grande Mesquita

do Sheikh Zayed, a terceira maior mesquita do
mundo, com capacidade para 40.000 pessoas.
Almoço. Seguiremos para o Passeio à beira-mar
(Corniche), de onde é possível admirar a ilha artifi-
cial de "Lulu" e apreciar uma espetacular vista pa-
norâmica de Abu Dhabi. Retorno a Dubai. Aco-
modação.

DIA 11. (Quarta Feira) DUBAI:
Safari com jantar incluso.
Café da manhã. Manhã livre para fazer compras,
etc. Na parte da manhã seguiremos para o deserto
para fazer um safari em luxuosos veículos 4x4,
que nos permitirá conhecer um mundo diferente e
desfrutar da experiência única de viajar sobre as
dunas de areia. À noite, degustaremos um jantar
com deliciosos pratos típicos da culinária árabe,
acompanhado de um show de dança do ventre.
(Durante o mês de Ramadã, não é permitido dan-
çar). Retorno ao hotel. Acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos fazer uma
excursão opcional à costa leste que nos permitirá
conhecer as magníficas montanhas Hajar, as fa-
mosas fontes termais de Masafi (povoado cujo
nome significa “água pura”) e dar um refrescante
mergulho no oceano Índico. Retorno a Dubai.
Acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) DUBAI
Café da manhã. No horário indicado de traslado
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos servi-
ços.

ISTAMBUL E CAPADÓCIA
+ DUBAI
4 noites em Istambul, 3 em Capadócia e 5 em Dubai

Além das visitas panorâmicas em Istambul e Dubai, incluímos:

           •  Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi, Grand Bazaar.

           •  Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo e Mesquita Azul.

           •  Paisagem lunar, Museu de Göreme e Vale de Çavusin (com entradas).

           •  Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas).

           •  Safari no mar de dunas douradas do deserto, passeio de camelo

           •  Oportunidade de conhecer a capital dos Emirados, Abu Dhabi.

NOTAS

• Ver notas pág. 143 e 159.
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      INCLUSO NA VIAGEM
● Assistência nos aeroportos e traslado ao

hoteis.
● Sistema de refeições incluso:

Conforme programa (bebidas não inclusas)
● Guia acompanhante em espanhol 

durante as excursões. 
Os traslados e o safari contam com um
motorista falando inglês.

● Visitas inclusas na viagem: 
Visita panorâmica em Istambul e Dubai
Mesquita Jumeirah
Museu de Dubai
Mesquita Nova
Bazar Egipcio

● Seguro de viagem.
Ver resto de visitas inclusas na pág. 143 e 159.

GRAM COMODIDADE “ISTAMBUL-DUBAI EM AVIÃO”

COM 10 REFEIÇÕES

In ic io Is tambul -  F im Dubai

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 10 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.695
      ■ » Meia:.............................. 1.720
      ■ » Alta: ............................... 1.830
      Spto. Saida 20/3 ................................. 205
      Spto. quarto individual......................... 720
      Visado Dubai (neto) ............................. 120
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Istambul .................      125      125      125      60
         Dubai .....................      110      110      110      100

      AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
         • Istambul-Capadócia-Istambul .................... 290

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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JOR DÂNIA
COMBINADA COM...
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Petra

Monte Nebo

Wadi Rum Golfo Aqaba

Tetera

Amman

Wadi Rum

Aqaba

Madaba

Jerash

Petra

Monte Nebo
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 COMBINADOS de avião 

285 PANAVISIÓN

Veneza

Istambul

Jerusalém

Istambul Capadocia

Veneza
Milão

Verona

Padua
Bologna
Florença

Assis
Pisa

Roma

Capri

Sicilia

Cerdeña

Nápoles

Siena

...ISTAMBUL E CAPADOCIA

PÁG. 343PÁG. 341-342

...ITALIA

Tel Aviv

Haifa

Caesarea
Galileia

Beit Shean

Jerico

Jerusalém

...TERRA SANTA

PÁG. 246-247

Cairo

Luxor
Edfu

Assuan

Abu Simbel

Kom Ombo

N
ilo

...EGITO

PÁG. 220-223

Dubai

Abu Dhabi

...DUBAI

Dubai

PÁG. 220-223
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VenezaMilão
Verona

Padua
Bolonia
Florença

Assis
Pisa

Roma

Capri
Cerdeña

Nápoles

Siena

Amã

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo

V03

dias, 20 visitas e 15 refeições ... a partir de 2.135 $16

DIA 1. (Domingo) AMÃ 
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Jantar e
acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã,
faremos a visita panorâmica em Amã, uma das
cidades mais antigas do mundo e capital do
Reino Hachemita da Jordânia. Saída em di-
reção a Jerash, conhecida como a Pompeia do
Oriente, uma cidade romana em excelente es-
tado de conservação. Situada ao norte de Amã,
a região tem sido habitada desde o período ne-
olítico, e Jerash destaca-se como a pérola da
Decápolis, o conjunto de dez cidades que foi
sede do Império Romano no Oriente Médio. Vis-
itaremos o Castelo de Ajlun, fortaleza con-
struída em 1185, como guarnição para proteger
Ajlun durante as cruzadas e reconstruída mais
tarde, no séc.XIII, pelos escravos. Retorno a
Amã. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-
MONTE NEBO PETRA 
Café da manhã e saída em direção a Madaba,
cidade citada na Bíblia, muito conhecida por
seus mosaicos da época bizantina. Visitaremos
a igreja grega ortodoxa de São Jorge, onde se
encontra o enorme mapa mosaico de Madaba.
Seguiremos para o Monte Nebo, lugar ideal
para admirar a vista panorâmica do Vale do
Jordão e do Mar Morto. Continuação para a
mágica Petra. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PETRA 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visitaremos o sítio arqueológico mais importante
da Jordânia e um dos mais surpreendentes do
mundo, Petra, declarada Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO em 1985.  Começare-
mos percorrendo o Siq, espetacular cânion que
permite o acesso à extraordinária Petra. Visitare-
mos a ruína conhecida como o “Tesouro”, cuja
fachada lindamente esculpida é mundialmente
famosa; o Mosteiro, o edifício mais remoto da
cidade; o Teatro, com capacidade para 800 pes-
soas, e o Templo dos Leões Alados. Na parte da
tarde, retorno ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM-AMÃ 
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi
Rum, uma das paisagens mais espetaculares de
toda a Arábia, onde as montanhas mudam de
cor de acordo com a luz do dia e emergem de
forma vertical da planície arenosa. A visita, que

se realiza em peculiares veículos 4x4 dirigidos
por beduínos, consiste numa incursão à impres-
sionante paisagem lunar deste deserto. Você
terá a oportunidade de desfrutar de uma 
experiência única, num divertido passeio de
camelos pelo deserto (não incluso). Continuação
de nossa viagem para Amã. Jantar e aco-
modação.

DIA 6. (Sexta Feira) AMÃ-MAR MORTO-AMÃ 
Café da manhã. Na parte da manhã, visitaremos
o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra, situado
a 416 m abaixo do nível do mar, entre a Jordânia,
Israel e Cisjordânia. Tempo livre para dar um
banho em suas salinas águas terapêuticas. Re-
torno a Amã. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) AMÃ 
Café da manhã. Dia livre para conhecer a capital
jordana. Possibilidade de fazer uma excursão op-
cional a Betânia. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) AMÃ-MILÃO 
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Milão (voo não incluso). Chegada, assistência e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre onde poderá
visitar a Galeria Vittorio Emanuele II; o “Duomo” (a
maior catedral gótica da Itália), o Castelo Sforza,
etc... Saída para Verona, a cidade de Romeu e
Julieta. Continuação da viagem para Veneza.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado para a Praça São Marcos. Faremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas 
ilhas de Veneza. Começaremos nossa visita
panorâmica (incl.) pela magnífica Praça São Mar-
cos, a Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio,
a Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Restante do tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) VENEZA-PÁDUA-
BOLONHA-PISA-FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua,
cidade universitária, onde se destacam sua mag-
nífica Praça Prato della Vale e a Basílica de Santo
Antônio. Através da Via Emilia chegaremos à
cidade de Bolonha. Continuação da viagem para
Pisa. Tempo livre e saída para Florença.
Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Visita panorâmica pela
cidade; seguindo os passos de Leonardo e
Michelangelo, entraremos em contato com a es-
sência do Renascimento. Na Catedral de Santa
Mª del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos
também a Praça da Signoria. Restante do dia
livre. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) FLORENÇA-SIENA-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Siena, único
modelo vivo de cidade medieval; destaque para
a singular Praça do Campo, a impressionante
Catedral gótica, o Palácio Público, etc. Continu-
ação da viagem para Roma. Apresentamos a
capital do Tibre através de uma visita
panorâmica de ônibus ao coração da Roma
antiga. Na parte da tarde, visita inclusa a Roma
barroca. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje faremos uma pre-
ciosa visita inclusa aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e ao interior da Basílica de São
Pedro. Restante do dia livre durante o qual você
vai poder visitar por conta própria as Basílicas
Maiores e as Catacumbas. Jantar e aco-
modação.

DIA 15. (Domingo) ROMA-
(Excursão opc. a Nápoles, Capri e Pompeia) 
Café da manhã buffet. Oferecemos a possibili-
dade de fazer uma maravilhosa excursão op-
cional de dia completo a Nápoles, Capri e Pom-
peia. Acomodação.

DIA 16. (Segunda Feira) ROMA 
Café da manhã buffet. Na hora indicada,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

JORDÂNIA
+ ITÁLIA
2 noites em Petra, 5 em Amã, 1 em Milão, 2 em Veneza, 2 em Florença
e 3 em Roma

Além das visitas panorâmicas em Amã, Veneza,

Florença e Roma, incluímos:

           •  Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo.

           •  Petra: "o Tesouro", Monastério e Templo dos Leões Alados.

           •  Deserto de Wadi Rum. Visita ao Mar Morto.

           •  Verona, Pádua, Bolonha, Pisa, Siena. Cruzeiro entre as típicas ilhas venezianas.

           •  Roma barroca. Museus Vaticanos e Capela Sistina.

NOTAS

Ver notas pág. 39 e 150.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Amã               Arena Hotel ****                    Cidade
                               Arena Space ****                  Cidade

        Petra             Candles ***                            Cidade
                               Panorama Petra ****              Cidade

        Roma            NH Midas ****                        Cidade
                               Fleming/Regent ****              Cidade

     Florença        Raffaello ****                         Cidade
                            Villa Gabriele ****                  Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                  Monastier
                            Base Hotel ****                    Noventa

     Milão             Niguarda ****                        Cidade
                            Century ****                          Cidade

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 39 e 150.

DATAS DE INICIO AMÃ
Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta
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GRAM COMODIDADE “AMÃ-MILÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Amã - F im Roma

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.135
      ■ » Meia:.............................. 2.255
      ■ » Alta: ............................... 2.375
      Spto. Saida 20/3 ................................. 60
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Amã .......................      110      110      110       60
         Roma .....................      65      70      90       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Tel Aviv
Amã

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo
Jerusalem

VenezaMilão
Verona

Padua
Bolonha
Florença

Assis
Pisa

Roma

Capri
Cerdeña

Nápoles

Siena

V04

dias, 23 visitas e 15 refeições ... a partir de 2.835 $16

DIA 1. (Domingo) AMÃ 
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Jantar e
acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã,
faremos a visita panorâmica em Amã, uma das
cidades mais antigas do mundo e capital do
Reino Hachemita da Jordânia. Saída em di-
reção a Jerash, conhecida como a Pompeia do
Oriente. Jerash destacase como a pérola da
Decápolis, o conjunto de dez cidades que foi
sede do Império Romano no Oriente Médio. Vis-
itaremos o Castelo de Ajlun. Retorno a Amã.
Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-
MONTE NEBO PETRA 
Café da manhã e saída em direção a Madaba,
cidade citada na Bíblia, muito conhecida por
seus mosaicos da época bizantina. Visitaremos
a igreja grega ortodoxa de São Jorge, onde se
encontra o enorme mapa mosaico de Madaba.
Seguiremos para o Monte Nebo, lugar ideal
para admirar a vista panorâmica do Vale do
Jordão e do Mar Morto. Continuação para a
mágica Petra. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PETRA 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visitaremos o sítio arqueológico mais importante
da Jordânia e um dos mais surpreendentes do
mundo, Petra. Começaremos percorrendo o
Siq, espetacular cânion que permite o acesso à
extraordinária Petra. Visitaremos a ruína con-
hecida como o “Tesouro”, cuja fachada linda-
mente esculpida é mundialmente famosa. Na
parte da tarde, retorno ao hotel. Jantar e aco-
modação.

DIA 5. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi
Rum. Visita inclusa, que se realiza em peculiares
veículos 4x4 dirigidos por beduínos, consiste
numa incursão à impressionante paisagem lunar
deste deserto. À tarde, saída para a ponte Al-
lenby ou Rei Hussein. Trâmites de aduana. Con-
tinuação para um dos lugares mais importantes
do mundo, Terra da Bíblia, Jerusalém. Jantar e
acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje teremos várias visitas in-
clusas bem interessantes para descobrir a antiga

de Jerusalém, ponto focal do judaísmo e do cris-
tianismo. Visitaremos o Muro das Lamentações
e seguiremos através da Via Dolorosa para che-
gar ao Gólgota, lugar da crucificação de Jesus e
ao Santo Sepulcro. Continuação para o Monte
Sião, onde se encontram o Túmulo do Rei
David, o Cenáculo, lugar da Santa Ceia, “Euca-
ristia” e “Pentecostes”. Visitaremos a Abadia da
Dormição – Assunção de Maria. Seguiremos
pelo Monte Scopus até o Monte das Oliveiras,
para apreciar uma magnífica vista da cidade.
Também visitaremos Getsêmani e a Basílica da
Agonia. Ao terminar a visita, retorno ao hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) JERUSALÉM-BELÉM
Café da manhã. Em seguida, Visita inclusa, a
cidade de Belém, entrando na Igreja da Nativi-
dade pela porta da Humildade, Gruta do Presé-
pio, a Estrela de 14 pontas (local do nascimento
de Jesus) Basílica de Santa Catarina e a Gruta
de São Jerônimo. Retorno a Jerusalém. Tarde
livre. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) JERUSALÉM-TEL AVIV-
MILÃO

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Milão (voo não incluso). Chegada, assistência e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre onde poderá
visitar a Galeria Vittorio Emanuele II; o “Duomo”
(a maior catedral gótica da Itália), o Castelo
Sforza, etc... Saída para Verona, a cidade de
Romeu e Julieta. Continuação da viagem para
Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado para a Praça São Marcos. Faremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas
ilhas de Veneza. Começaremos nossa visita
panorâmica (incl.) pela magnífica Praça São Mar-
cos, a Basílica de São Marcos, a Torre do Reló-
gio, a Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palá-
cio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de
Murano. Restante do tempo livre. Jantar e aco-
modação.

DIA 11. (Quarta Feira) VENEZA-PÁDUA-
BOLONHA-PISA-FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua,
cidade universitária, onde se destacam sua mag-
nífica Praça Prato della Vale e a Basílica de Santo
Antônio. Através da Via Emilia chegaremos à
cidade de Bolonha. Continuação da viagem

para Pisa. Tempo livre e saída para Florença.
Chegada. Jantar e acomodação. 

DIA 12. (Quinta Feira) FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Visita panorâmica pela
cidade; seguindo os passos de Leonardo e
Michelangelo, entraremos em contato com a es-
sência do Renascimento. Na Catedral de Santa
Mª del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos
também a Praça da Signoria. Restante do dia
livre. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) FLORENÇA-SIENA-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Siena. Con-
tinuação da viagem para Roma. Apresentamos
a capital do Tibre através de uma visita
panorâmica de ônibus ao coração da Roma
antiga. Na parte da tarde, visita inclusa a Roma
barroca. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje faremos uma pre-
ciosa visita inclusa aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e ao interior da Basílica de São
Pedro. Restante do dia livre durante o qual você
vai poder visitar por conta própria as Basílicas
Maiores e as Catacumbas. Jantar e aco-
modação.

DIA 15. (Domingo) ROMA-(Excursão
opcional a Nápoles, Capri e Pompeia) 
Meia pensão. Oferecemos a possibilidade de
fazer uma maravilhosa excursão opcional de dia
completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Aco-
modação.

DIA 16. (Segunda Feira) ROMA 
Café da manhã buffet. Na hora indicada,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

JORDÂNIA E JERUSALEM
+ ITÁLIA
2 noites em Petra, 2 em Amã, 3 em Jerusalem, 1 em Milão, 2 em Veneza,
2 em Florença, e 3 em Roma

Além das visitas panorâmicas em Amã, Veneza,

Florença e Roma, incluímos:

           •  Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo.

           •  Petra: "o Tesouro", Monastério e Templo dos Leões Alados.

           •  Deserto de Wadi Rum. Belém, Igreja da Natividade.

           •  Verona, Pádua, Bolonha, Pisa e Siena. Cruzeiro entre as típicas ilhas venezianas.

           •  Roma barroca. Museus Vaticanos e Capela Sistina

NOTAS

• Ver notas pág. 39 e 152.

      HOTÉIS previstos ou similares

i        Amã               Arena Hotel ****                    Cidade
                               Arena Space ****                  Cidade

        Petra             Candles ***                            Cidade
                               Panorama Petra ****              Cidade

        Jerusalem    Park Jerusalém ***                Cidade
                               Grand court ****                    Cidade

        Roma            NH Midas ****                        Cidade
                               Fleming/Regent ****              Cidade

     Florença        Raffaello ****                         Cidade
                            Villa Gabriele ****                  Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                  Monastier
                            Base Hotel ****                    Noventa

     Milão             Niguarda ****                        Cidade
                            Century ****                          Cidade

Ver resto de hotéis nas págs. 39 e 152.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 39 e 152.

DATAS DE INICIO AMÃ
Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

287 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “TEL AVIV-MILÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Amã - F im Roma

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.835
      ■ » Meia:.............................. 2.955
      ■ » Alta: ............................... 3.075
      Spto. Saida 17-24/4............................ 215
      Spto. Saida 16/10 ............................... 215
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Amã .......................      110      110      110       60
         Roma .....................      65      70      90       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Amã

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo

Istambul Capadócia

288 PANAVISIÓN

V05

dias, 26 visitas e 15 refeições ... a partir de 1.820 $15

DIA 1. (Domingo) AMÃ 
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Jantar e
acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã,
faremos a visita panorâmica em Amã, uma das
cidades mais antigas do mundo e capital do
Reino Hachemita da Jordânia. Saída em di-
reção a Jerash, conhecida como a Pompeia do
Oriente. Situada ao norte de Amã, a região tem
sido habitada desde o período neolítico, e Jerash
destacase como a pérola da Decápolis, o con-
junto de dez cidades que foi sede do Império Ro-
mano no Oriente Médio. Visitaremos o Castelo
de Ajlun, fortaleza construída em 1185, como
guarnição para proteger Ajlun durante as
cruzadas e reconstruída mais tarde, no séc.XIII,
pelos escravos. Retorno a Amã. Jantar e aco-
modação.

DIA 3. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-
MONTE NEBO PETRA 
Café da manhã e saída em direção a Madaba,
cidade citada na Bíblia, muito conhecida por seus
mosaicos da época bizantina. Visitaremos a igreja
grega ortodoxa de São Jorge, onde se encontra
o enorme mapa mosaico de Madaba. Seguire-
mos para o Monte Nebo, lugar ideal para admi-
rar a vista panorâmica do Vale do Jordão e do
Mar Morto. Continuação para a mágica Petra.
Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PETRA 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visitaremos o sítio arqueológico mais importante
da Jordânia e um dos mais surpreendentes do
mundo, Petra. Começaremos percorrendo o
Siq, espetacular cânion que permite o acesso à
extraordinária Petra. Visitaremos a ruína con-
hecida como o “Tesouro”, cuja fachada linda-
mente esculpida é mundialmente famosa; o
Mosteiro, o edifício mais remoto da cidade; o
Teatro, com capacidade para 800 pessoas, e o
Templo dos Leões Alados. Na parte da tarde, re-
torno ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM-AMÃ 
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi
Rum, uma das paisagens mais espetaculares de
toda a Arábia, onde as montanhas mudam de
cor de acordo com a luz do dia e emergem de
forma vertical da planície arenosa. A visita, que
se realiza em peculiares veículos 4x4 dirigidos por
beduínos, consiste numa incursão à impression-

ante paisagem lunar deste deserto. Você terá a
oportunidade de desfrutar de uma experiência
única, num divertido passeio de camelos pelo de-
serto (não incluso). Continuação de nossa viagem
para Amã. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) AMÃ-MAR MORTO-AMÃ 
Café da manhã. Na parte da manhã, visitaremos
o Mar Morto. Tempo livre para dar um banho em
suas salinas águas terapêuticas. Retorno a Amã.
Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) AMÃ 
Café da manhã. Dia livre para conhecer a capital
jordana. Possibilidade de fazer uma excursão op-
cional a Betânia. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) AMÃ-ISTAMBUL
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Istambul (voo não incluso). Chegada, assistência
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos uma fascinante
visita inclusa ao Chifre de Ouro. A visita começa
na grande Mesquita de Eyüp. Continuaremos
com a visita à igreja de São Salvador em Chora.
Finalizaremos com uma parada no café de
Pierre Loti, com belas vistas do Chifre de Ouro.
Tarde livre. Também nesta noite desfrutaremos de
um jantar numa taberna típica do bairro de Kum-
kapi. Acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Visita a Istambul. Começare-
mos de manhã, com a visita à Mesquita Nova,
uma mesquita imperial. Seguiremos para o Bazar
Egípcio, também conhecido como “bazar das
especiarias”. Posteriormente, passaremos para a
parte asiática, pela ponte do Bósforo, parando
para descansar na colina de Camlica. Também
visitaremos o Palácio de Beylerbeyi. Almoço. A
seguir, faremos um passeio de barco ao longo
do Bósforo, o estreito que separa dois continen-
tes, Europa e Ásia. Acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas belíssimas
visitas para continuar descobrindo os grandes
tesouros de Istambul. Este bonito passeio co-
meça com a visita ao Palácio de Topkapi. A se-
guir, conheceremos a Basílica de Santa Sofia,
igreja bizantina do séc. VI. Almoço. Esta excur-
são também inclui a visita à Mesquita Azul. Ter-
minaremos o dia com a visita ao Grand Bazaar,
um mercado com mais de 4.000 lojas em seu in-
terior. Acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) ISTAMBUL-
CAPADÓCIA

Viagem de avião
Café da manhã. Manhã livre para desfrutar das
últimas horas nesta magnífica cidade. No horário
indicado traslado ao aeroporto para embarcar no
voo regular com destino a Capadócia (voo não in-
cluso). Chegada, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Ao amanhecer, excursão opcional de balão
aerostático sobrevoando a espetacular Capadó-
cia. Café da manhã. Interessante jornada.
Começaremos pela visita à cidade subterrânea
de Ozkonak, Kaymakli ou Saratli (visita a uma
delas), que foram construídas pelas comunidades
cristãs como forma de proteção contra os ataques
árabes. Almoço. À noite, sugerimos que você as-
sista a um show numa gruta típica da região, onde
você vai poder apreciar as típicas danças folclóri-
cas turcas (opcional). Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Começaremos pela visita
panorâmica ao Castelo Uçhisar. Seguiremos
para o Vale de Guvercinlik (conhecido como o
Vale dos Pombais) e o Vale de Göreme, situado
bem no centro de um fantástico vale de cones e
chaminés de fadas. Visitaremos o Museu a Céu
Aberto de Göreme. Almoço. Continuação pelo
Vale de Çavusin. Depois nos dirigiremos ao Vale
de Pasabag, o melhor lugar para contemplar as
"chaminés de fadas" da região. A visita finaliza
numa fábrica/loja de artesanato típica da região.
Jantar e acomodação.

DIA 15. (Domingo) CAPADÓCIA-ISTAMBUL
Viagem de avião

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a Is-
tambul (voo não incluso). Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

JORDÂNIA
+ ISTAMBUL E CAPADÓCIA
2 noites em Petra, 5 em Amã, 4 em Istambul 3 em Capadócia

Além das visitas panorâmicas em Amã e Istambul, incluímos:

           •  Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo.

           •  Petra: "o Tesouro", Monastério e Templo dos Leões Alados.

           •  Deserto de Wadi Rum. Visita ao Mar Morto.

           •  Mesquita Nova, Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi, Grand Bazaar.

           •  Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo e Mesquita Azul.

           •  Paisagem lunar, Museu de Göreme e Vale de Çavusin (com entradas).

           •  Cidade subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (com entradas).

NOTAS

Ver notas pág. 143 e 150.

      HOTÉIS previstos ou similares

i Amã Arena Hotel **** Cidade
Arena Space **** Cidade

Petra Candles *** Cidade
Panorama Petra **** Cidade

Estambul Black Bird*** Cidade
Yigitalp **** Cidade

Capadocia Mustafa**** Cidade

Avrasya**** Cidade

Perissia***** Cidade

Ver resto de hotéis nas págs. 143 e 150.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 143 e 150.

DATAS DE INICIO AMÃ

• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12

Julho                  10      17      24      31

Agosto                 7      14      21

Setembro           11      18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5      12

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

GRAM COMODIDADE “AMÃ-ISTAMBUL EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Amã - F im Is tambul

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.820
      ■ » Alta: ............................... 1.990
      Spto. Saida 20/3 ................................. 265
      Spto. Saida 18/12 ............................... 60
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Amã....................................      110      110       60

         Istambul..............................      125      125       60

      AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
         • Istambul-Capadócia-Istambul ................ 290

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Amã

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo

Tel Aviv

Haifa

Caesarea
Galilea

Beit Shean

Jerico
Jerusalém

V06

dias, 26 visitas e 14 refeições ... a partir de 2.960 $16

DIA 1. (Domingo) AMÃ 
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Jantar e
acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã,
faremos a visita panorâmica em Amã, uma das
cidades mais antigas do mundo e capital do
Reino Hachemita da Jordânia. Saída em di-
reção a Jerash, conhecida como a Pompeia do
Oriente. Jerash destacase como a pérola da
Decápolis. Visitaremos o Castelo de Ajlun, for-
taleza construída em 1185. Retorno a Amã. Jan-
tar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-
MONTE NEBO PETRA 
Café da manhã e saída em direção a Madaba,
cidade citada na Bíblia. Visitaremos a igreja grega
ortodoxa de São Jorge, onde se encontra o
enorme mapa mosaico de Madaba. Seguire-
mos para o Monte Nebo, lugar ideal para admi-
rar a vista panorâmica do Vale do Jordão e do
Mar Morto. Continuação para a mágica Petra.
Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PETRA 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visitaremos Petra. Começaremos percorrendo o
Siq, espetacular cânion que permite o acesso à
extraordinária Petra. Visitaremos a ruína con-
hecida como o “Tesouro”, cuja fachada linda-
mente esculpida é mundialmente famosa. Na
parte da tarde, retorno ao hotel. Jantar e aco-
modação.

DIA 5. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM-AMÃ 
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi
Rum. A visita, que se realiza em peculiares veícu-
los 4x4 dirigidos por beduínos. Você terá a opor-
tunidade de desfrutar de uma experiência única,
num divertido passeio de camelos pelo deserto
(não incluso). Continuação de nossa viagem para
Amã. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) AMÃ-MAR MORTO-AMÃ 
Café da manhã. Na parte da manhã, visitare-
mos o Mar Morto. Tempo livre para dar um
banho em suas salinas águas terapêuticas. Re-
torno a Amã. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) AMÃ 
Café da manhã. Dia livre para conhecer a capital
jordana. Possibilidade de fazer uma excursão
opcional a Betânia. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) AMÃ-TEL AVIV
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Tel Aviv (voo não incluso). Chegada, assistência
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) TEL AVIV
Café da manhã. Dia livre para conhecer a
cidade. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) TEL AVIV–CESAREIA–
HAIFA–ACRE-GALILEIA
Café da manhã. Saída para dar um visita pano-
râmica inclusa pela cidade de Tel Aviv. Chegada
a Jafa, antigo porto de Israel convetido num in-
teressante bairro de artistas. Continuaremos pelo
litoral até chegar a Cesareia, antiga capital ro-
mana. Seguiremos nosso passeio até Haifa e
subiremos o Monte Carmelo, onde ocorreu o
desafio do profeta Elias. Visitaremos a igreja
Stella Maris. Iremos em seguida para a Galileia.
Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) GALILEIA-
TIBERIADES-NAZARET
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa o Monte das Beatitudes, cenário
do sermão da montanha. Em seguida, conhece-
remos Tabgha, onde ocorreu o Milagre da Mul-
tiplicação dos Pães e Peixes e onde está a Igreja
do Primado, local de confirmação de São Pedro;
em Cafarnaum veremos as ruínas da Casa de
Pedro e da antiga Sinagoga, onde Jesus predi-
cou. Seguiremos ao longo do mar da Galileia até
Tiberíades. À tarde, via Caná (ou Canaã) da Ga-
lileia prosseguiremos para Nazaré. Visitaremos a
Basílica da Anunciação, a Carpintaria de José
e a Fonte da Virgem. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) GALILEIA-VALE DO
JORDÃO-MONTE TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para o Monte
Tabor, onde ocorreu a transfiguração de Jesus
diante de Moisés e Elias. Seguiremos pelo vale
do Jordão rodeando Jericó. Atravessando o De-
serto da Judeia, nos dirigiremos para Jerusalém,
cidade mensageira da paz e berço das três gran-
des religiões monoteístas. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 13. (Sexta Feira) CIDADE NOVA
JERUSALÉM–EIN KEREM–BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje conheceremos uma das
cidades mais importantes e mais antigas do
mundo. Na parte da manhã, desfrutaremos da
visita inclusa Cidade Nova de Jerusalém. Visita

inclusa o Santuário do Livro no Museu de Is-
rael, onde estão expostos os manuscritos do
Mar Morto e o modelo que representa a cidade
de Jerusalém na época de Jesus. Faremos uma
parada no museu do Holocausto. Seguiremos
para Ein Kerem, para visitar os Santuários da Vi-
sitação de Maria a sua prima Isabel e de São
João Batista. À tarde, saída para Belém, lugar
de nascimento de Jesus Cristo. Visita inclusa
a Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerô-
nimo e a igreja de Santa Catarina. Retorno a
Jerusalém. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS
OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA JERUSALÉM–
JERUSALÉM
Café da manhã. Dia para desfrutar das visitas
mais importantes desta viagem. Vamos conhe-
cer a cidade antiga de Jerusalém. Saída para o
Monte das Oliveiras, para fazer uma visita pa-
norâmica pela cidade santa amuralhada. Em se-
guida, conheceremos o Horto de Getsêmani e
Basílica da Agonia. Visitaremos o Muro das
Lamentações e continuaremos a através da Via
Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da cru-
cificação de Jesus e ao Santo Sepulcro. Ao
longo da Via Dolorosa, existem 14 estações, e
em cada estação existe uma capela ou sinal que
ilustra o episódio. Continuação para o Monte
Sião, onde se encontram o Túmulo do Rei
David e o Cenáculo, lugar da Santa Ceia, “Eu-
caristia” e “Pentecostes”. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 15. (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre para passear pelas
ruelas da cidade antiga. Possibilidade de fazer
uma excursão opcional a Massada e Mar Morto
(aprecio aprox. 105 $ a pagar em destino em
numerário). Jantar e acomodação. 

DIA 16. (Segunda Feira) JERUSALÉM-TEL AVIV
Café da manhã. No horário indicado, traslado
ao aeroporto de Tel Aviv. Fim da viagem e de
nossos serviços.

JORDÂNIA
+ TERRA SANTA
2 noites em Petra, 5 em Amã, 4 em Tel Aviv, 3 em Galileia e 4 em Jerusalém

Além das visitas panorâmicas em Amã e Tel-Aviv, incluímos:

           •  Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo.

           •  Petra: "o Tesouro", Monastério e Templo dos Leões Alados.

           •  Deserto de Wadi Rum. Visita ao Mar Morto.

           •  Visitas em Cesareia, Haifa, Galileia, Nazaré, Ein Kerem e Belém.

           •  Cidade nova e antiga de Jerusalém. Santo Sepulcro, Monte Sião.

           •  Ein Kerem, Monte das Oliveiras, Horto de Getsêmani, 
Basílica da Agonia.

NOTAS

Ver notas pág. 150 e 153.

      HOTÉIS previstos ou similares

i Amã Arena Hotel **** Cidade
Arena Space **** Cidade

Petra Candles *** Cidade
Panorama Petra **** Cidade

Tel Aviv Tal turista superior. Cidade

Grand beach primera Cidade

Tiberiades Lavi Hod Wing turista superior Cidade

Jerusalém Jerusalem Gold turista superior Cidade

Grand Court primera Cidade

Ver resto de hotéis nas págs. 150 e 153.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 150 e 153.

DATAS DE INICIO AMÃ

• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5      12

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

289 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “AMÃ-TEL AVIV EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Amã - F im Tel  Aviv

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.960
      ■ » Meia:.............................. 2.955
      ■ » Alta: ............................... 3.155
      Spto. Saida 20/3 ................................. 60
      Spto. Saida 10/4 ................................. 170
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Amã .......................      110      110      110       60
         Tel Aviv ...................      225      225      225      130

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Amã

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo

El Cairo

Luxor
Edfu

Assuã

Abu Simbel

Kom Ombo

N
ilo

V07

dias, 27 visitas e 16 refeições ... a partir de 1.615 $15

DIA 1. (Domingo) AMÃ 
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Jantar e
acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã,
faremos a visita panorâmica em Amã, uma das
cidades mais antigas do mundo e capital do
Reino Hachemita da Jordânia. Saída em di-
reção a Jerash, conhecida como a Pompeia do
Oriente. Jerash destacase como a pérola da
Decápolis, o conjunto de dez cidades que foi
sede do Império Romano no Oriente Médio. Vis-
itaremos o Castelo de Ajlun. Retorno a Amã.
Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-
MONTE NEBO PETRA 
Café da manhã e saída em direção a Madaba,
cidade citada na Bíblia, muito conhecida por
seus mosaicos da época bizantina. Visitaremos
a igreja grega ortodoxa de São Jorge, onde se
encontra o enorme mapa mosaico de Madaba.
Seguiremos para o Monte Nebo, lugar ideal
para admirar a vista panorâmica do Vale do
Jordão e do Mar Morto. Continuação para a
mágica Petra. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PETRA 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visitaremos o sítio arqueológico mais importante
da Jordânia e um dos mais surpreendentes do
mundo, Petra. Começaremos percorrendo o
Siq, espetacular cânion que permite o acesso à
extraordinária Petra. Visitaremos a ruína con-
hecida como o “Tesouro”, cuja fachada linda-
mente esculpida é mundialmente famosa; o
Mosteiro, o edifício mais remoto da cidade. Na
parte da tarde, retorno ao hotel. Jantar e aco-
modação.

DIA 5. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM-AMÃ 
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi
Rum. A visita, que se realiza em peculiares veícu-
los 4x4 dirigidos por beduínos, consiste numa in-
cursão à impressionante paisagem lunar deste
deserto. Você terá a oportunidade de desfrutar
de uma experiência única, num divertido passeio
de camelos pelo deserto (não incluso). Continu-
ação de nossa viagem para Amã. Jantar e aco-
modação.

DIA 6. (Sexta Feira) AMÃ-MAR MORTO-AMÃ 
Café da manhã. Na parte da manhã, visitare-
mos o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra,

situado a 416 m abaixo do nível do mar, entre a
Jordânia, Israel e Cisjordânia. Tempo livre para
dar um banho em suas salinas águas terapêuti-
cas. Retorno a Amã. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) AMÃ 
Café da manhã. Dia livre para conhecer a capital
jordana. Possibilidade de fazer uma excursão op-
cional a Betânia. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) AMÃ-CAIRO
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Cairo (voo não incluso). Chegada, assistência e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) CAIRO-LUXOR
Viagem de avião/Cruzeiro ao longo 

do Nilo
Pensão completa a bordo. Na hora prevista
traslado ao aeroporto do Cairo para embarcar no
voo de linha regular para Luxor (voo não incluso).
Chegada e traslado até o barco fluvial a motor.
Depois de comodamente instalados na embar-
cação, desfrutaremos de uma visita inclusa aos
templos de Karnak e Luxor. Em seguida, visi-
taremos o Templo de Luxor, construído por Ame-
nófis III e ampliado por Ramsés II. É o único tem-
plo que contém monumentos de diversas eras.
Jantar e noite a bordo.

DIA 10. (Terça Feira) LUXOR-ESNA
Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. Passaremos à mar-
gem ocidental do Nilo, para visitar a Necrópole
de Tebas: o Vale dos Reis, o Vale dos Arte-
sãos, conhecido como Deir el-Medina; o Templo
Mortuário de Ramsés III, conhecido como Ma-
dinat Habu, e faremos também uma visita pa-
norâmica ao Templo Mortuário da Rainha. Atra-
vés de um grandioso vale de rochas imponentes,
continuaremos nossa viagem aos Colossos de
Memnon. Na hora prevista zarparemos para
Esna. Cruzaremos a eclusa de Esna e continua-
remos navegando rumo a Edfu. Noite a bordo.

DIA 11. (Quarta Feira) ESNA-EDFU-KOM
OMBO-ASSUÃ
Cruzeiro ao longo do Nilo 
Pensão completa a bordo. Ao chegar a Edfu,
visitaremos o Templo de Edfu dedicado ao deus
Hórus, o templo mais bem preservado do Egito
e o mais importante depois de Karnak. Navega-
ção para Kom Ombo, visita inclusa ao Templo
de Kom Ombo, dedicado aos deuses Sobek,
com cabeça de cocodrilo, e Hórus, com cabeça
de falcão. Navegação para Assuã. Noite a bordo.

DIA 12. (Quinta Feira) ASSUÃ-ABU SIMBEL-
ASSUÃ
Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. De madrugada,
saída de ônibus para Abu Simbel, onde visitare-
mos o Templo Maior de Abu Simbel. Retorno a
Assuã. Viveremos uma experiência única que
fará com que nossa viagem ao Egito seja ines-
quecível. Desfrutaremos de um passeio incluso
de faluca (típico veleiro egípcio) durante o qual
poderemos admirar uma vista panorâmica do
Mausoléu de Agha Khan, do Jardim Botânico e
da Ilha Elefantina, situada no princípio do rio Nilo,
ao sul, junto à cidade de Assuã. Noite a bordo
em Assuã.

DIA 13. (Sexta Feira) ASSUÃ-CAIRO
Viagem de avião

Café da manhã e desembarque. Nas primeiras
horas da manhã visitaremos a barragem de
Assuã. A represa foi construída para regular as
águas do Nilo. Também visitaremos o Templo de
Philae e o Obelisco Inacabado. Retorno para
Assuã para embarcar no voo de linha regular
com destino ao Cairo (voo não incluso). Che-
gada e traslado ao hotel. Acomodação.

Dia 14. (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Na parte da manhã realizare-
mos a visita panorâmica inclusa às Pirâmides
de Gizé. Almoço. Na parte da tarde sugerimos
fazer uma excursão opcional à cidade do Cairo,
visitando: Museu Egípcio do Cairo. Continua-
remos nossa visita na Cidadela de Saladino. Lá,
admiraremos a Mesquita de Alabastro. Con-
cluiremos esta interessante e amena visita no fa-
moso mercado Khan El-Khalili. À noite, possi-
bilidade de desfrutar de um jantar com show
folclórico. Acomodação.

DIA 15. (Domingo) CAIRO
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

JORDÂNIA
+ EGITO
2 noites em Petra, 5 em Amã, 4 noites de Cruzeiro e 3 noites no Cairo

Além das visitas panorâmicas em Amã, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Assuã,

Cairo, Abu Simbel , Vale dos Reis, incluímos as seguintes visitas:

           •  Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo.

           •  Petra: "o Tesouro", Monastério e Templo dos Leões Alados.

           •  Deserto de Wadi Rum. Visita ao Mar Morto.

           •  Visita aos Templos de Karnak e Luxor.

           •  Visita aos Colossos de Memnon.

           •  Visita Templo de Edfu, Philae e Kom Ombo.

NOTAS

• Ver notas pág. 150 e 157.

      HOTÉIS previstos ou similares

i Amã Arena Hotel **** Cidade
Arena Space **** Cidade

Petra Candles *** Cidade
Panorama Petra **** Cidade

Cruzeiro Ms Nile Shams*****

Ms Nile Ruby*****

Cairo Barcelo Pyramides**** Cidade
Movenpick Pyramides**** Cidade

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 150 e 157.

DATAS DE INICIO AMÃ

• 2016

Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                    3      10      17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11      18      25

• 2017

Janeiro                 1        8      15      22      29

Fevereiro              5      12      19      26

Março                  5      12

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

290 PANAVISIÓN

GRAM COMODIDADE “AMÃ-CAIRO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Amã - F im Cairo

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.615
      ■ » Alta: ............................... 1.655
      Spto. Saida 20/3 ................................. 400
      Spto. Saida 11-18/12.......................... 340
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Amã....................................      110      110       60

         Cairo...................................      50      50       30

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Dubai
Abu Dhabi

Amã

Madaba

Petra

Wadi Rum

Monte Nebo

V08

dias, 13 visitas e 9 refeições  ... a partir de 1.795 $13

DIA 1. (Domingo) AMÃ 
Chegada, assistência de nossa equipe no aero-
porto e traslado ao hotel escolhido. Jantar e
acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH-
AJLUN-AMÃ 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã,
faremos a visita panorâmica em Amã, uma das
cidades mais antigas do mundo e capital do
Reino Hachemita da Jordânia. Saída em di-
reção a Jerash, conhecida como a Pompeia do
Oriente, uma cidade romana em excelente es-
tado de conservação. Situada ao norte de Amã,
a região tem sido habitada desde o período ne-
olítico, e Jerash destaca-se como a pérola da
Decápolis, o conjunto de dez cidades que foi
sede do Império Romano no Oriente Médio. Vis-
itaremos o Castelo de Ajlun, fortaleza con-
struída em 1185, como guarnição para proteger
Ajlun durante as cruzadas e reconstruída mais
tarde, no séc.XIII, pelos escravos. Retorno a
Amã. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-
MONTE NEBO PETRA 
Café da manhã e saída em direção a Madaba,
cidade citada na Bíblia, muito conhecida por
seus mosaicos da época bizantina. Visitaremos
a igreja grega ortodoxa de São Jorge, onde se
encontra o enorme mapa mosaico de Madaba.
Seguiremos para o Monte Nebo, lugar ideal
para admirar a vista panorâmica do Vale do
Jordão e do Mar Morto. Continuação para a
mágica Petra. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PETRA 
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visitaremos o sítio arqueológico mais importante
da Jordânia e um dos mais surpreendentes do
mundo, Petra. Petra é esculpida em arenito
rosado, que adquire tons de ferrugem escuro,
combinados com faixas cinzas e amarelas e
conta com mais de 800 monumentos esculpi-
dos. Começaremos percorrendo o Siq, espetac-
ular cânion que permite o acesso à extraordinária
Petra. Visitaremos a ruína conhecida como o
“Tesouro”, cuja fachada lindamente esculpida é
mundialmente famosa; o Mosteiro, o edifício
mais remoto da cidade; o Teatro, com capaci-
dade para 800 pessoas, e o Templo dos Leões
Alados. Na parte da tarde, retorno ao hotel. Jan-
tar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM-AMÃ 
Café da manhã. Saída para o deserto de Wadi
Rum, uma das paisagens mais espetaculares de

toda a Arábia, onde as montanhas mudam de
cor de acordo com a luz do dia e emergem de
forma vertical da planície arenosa. A visita, que
se realiza em peculiares veículos 4x4 dirigidos
por beduínos, consiste numa incursão à impres-
sionante paisagem lunar deste deserto. Você
terá a oportunidade de desfrutar de uma 
experiência única, num divertido passeio de
camelos pelo deserto (não incluso). Continuação
de nossa viagem para Amã. Jantar e aco-
modação.

DIA 6. (Sexta Feira) AMÃ-MAR MORTO-AMÃ 
Café da manhã. Na parte da manhã, visitaremos
o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra, situ-
ado a 416 m abaixo do nível do mar, entre a
Jordânia, Israel e Cisjordânia. Tempo livre para
dar um banho em suas salinas águas terapêuti-
cas. Retorno a Amã. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Sábado) AMÃ 
Café da manhã. Dia livre para conhecer a capital
jordana. Possibilidade de fazer uma excursão op-
cional a Betânia. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) AMÃ-DUBAI 
Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Dubai (voo não incluso). Chegada, assistência e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) DUBAI: visita à cidade
Café da manhã. Hoje temos belas visitas inclu-
sas para conhecer a cosmopolita cidade de
Dubai, atualmente um importante destino turís-
tico e um dos principais atores da economia glo-
bal. Inicialmente, iremos desfrutar de uma pano-
râmica do icônico hotel Burj El Arab, único hotel
7 estrelas do mundo, localizado em uma ilha ar-
tificial a 300 m da costa. Seguiremos para a
Mesquita de Jumeirah, a mesquita mais impor-
tante de Dubai por sua surpeendente arquitetura.
A seguir, visitaremos o Museu de Dubai, o souk
das especiarias, o mercado mais antigo de
Dubai, que ocupa possivelmente o edifício mais
antigo da cidade, o forte al-Fahidi, do séc. XIX;
uma mistura de cores e aromas que vão fazer
você voltar no tempo e o maior mercado de ouro
do mundo, que reúne mais de 300 joalherias es-
pecializadas na venda de ouro a preços bem
convidativos. Tarde livre. Acomodação.

DIA 10. (Terça Feira) DUBAI-ABU DHABI-
DUBAI
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma excur-
são a Abu Dhabi, um dos principais produtores
de petróleo do mundo. Cidade capital dos Emi-

rados Árabes Unidos, considerada a Manhattan
do Oriente Médio e o centro administrativo do
país. As típicas ruelas dão uma visão muito dife-
rente da primeira impressão que se tem de Abu
Dhabi. Logo ao chegar, visitaremos a Grande
Mesquita do Sheikh Zayed, a terceira maior
mesquita do mundo, com capacidade para
40.000 pessoas. Almoço. Seguiremos para o
Passeio à beira-mar (Corniche), de onde é pos-
sível admirar a ilha artificial de "Lulu" e apreciar
uma espetacular vista panorâmica de Abu Dhabi.
Retorno a Dubai. Acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) DUBAI:
Safari com jantar incluso.
Café da manhã. Manhã livre para fazer com-
pras, etc. Na parte da manhã seguiremos para o
deserto para fazer um safari em luxuosos veícu-
los 4x4, que nos permitirá conhecer um mundo
diferente e desfrutar da experiência única de via-
jar sobre as dunas de areia. Divirtase a valer pas-
seando no deserto montado em um camelo, ex-
perimentando o aromático cachimbo de água
(narguilé) ou fazendo uma tatuagem de henna. À
noite, degustaremos um jantar com deliciosos
pratos típicos da culinária árabe, acompanhado
de um show de dança do ventre. (Durante o mês
de Ramadã, não é permitido dançar). Retorno ao
hotel. Acomodação.

DIA 12. (Quinta Feira) DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos fazer uma
excursão opcional à costa leste que nos permi-
tirá conhecer as magníficas montanhas Hajar, as
famosas fontes termais de Masafi (povoado cujo
nome significa “água pura”) e dar um refrescante
mergulho no oceano Índico. Retorno a Dubai.
Acomodação.

DIA 13. (Sexta Feira) DUBAI
Café da manhã. No horário indicado de traslado
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos servi-
ços.

JORDÂNIA
+ DUBAI
2 noites em Petra, 5 em Amã e 5 em Dubai

Além das visitas panorâmicas em Amã e Dubai, incluímos:

           •  Jerash, Ajlun, Madaba, Monte Nebo.

           •  Petra: "o Tesouro", Monastério e Templo dos Leões Alados.

           •  Deserto de Wadi Rum.

           •  Visita ao Mar Morto

           •  Safari no mar de dunas douradas do deserto, passeio de camelo

           •  Oportunidade de conhecer a capital dos Emirados, Abu Dhabi.

NOTAS

• Ver notas pág. 150 e 159.

      HOTÉIS previstos ou similares

i Amã Arena Hotel **** Cidade
Arena Space **** Cidade

Petra Candles *** Cidade
Panorama Petra **** Cidade

Dubai Grandeur *** Cidade

Warwich Sheikh **** Cidade

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 150 e 159.

291 PANAVISIÓN

DATAS DE INICIO AMÃ
Março                20      27

Abril                     3      10      17      24

Maio                     1        8      15      22      29

Junho                   5      12      19      26

Julho                  17      24      31

Agosto                 7      14      21      28

Setembro             4      11      18      25

Outubro               2        9      16      23      30

Novembro            6      13      20      27

Dezembro            4      11

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

GRAM COMODIDADE “AMÃ-DUBAI EM AVIÃO”

COM 9 REFEIÇÕES

In ic io Amã - F im Dubai

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 9 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 1.795
      ■ » Meia:.............................. 1.870
      ■ » Alta: ............................... 1.910
      Spto. Saida 20/3 ................................. 205
      Spto. quarto individual......................... 720
      Visado Dubai (neto) ............................. 120
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Amã .......................      110      110      110      60
         Dubai .....................      110      110      110      100

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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V09

dias, 31 visitas e 14 refeições ... a partir de 2.835 $15

DIA 1. (Segunda Feira) TEL AVIV
Café da manhã. Dia livre para conhecer a cidade.
Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) TEL AVIV–CESAREIA–
HAIFA–ACRE-GALILEIA
Café da manhã. Saída para dar um visita pano-
râmica inclusa pela cidade de Tel Aviv. Chegada
a Jafa. Continuaremos pelo litoral até chegar a
Cesareia, antiga capital romana. Seguiremos
nosso passeio até Haifa e subiremos o Monte
Carmelo, onde ocorreu o desafio do profeta Elias.
Visitaremos a igreja Stella Maris. Iremos em se-
guida para a Galileia. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) GALILEIA-TIBERIADES-
NAZARET
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa o Monte das Beatitudes, cenário
do sermão da montanha. Em seguida, conhece-
remos Tabgha, onde ocorreu o Milagre da Multi-
plicação dos Pães e Peixes e onde está a Igreja
do Primado, local de confirmação de São Pedro;
em Cafarnaum. Seguiremos ao longo do mar da
Galileia até Tiberíades. À tarde, via Caná (ou
Canaã) da Galileia prosseguiremos para Nazaré.
Visitaremos a Basílica da Anunciação, a Car-
pintaria de José e a Fonte da Virgem. Jantar e
acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) GALILEIA-VALE DO
JORDÃO-MONTE TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para o Monte
Tabor, onde ocorreu a transfiguração de Jesus
diante de Moisés e Elias. Seguiremos pelo vale do
Jordão rodeando Jericó. Atravessando o Deserto
da Judeia, nos dirigiremos para Jerusalém, ci-
dade mensageira da paz e berço das três gran-
des religiões monoteístas. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 5. (Sexta Feira) CIDADE NOVA
JERUSALÉM–EIN KEREM–BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje conheceremos uma das
cidades mais importantes e mais antigas do
mundo. Na parte da manhã, desfrutaremos da vi-
sita inclusa Cidade Nova de Jerusalém. Visita
inclusa o Santuário do Livro no Museu de Israel.
Faremos uma parada no museu do Holocausto.
Seguiremos para Ein Kerem, para visitar os San-
tuários da Visitação de Maria a sua prima Isa-
bel e de São João Batista. À tarde, saída para
Belém, lugar de nascimento de Jesus Cristo.
Visita inclusa a Igreja da Natividade, a Gruta de
São Jerônimo e a igreja de Santa Catarina. Re-
torno a Jerusalém. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS
OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA JERUSALÉM–
JERUSALÉM
Café da manhã. Dia para desfrutar das visitas
mais importantes desta viagem. Vamos conhecer
a cidade antiga de Jerusalém. Saída para o
Monte das Oliveiras, para fazer uma visita pa-
norâmica pela cidade santa amuralhada. Em se-
guida, conheceremos o Horto de Getsêmani e
Basílica da Agonia. Visitaremos o Muro das La-
mentações e continuaremos a através da Via
Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da cru-
cificação de Jesus e ao Santo Sepulcro. Conti-
nuação para o Monte Sião, onde se encontram
o Túmulo do Rei David e o Cenáculo, lugar da
Santa Ceia, “Eucaristia” e “Pentecostes”. Jantar
e acomodação.

DIA 7. (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre para passear pelas rue-
las da cidade antiga. Possibilidade de fazer uma
excursão opcional a Massada e Mar Morto (apre-
cio aprox. 105 $ a pagar em destino em nume-
rário). Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) JERUSALÉM-TEL
AVIV-MILÃO

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Milão (voo não incluso). Chegada, assistência e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre. Saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Continu-
ação da viagem para Veneza. Jantar e aco-
modação.

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado para a Praça São Marcos. Faremos um
passeio de barco pela laguna e entre as belas
ilhas de Veneza. Começaremos nossa visita
panorâmica (incl.) pela magnífica Praça São Mar-
cos, a Basílica de São Marcos, a Torre do Reló-
gio, a Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palá-
cio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de
Murano. Restante do tempo livre. Jantar e aco-
modação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua,
cidade universitária, onde se destacam sua mag-
nífica Praça Prato della Vale e a Basílica de Santo
Antônio. Saída para Florença, visita panorâmica
da cidade, entraremos em contato com a essên-
cia do Renascimento. Jantar e acomodação. 

TERRA SANTA
+ ITÁLIA
1 noites em Tel Aviv, 2 em Galileia, 4 em Jerusalem, 1 em Milão,
2 em Veneza, 1 em Florença e 3 em Roma

Além das visitas panorâmicas em Tel-Aviv, Veneza, Florença e Roma incluímos:

           •  Visitas em Cesareia, Haifa, Galileia, Nazaré, Ein Kerem e Belém.

           •  Cidade nova e antiga de Jerusalém.

           •  Ein Kerem, Monte das Oliveiras, Horto de Getsêmani.

           •  Santo Sepulcro, Monte Sião.

           •  Verona, Padua e Assis. Cruzeiro entre as típicas ilhas venezianas.

           •  Roma barroca. Museus Vaticanos e Capela Sistina.

      HOTÉIS previstos ou similares

Tel Aviv Tal turista superior. Cidade

Grand beach primera Cidade

Tiberiades Lavi Hod Wing turista superior Cidade

Jerusalém Jerusalem Gold turista superior Cidade

Grand Court primera Cidade

        Roma            NH Midas ****                        Cidade
                               Fleming/Regent ****              Cidade

     Florença        Raffaello ****                         Cidade
                            Villa Gabriele ****                  Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                  Monastier
                            Base Hotel ****                    Noventa

     Milão             Niguarda ****                        Cidade
                            Century ****                          Cidade

Ver resto de hotéis nas págs. 31 e 153.

DATAS DE INICIO TEL AVIV

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      12

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta

GRAM COMODIDADE “TEL AVIV-MILÃO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Tel  Aviv -  F im Roma DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Conti-
nuação da viagem até Roma. Meia pensão.
Apresentamos a capital do Tibre com uma visita
panorâmica de ônibus ao coração da antiga
Roma, conhecendo a ilha Tiberina e o bairro do
Trastevere; as colinas de Aventino e a colina
do Palatino. Da mesma forma, podemos admirar
o Coliseu, o Circo Máximo ou o Arco de Cons-
tantino, de 315 d.C., além da Piazza Venezia e
o Campidoglio. Pela tarde, visita inclusa: Roma
Barroca. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje faremos uma pre-
ciosa visita inclusa aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e ao interior da Basílica de São
Pedro. Restante do dia livre durante o qual você
vai poder visitar por conta própria as Basílicas
Maiores e as Catacumbas. Jantar e aco-
modação.

DIA 14. (Domingo) ROMA-(Excursão
opcional a Nápoles, Capri e Pompeia) 
Meia pensão. Oferecemos a possibilidade de
fazer uma maravilhosa excursão opcional de dia
completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Aco-
modação.

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. Na hora indicada,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada. 
● Refeições: 14 refeições (bebidas não

inclusas).
● Visitas inclusas:

Panorâmicas de Tel Aviv, Jaffo, Cesareia,
Jaifa, Acre, Galileia, Nazare, Veneza,
Florença e Roma.

● Seguro de viagem.
Ver resto inclusas pág. 31 e 153.

NOTAS

Ver notas pág. 31 e 153.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.835
      ■ » Meia:.............................. 2.980
      ■ » Alta: ............................... 3.060
      Spto. saida 18/4.................................. 170
      Spto. quarto individual......................... 840
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Tel Aviv ...................      225      225      225      130
         Roma .....................      65      70      90      50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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V10
M10

dias, 33 visitas e 14 refeições ... a partir de 3.430 $19

DIA 1. (Segunda Feira) TEL AVIV
Café da manhã. Dia livre para conhecer a cidade.
Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) TEL AVIV–CESAREIA–
HAIFA–ACRE-GALILEIA
Café da manhã. Saída para dar um visita pano-
râmica inclusa pela cidade de Tel Aviv. Chegada
a Jafa. Continuaremos pelo litoral até chegar a
Cesareia. Seguiremos nosso passeio até Haifa e
subiremos o Monte Carmelo. Visitaremos a igreja
Stella Maris. Iremos em seguida para a Galileia.
Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) GALILEIA-TIBERIADES-
NAZARET
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa o Monte das Beatitudes, cenário
do sermão da montanha. Em seguida, conhece-
remos Tabgha. Seguiremos ao longo do mar da
Galileia até Tiberíades. À tarde, via Caná (ou
Canaã) da Galileia prosseguiremos para Nazaré.
Visitaremos a Basílica da Anunciação, a Car-
pintaria de José e a Fonte da Virgem. Jantar e
acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) GALILEIA-VALE DO
JORDÃO-MONTE TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para o Monte
Tabor. Atravessando o Deserto da Judeia, nos di-
rigiremos para Jerusalém. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 5. (Sexta Feira) CIDADE NOVA
JERUSALÉM–EIN KEREM–BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Na parte da manhã, desfrutare-
mos da visita inclusa Cidade Nova de Jerusa-
lém. Visita inclusa o Santuário do Livro no
Museu de Israel. Faremos uma parada no
museu do Holocausto. Seguiremos para Ein
Kerem, para visitar os Santuários da Visitação
de Maria a sua prima Isabel e de São João Ba-
tista. À tarde, saída para Belém, lugar de nas-
cimento de Jesus Cristo. Visita inclusa a Igreja
da Natividade, a Gruta de São Jerônimo e a
igreja de Santa Catarina. Retorno a Jerusalém.
Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS
OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA JERUSALÉM–
JERUSALÉM
Café da manhã. Vamos conhecer a cidade an-
tiga de Jerusalém. Saída para o Monte das Oli-
veiras, para fazer uma visita panorâmica pela
cidade santa amuralhada. Em seguida, conhece-
remos o Horto de Getsêmani e Basílica da
Agonia. Visitaremos o Muro das Lamentações
e continuaremos a através da Via Dolorosa para

chegar ao Gólgota, lugar da crucificação de
Jesus e ao Santo Sepulcro. Continuação para o
Monte Sião, onde se encontram o Túmulo do
Rei David e o Cenáculo, lugar da Santa Ceia,
“Eucaristia” e “Pentecostes”. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 7. (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer
uma excursão opcional a Massada e Mar Morto
(aprecio aprox. 105 $ a pagar em destino em
numerário). Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) JERUSALÉM-
TEL AVIV-MILÃO

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Milão (voo não incluso). Chegada, assistência e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre. Saída para
Verona, a cidade de Romeu e Julieta. Continu-
ação da viagem para Veneza. Jantar e aco-
modação.

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Faremos um passeio de
barco pela laguna e entre as belas ilhas de
Veneza. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Restante do tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua. Con-
tinuação a Florença, visita panorâmica da
cidade, entraremos em contato com a essência
do Renascimento. Jantar e acomodação. 

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Conti-
nuação da viagem até Roma. Visita panorâ-
mica. Pela tarde, visita inclusa: Roma Barroca.
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje faremos uma pre-
ciosa visita inclusa aos Museus Vaticanos,
Capela Sistina e ao interior da Basílica de São
Pedro. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) ROMA-(Excursão
opcional a Nápoles, Capri e Pompeia) 
Meia pensão. Oferecemos a possibilidade de
fazer uma maravilhosa excursão opcional de dia
completo a Nápoles, Capri e Pompeia. Aco-
modação.

TERRA SANTA
+ ITÁLIA E ESPANHA
1 noites em Tel Aviv, 2 em Galileia, 4 em Jerusalem, 1 em Milão,
2 em Veneza, 1 em Florença, 3 em Roma, 1 em Nice, 1 em Barcelona e 2 Madri

Além das visitas panorâmicas em Tel-Aviv, Veneza, Florença, Roma, Barcelona
e Madri incluímos:

           •  Visitas em Cesareia, Haifa, Galileia, Nazaré, Ein Kerem e Belém.

           •  Cidade nova e antiga de Jerusalém.

           •  Ein Kerem, Monte das Oliveiras, Horto de Getsêmani, Basílica da Agonia.

           •  Santo Sepulcro, Monte Sião.

           •  Verona, Padua e Assis. Cruzeiro entre as típicas ilhas venezianas.

           •  Roma barroca: Museus Vaticanos e Capela Sistina.

NOTAS

Ver notas pág. 43 e 153.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 43 e 153.

DATAS DE INICIO TEL AVIV

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta
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OPÇÃO ÔNIBUS

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona e visita à cidade.
Acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) BARCELONA-
ZARAGOZA-MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica à Basílica do Pilar e continua-
ção da viagem até Madri. Acomodação.

DIA 18. (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos a vi-
sita panorâmica à cidade. Resto do dia livre.

DIA 19. (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços. 

OPÇÃO BARCO

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia
e embarque no barco Grimaldi Lines com des-
tino a Barcelona. Dia e noite a bordo. Acomo-
dação. em camarotes duplos.

DIA 16. (Terça Feira) BARCELONA
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 horas, quando chegaremos a Barce-
lona. Tempo livre no barco para desfrutar de
suas maravilhosas instalações. Desembarque e
visita à cidade. Acomodação.

DIAS 17, 18 e 19. (Quarta Feira-Sexta Feira)
Idênticos à opção ônibus descrita acima.

      HOTÉIS previstos ou similares

Tel Aviv Tal turista superior. Cidade

Grand beach primera Cidade

Tiberiades Lavi Hod Wing turista superior Cidade

Jerusalén Jerusalem Gold turista superior Cidade

Grand Court primera Cidade

        Roma            NH Midas ****                        Cidade

     Florença        Raffaello ****                         Cidade

     Veneza          Villa Fiorita ****                  Monastier

     Milão             Milano Niguarda ****            Cidade

     Barcelona     Catalonia/Eurostars ****       Cidade

     Madri             Rafael Hoteles ****                Centro

Ver resto de hotéis nas págs. 43 e 153.

GRAM COMODIDADE “TEL AVIV-MILÃO EM AVIÃO”

COM 14 REFEIÇÕES

In ic io Tel  Aviv -  F im Madri

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 14 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 3.430
      ■ » Meia:.............................. 3.620
      ■ » Alta: ............................... 3.680
      Spto. saida 18/4.................................. 170
      Spto. Barco Roma-Barcelona (opc) ..... 235
      Spto. quarto individual......................... 1.140
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                          T. Baixa  T. Meia  T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Tel Aviv ...................      225      225      225      130
         Madri......................      60      60      70      50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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296 PANAVISIÓN

V11

dias, 24 visitas e 7 refeições ... a partir de 2.915 $14

DIA 1. (Segunda Feira) TEL AVIV
Café da manhã. Dia livre para conhecer a cidade.
Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) TEL AVIV–CESAREIA–
HAIFA–ACRE-GALILEIA
Café da manhã. Saída para dar um visita pano-
râmica inclusa pela cidade de Tel Aviv. Chegada
a Jafa, antigo porto de Israel convetido num in-
teressante bairro de artistas. Continuaremos pelo
litoral até chegar a Cesareia, antiga capital ro-
mana. Seguiremos nosso passeio até Haifa e su-
biremos o Monte Carmelo, onde ocorreu o de-
safio do profeta Elias. Visitaremos a igreja Stella
Maris. Iremos em seguida para a Galileia. Jantar
e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) GALILEIA-TIBERIADES-
NAZARET
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa o Monte das Beatitudes, cenário
do sermão da montanha. Em seguida, conhece-
remos Tabgha, onde ocorreu o Milagre da Multi-
plicação dos Pães e Peixes e onde está a Igreja
do Primado, local de confirmação de São Pedro;
em Cafarnaum veremos as ruínas da Casa de
Pedro e da antiga Sinagoga, onde Jesus predi-
cou. Seguiremos ao longo do mar da Galileia até
Tiberíades. À tarde, via Caná (ou Canaã) da Ga-
lileia prosseguiremos para Nazaré. Visitaremos a
Basílica da Anunciação, a Carpintaria de José
e a Fonte da Virgem. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) GALILEIA-VALE DO
JORDÃO-MONTE TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para o Monte
Tabor, onde ocorreu a transfiguração de Jesus
diante de Moisés e Elias. Seguiremos pelo vale do
Jordão rodeando Jericó. Atravessando o Deserto
da Judeia, nos dirigiremos para Jerusalém, ci-
dade mensageira da paz e berço das três gran-
des religiões monoteístas. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 5. (Sexta Feira) CIDADE NOVA
JERUSALÉM–EIN KEREM–BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje conheceremos uma das
cidades mais importantes e mais antigas do
mundo. Na parte da manhã, desfrutaremos da vi-
sita inclusa Cidade Nova de Jerusalém. Visita
inclusa o Santuário do Livro no Museu de Israel,
onde estão expostos os manuscritos do Mar
Morto e o modelo que representa a cidade de Je-
rusalém na época de Jesus. Faremos uma pa-
rada no museu do Holocausto. Seguiremos
para Ein Kerem, para visitar os Santuários da Vi-

sitação de Maria a sua prima Isabel e de São
João Batista. À tarde, saída para Belém, lugar
de nascimento de Jesus Cristo. Visita inclusa
a Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerô-
nimo e a igreja de Santa Catarina. Retorno a Je-
rusalém. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS
OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA JERUSALÉM–
JERUSALÉM
Café da manhã. Dia para desfrutar das visitas
mais importantes desta viagem. Vamos conhecer
a cidade antiga de Jerusalém. Saída para o
Monte das Oliveiras, para fazer uma visita pa-
norâmica pela cidade santa amuralhada. Em se-
guida, conheceremos o Horto de Getsêmani e
Basílica da Agonia. Visitaremos o Muro das La-
mentações e continuaremos a através da Via
Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da cru-
cificação de Jesus e ao Santo Sepulcro. Ao
longo da Via Dolorosa, existem 14 estações, e em
cada estação existe uma capela ou sinal que ilus-
tra o episódio. Continuação para o Monte Sião,
onde se encontram o Túmulo do Rei David e o
Cenáculo, lugar da Santa Ceia, “Eucaristia” e
“Pentecostes”. Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre para passear pelas rue-
las da cidade antiga. Possibilidade de fazer uma
excursão opcional a Massada e Mar Morto (apre-
cio aprox. 105 $ a pagar em destino em nume-
rário). Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) JERUSALÉM-TEL AVIV-
LONDRES

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Londres (voo não incluso). Chegada, assistência
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a
visita panorâmica da cidade, onde veremos: a
Abadia de Westminster, o Parlamento com a fa-
mosa Torre do Relógio, mais conhecida como
Big Ben, monumentos genuinamente represen-
tantes do gótico inglês. Também veremos o Pa-
lácio de Buckingham. Aproveite a tarde para vi-
sitar alguns dos museus: British Museum, Tate
Gallery ou o interior da Torre de Londres, com as
Jóias da Coroa. Pela noite, oferecemos conhecer
opcionalmente Londres iluminada, visita durante
a qual passearemos por Picadilly Circus, Trafal-
gar Square, Catedral de São Paulo, etc. Realiza-
remos uma parada em um típico “pub” inglês,
onde degustaremos uma excelente cerveja.
Acomodação.

TERRA SANTA
+ LONDRES E PARIS
1 noite em Tel Aviv, 2 Galileia, 4 em Jerusalém, 3 em Londres e 3 em Paris

Além das visitas panorâmicas em Tel Aviv, Londres e Paris incluímos:

           •  Visitas em Cesareia, Haifa, Galileia, Nazaré, Ein Kerem e Belém.

           •  Cidade nova e antiga de Jerusalém.

           •  Ein Kerem, Monte das Oliveiras, Horto de Getsêmani.

           •  Santo Sepulcro, Monte Sião.

           •  Subida a la Torre Eiffel. Paseio em barco pelo Sena.

           •  Paris iluminado.

      HOTÉIS previstos ou similares

Tel Aviv Tal turista superior. Cidade

Grand beach primera Cidade

Tiberiades Lavi Hod Wing turista superior Cidade

Jerusalém Jerusalem Gold turista superior Cidade

Grand Court primera Cidade

        Londres         Royal National ***                  Centro
                               Thistle Barbican ***               Cidade

     Paris              Mercure La Defense ****      Cidade
                            Residhome Millenaire ****    Cidade
                            Forest Hill La Villette***SUP    Cidade

DATAS DE INICIO TEL AVIV

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6      12

        ■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol.

GRAM COMODIDADE “TEL AVIV-LONDRES EM AVIÃO”

COM 7 REFEIÇÕES

In ic io Tel  Aviv -  F im Paris DIA 10. (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo, para realizar compras e
visitas de interesse. Em Knightsbridge, podem ser
encontradas algumas das lojas mais elegantes de
Londres, como a Harrods. Sugerimos visitar op-
cionalmente o Castelo de Windsor, uma das resi-
dências oficiais da Rainha, sendo residência real
a mais de 900 anos. Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus a Dover,
para realizar o cruze do Canal da Mancha em ferry
e continuação em ônibus a Paris. Chegada e
acomodação. Visita inclusa a Paris Iluminada.

DIA 12. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje temos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações que nos
darão uma excelente perspetiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame,
obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a
Sorbonne, o Panteão de Homens Ilustres, onde
se encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio e
os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel. À conti-
nuação, embarque no Porto de Lena para realizar
um passeio de barco ao longo do Sena. A se-
guir, subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel de
onde teremos um panorama único e belo da
grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia
com um passeio a pé por Montmartre, passando
pela praça de Tertre. Acomodação.

DIA 13. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibiliade de realizar uma das seguintes visitas
opcionais. Palácio de Versalhes. Museu do
Louvre

DIA 14. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Com 7 refeições
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.915
      ■ » Meia:.............................. 2.985
      ■ » Alta: ............................... 3.105
      ■ » Extra: ............................. 3.255
      Spto. saida 18/4.................................. 170
      Spto. quarto individual......................... 780
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Paris

Londres

Tel Aviv

Haifa

Caesareia
Galileia

Beit Shean

Jerico
Jerusalém

NOTAS

• Ver notas pág. 58 e 153.

INCLUSO NA VIAGEM

• Ver incluidos nas págs. 58 e 153.

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade T. Baixa  T. Meia   T. Alta
 
T. Extra

  Spto.
                                                            Indiv.

         Tel Aviv.........    225       225       225      225      130
         Paris ............    70       80       90      190       50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0292_299 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:America  05/02/16  12:29  Página 296



297 PANAVISIÓN

V12

dias, 30 visitas e 14 refeições ... a partir de 2.920 $16

DIA 1. (Segunda Feira) TEL AVIV
Café da manhã. Dia livre para conhecer a
cidade. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) TEL AVIV–CESAREIA–
HAIFA–ACRE-GALILEIA
Café da manhã. Saída para dar um visita pano-
râmica inclusa pela cidade de Tel Aviv. Chegada
a Jafa. Continuaremos pelo litoral até chegar a
Cesareia. Seguiremos nosso passeio até Haifa
e subiremos o Monte Carmelo. Visitaremos a
igreja Stella Maris. Iremos em seguida para a
Galileia. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) GALILEIA-
TIBERIADES-NAZARET
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa o Monte das Beatitudes, cenário
do sermão da montanha. Em seguida, conhece-
remos Tabgha. Seguiremos ao longo do mar da
Galileia até Tiberíades. À tarde, via Caná (ou
Canaã) da Galileia prosseguiremos para Nazaré.
Visitaremos a Basílica da Anunciação, a Car-
pintaria de José e a Fonte da Virgem. Jantar
e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) GALILEIA-VALE DO
JORDÃO-MONTE TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para o Monte
Tabor. Atravessando o Deserto da Judeia, nos
dirigiremos para Jerusalém. Jantar e acomo-
dação.

DIA 5. (Sexta Feira) CIDADE NOVA
JERUSALÉM–EIN KEREM–BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Na parte da manhã, desfruta-
remos da visita inclusa Cidade Nova de Jeru-
salém. Visita inclusa o Santuário do Livro no
Museu de Israel. Faremos uma parada no
museu do Holocausto. Seguiremos para Ein
Kerem, para visitar os Santuários da Visitação
de Maria a sua prima Isabel e de São João
Batista. À tarde, saída para Belém, lugar de
nascimento de Jesus Cristo. Visita inclusa a
Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerô-
nimo e a igreja de Santa Catarina. Retorno a
Jerusalém. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS
OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA JERUSALÉM–
JERUSALÉM
Café da manhã. Vamos conhecer a cidade an-
tiga de Jerusalém. Saída para o Monte das Oli-
veiras, para fazer uma visita panorâmica pela
cidade santa amuralhada. Em seguida, conhe-
ceremos o Horto de Getsêmani e Basílica da
Agonia. Visitaremos o Muro das Lamentações
e continuaremos a através da Via Dolorosa para

chegar ao Gólgota, lugar da crucificação de
Jesus e ao Santo Sepulcro. Continuação para
o Monte Sião, onde se encontram o Túmulo do
Rei David e o Cenáculo, lugar da Santa Ceia,
“Eucaristia” e “Pentecostes”. Jantar e acomo-
dação.

DIA 7. (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer
uma excursão opcional a Massada e Mar Morto
(aprecio aprox. 105 $ a pagar em destino em
numerário). Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) JERUSALÉM-
TEL AVIV-VARSOVIA

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Varsovia (voo não incluso). Chegada, assistência
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) VARSÓVIA
Café da manhã buffet e visita panorâmica em
Varsóvia. Tarde livre para continuar visitando a
capital da Polônia. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) VARSÓVIA-
AUSCHWITZ-CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Saída para Auschwitz,
lugar onde se encontra o famoso campo de con-
centração, triste testemunha da tragédia humana
ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Du-
rante a visita, percorreremos os antigos barra-
cões do campo. Continuação para Cracóvia.
Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) CRACÓVIA
Café da manhã buffet. Iniciaremos o dia com a
visita panorâmica à antiga capital da Polônia
onde se entrelaçam lendas, história e contempo-
raneidade. À tarde, visita opcional às Minas de
Sal de Wieliczka, um dos mais antigos comple-
xos mineiros deste tipo na Europa. Acomoda-
ção.

DIA 12. (Sexta Feira) CRACÓVIA-WROCLAW-
POZNAN
Café da manhã buffet. Saída para Wroclaw,
preciosa cidade que visitaremos, acompanhados
de nosso guia, destacando a Praça do Mercado,
a segunda maior da Polônia, com sua belíssima
prefeitura gótica com elementos renascentistas,
a Catedral, a Ilha da Areia e a Igreja de Santa
Maria. Saída para Poznan. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 13. (Sábado) POZNAN-TORUN-GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica a Poznan. Saída

TERRA SANTA
+ POLÔNIA
1 noites em Tel Aviv, 2 em Galileia, 4 em Jerusalém, 2 em Varsovia,
3 em Gdansk, 1 em Poznan e 2 em Cracovia

Além das visitas panorâmicas em Tel-Aviv, Varsovia, Gdansk
e Cracovia incluímos:

           •  Visitas em Cesareia, Haifa, Galileia, Nazaré, Ein Kerem e Belém.

           •  Cidade nova e antiga de Jerusalém.

           •  Santo Sepulcro, Monte Sião.

           •  Ein Kerem, Monte das Oliveiras, Horto de Getsêmani, Basílica da Agonia.

           •  Visita a Torún, Sopot e Poznan.

           •  Campo de concentração de Auschwitz.

DATAS DE INICIO TEL AVIV

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

Tel Aviv Tal turista superior. Cidade

Grand beach primera Cidade

Tiberiades Lavi Hod Wing turista superior Cidade

Jerusalén Jerusalem Gold turista superior Cidade

Grand Court primera Cidade

Varsovia Mercure Centrum **** Centro
MDM ***SUP Centro

Cracovia Novotel Bronowice**** Cidade

Sympozyum **** Cidade

Poznan Novotel Centrum**** Centro

Gdansk(1) Mercure Stare Miasto**** Centro

(1) Excepcionalmente poderá pernoitar no Novotel Gdansk
3* ou similar.

GRAM COMODIDADE “TEL AVIV-VARSOVIA EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Tel  Aviv -  F im Varsovia

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.920
      ■ » Alta: ............................... 3.075
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

Varsovia

Cracovia

Wroclaw

Gdansk

Torun

Poznan

Malbork

Auschwitz

Tel Aviv

Haifa

Cesareia
Galileia

Beit Shean

Jerico
Jerusalém

para Torun, onde faremos uma parada para vi-
sitar sua maravilhosa cidade medieval, local onde
nasceu Nicolás Copérnico. Em seguida, saída
com destino a Gdansk. Chegada. Jantar e aco-
modação.

DIA 14. (Domingo) GDANSK
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos a visita panorâmica em Gdansk. Ve-
remos a colossal Basílica de Nossa Senhora, em
estilo gótico, que se destaca no alto da cidade,
o Mercado Longo, um dos mais bonitos da Eu-
ropa. Visitaremos a cidade balneário de Sopot,
na costa do mar Báltico, onde admiraremos seu
famoso cais de madeira. Retorno a nosso hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) GDANSK-
MALBORK-GDANSK
Café da manhã buffet. Saída em direção a Var-
sóvia, no caminho, daremos uma parada na ci-
dade medieval de Malbork, onde poderemos visi-
tar o exterior de sua fortaleza. Regreso a Gdansk.
Jantar e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) GDANSK-VARSÓVIA
Café da manhã buffet. Na hora marcada, tras-
lado para ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Varsóvia (voo incluso). Chegada. Fim da
viagem e de nossos serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman: para o trajeto

terrestre.
● Refeições: 14 refeições (bebidas não

inclusas).
● Visitas inclusas:

Panorâmicas de Tel Aviv, Jaffo, Cesareia,
Jaifa, Acre, Galileia, Nazare, passeio
noturno per Varsovia. Campo de
Concentração Auschwitz.

● Seguro de viagem.
● Ver resto inclusas pág. 106 e 153.

NOTAS

• Ver notas pág. 106 e 153.

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Tel Aviv ...............................      225      225      130

         Varsovia..............................      95      95      50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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V13

dias, 39 visitas e 15 refeições ... a partir de 2.730 $16

DIA 1. (Segunda Feira) TEL AVIV
Café da manhã. Dia livre para conhecer a
cidade. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) TEL AVIV–CESAREIA–
HAIFA–ACRE-GALILEIA
Café da manhã. Saída para dar um visita pano-
râmica inclusa pela cidade de Tel Aviv. Chegada
a Jafa. Continuaremos pelo litoral até chegar a
Cesareia. Seguiremos nosso passeio até Haifa
e subiremos o Monte Carmelo. Visitaremos a
igreja Stella Maris. Iremos em seguida para a
Galileia. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) GALILEIA-
TIBERIADES-NAZARET
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa o Monte das Beatitudes. Em se-
guida, conheceremos Tabgha. Seguiremos ao
longo do mar da Galileia até Tiberíades. À tarde,
via Caná (ou Canaã) da Galileia prosseguiremos
para Nazaré. Visitaremos a Basílica da Anun-
ciação, a Carpintaria de José e a Fonte da Vir-
gem. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) GALILEIA-VALE DO
JORDÃO-MONTE TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para o Monte
Tabor. Atravessando o Deserto da Judeia, nos
dirigiremos para Jerusalém. Jantar e acomo-
dação.

DIA 5. (Sexta Feira) CIDADE NOVA
JERUSALÉM–EIN KEREM–BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Na parte da manhã, desfruta-
remos da visita inclusa Cidade Nova de Jeru-
salém. Visita inclusa o Santuário do Livro no
Museu de Israel. Faremos uma parada no
museu do Holocausto. Seguiremos para Ein
Kerem, para visitar os Santuários da Visitação
de Maria a sua prima Isabel e de São João
Batista. À tarde, saída para Belém, lugar de
nascimento de Jesus Cristo. Visita inclusa a
Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerô-
nimo e a igreja de Santa Catarina. Retorno a
Jerusalém. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS
OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA JERUSALÉM–
JERUSALÉM
Café da manhã. Vamos conhecer a cidade an-
tiga de Jerusalém. Saída para o Monte das Oli-
veiras, para fazer uma visita panorâmica pela
cidade santa amuralhada. Em seguida, conhe-
ceremos o Horto de Getsêmani e Basílica da
Agonia. Visitaremos o Muro das Lamentações
e continuaremos a através da Via Dolorosa para
chegar ao Gólgota e ao Santo Sepulcro. Conti-

nuação para o Monte Sião, onde se encontram
o Túmulo do Rei David e o Cenáculo, lugar da
Santa Ceia, “Eucaristia” e “Pentecostes”. Jantar
e acomodação.

DIA 7. (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer
uma excursão opcional a Massada e Mar Morto
(aprecio aprox. 105 $ a pagar em destino em
numerário). Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) JERUSALÉM-
TEL AVIV-ISTAMBUL

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Istambul (voo não incluso). Chegada, assistência
e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma fasci-
nante visita a Istambul. Começaremos de
manhã, com a visita à Mesquita Nova, uma
mesquita imperial. Seguiremos para o Bazar
Egípcio. Posteriormente, passaremos para a
parte asiática, pela ponte do Bósforo, parando
para descansar na colina de Camlica. Também
visitaremos o Palácio de Beylerbeyi. Almoço
num restaurante típico de frutos do mar na ponte
de Gálata. A seguir, faremos um passeio incluso
de barco ao longo do Bósforo, o estreito que
separa dois continentes, Europa e Ásia. Acomo-
dação.

DIA 10. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos incluídas belas vi-
sitas para descubrir os grandes tesouros de Is-
tambul. Este bonito passeio começa com a 
visita ao Palácio de Topkapi. A seguir, conhe-
ceremos a Basílica de Santa Sofia. Seguiremos
para o Hipódromo Romano, onde admiraremos
o Obelisco de Teodósio, a Coluna Serpentina,
a Fonte Alemã e a Coluna de Constantino.
Esta excursão também inclui a visita à Mesquita
Azul. Almoço. Terminaremos o dia com a visita
ao Grand Bazaar. Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) ISTAMBUL-CAPADÓCIA
Viagem de avião

Café da manhã. Manhã livre para fazer as últi-
mas compras. Na hora prevista traslado ao aero-
porto para embarcar no voo regular com destino
a Capadócia (voo não incluso). Chegada e tras-
lado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Café da manhã. Ao amanhecer, excursão op-
cional de balão aerostático sobrevoando a es-
petacular Capadócia. Em seguida, nos dirigire-

TERRA SANTA
+ TURQUIA
1 noite em Tel Aviv, 2 em Galileia, 4 em Jerusalém, 3 em Istambul, 
3 em Capadocia, 1 em Pamukkale e 2 em Esmirna

Além das visitas panorâmicas em Tel Aviv e Istambul incluímos:

           •  Visitas em Cesareia, Haifa, Galileia, Nazaré, Ein Kerem e Belém.

           •  Cidade nova e antiga de Jerusalém.

           •  Ein Kerem, Monte das Oliveiras, Horto de Getsêmani.

           •  Visitas aos Vales de Çabusin, Pasabag e Guvercinlik.

           •  Visitas a Konya, Pamukkale, Hierápolis (com entradas)

           •  Éfeso (com entradas)

DATAS DE INICIO TEL AVIV
Abril                     4      11      18

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13

Julho                  11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      17

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

GRAM COMODIDADE “TEL AVIV-ISTAMBUL EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Tel  Aviv -  F im Is tambul
mos ao Vale de Göreme. Visitaremos o Museu
a Céu Aberto de Göreme. Almoço. Seguiremos
para o Vale de Çavusin, onde podemos admirar
as casas escavadas no sopé da colina e a igreja
de São João Batista. Depois visitaremos os
Vales de Pasabag, Avcilar e Guvercinlik, para
contemplar as “chaminés de fada” da região. À
noite, sugerimos assistir a um show numa gruta
típica da região, onde você vai poder apreciar
as típicas danças folclóricas turcas (opcional).
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) CAPADÓCIA-KONYA-
PAMUKKALE
Café da manhã. Saída de ônibus bem cedo pela
manhã visita inclusa uma dessas cidades sub-
terrâneas: Kaymakli, Ozkonak ou Saratli, (visita
a uma delas). Continuação da viagem para
Konya. Visitaremos o Mausoléu de Mevlana, o
edifício mais conhecido de Konya, revestido de
azulejos de um verde chamativo. Almoço. Se-
guiremos nossa viagem para Pamukkale. Che-
gada ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) PAMUKKALE-
HIERÁPOLIS-ESMIRNA
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa Pamukkale, cidade conhecida
como o “Castelo de Algodão”. Visitaremos as
ruínas da cidade romana de Hierápolis, famosa
por sua gigantesca Necrópole. Almoço no ca-
minho. Em seguida, viajaremos para Esmirna.
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e acomo-
dação.

DIA 15. (Segunda Feira) ESMIRNA-ÉFESO-
ESMIRNA
Café da manhã. Na parte da manhã visita in-
clusa Éfeso. Visitaremos o Antigo Teatro, o
maior anfiteatro do mundo, e a Via dos Curetes.
Almoço. Tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) ESMIRNA-ISTAMBUL
Viagem de avião

Café da manhã e traslado ao aeroporto para
embarcar no voo regular com destino a Istambul
(voo não incluso). Fim da viagem e de nossos
serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

Ver incluidos nas págs. 145 e 153.

Istambul
Capadocia

Konya

Pamukale

Esmirna

Efeso

Tel Aviv

Haifa

Cesareia
Galileia

Beit Shean

Jerico
Jerusalém

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.730
      ■ » Alta: ............................... 2.885
      Spto. saida 18/4.................................. 170
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Tel Aviv ...............................      225      225      130

         Istambul..............................      125      125      60

      AÉREO OPCIONAL (NETO) $ USA
         • Istambul-Capadócia-Istambul ................ 290

      HOTÉIS previstos ou similares

Tel Aviv Tal turista superior. Cidade

Grand beach primera Cidade

Tiberiades Lavi Hod Wing turista superior Cidade

Jerusalém Jerusalem Gold turista superior Cidade

Grand Court primera Cidade

Estambul Black Bird*** Cidade

Yigitalp **** Cidade

Capadocia Mustafa**** Cidade

Avrasya**** Cidade

Esmirna Anemon**** Cidade
Hilton Garden ***** Cidade

Pamukkale Doga Thermal ***** Cidade
Pam Hotel***** Cidade

Ver resto de hotéis nas págs. 145 e 153.

NOTAS

Ver notas pág. 145 e 153.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0292_299 COMBINADO AVIÓN BRASIL 2016.qxp:America  05/02/16  12:30  Página 298



Cairo

Luxor
Edfu

Assuan

Abu Simbel

Kom Ombo

N
ilo

Tel Aviv

Haifa

Cesarea
Galileia

Beit Shean

Jerico
Jerusalém
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V14

dias, 32 visitas e 14 refeições ... a partir de 2.360 $15

DIA 1. (Segunda Feira) TEL AVIV
Café da manhã. Dia livre para conhecer a
cidade. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) TEL AVIV–CESAREIA–
HAIFA–ACRE-GALILEIA
Café da manhã. Saída para dar um visita pano-
râmica inclusa pela cidade de Tel Aviv. Chegada
a Jafa. Continuaremos pelo litoral até chegar a
Cesareia. Seguiremos nosso passeio até Haifa
e subiremos o Monte Carmelo. Visitaremos a
igreja Stella Maris. Iremos em seguida para a
Galileia. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) GALILEIA-
TIBERIADES-NAZARET
Café da manhã. Nas primeiras horas da manhã
visita inclusa o Monte das Beatitudes, cenário
do sermão da montanha. Em seguida, conhece-
remos Tabgha. Seguiremos ao longo do mar da
Galileia até Tiberíades. À tarde, via Caná (ou
Canaã) da Galileia prosseguiremos para Nazaré.
Visitaremos a Basílica da Anunciação, a Car-
pintaria de José e a Fonte da Virgem. Jantar e
acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) GALILEIA-VALE DO
JORDÃO-MONTE TABOR-JERUSALÉM
Café da manhã e continuação para o Monte
Tabor. Atravessando o Deserto da Judeia, nos di-
rigiremos para Jerusalém. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 5. (Sexta Feira) CIDADE NOVA
JERUSALÉM–EIN KEREM–BELÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Na parte da manhã, desfruta-
remos da visita inclusa Cidade Nova de Jeru-
salém. Visita inclusa o Santuário do Livro no
Museu de Israel. Faremos uma parada no
museu do Holocausto. Seguiremos para Ein
Kerem, para visitar os Santuários da Visitação
de Maria a sua prima Isabel e de São João
Batista. À tarde, saída para Belém, lugar de
nascimento de Jesus Cristo. Visita inclusa a
Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerônimo
e a igreja de Santa Catarina. Retorno a Jerusa-
lém. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS
OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA JERUSALÉM–
JERUSALÉM
Café da manhã. Vamos conhecer a cidade an-
tiga de Jerusalém. Saída para o Monte das Oli-
veiras, para fazer uma visita panorâmica pela
cidade santa amuralhada. Em seguida, conhe-
ceremos o Horto de Getsêmani e Basílica da
Agonia. Visitaremos o Muro das Lamentações
e continuaremos a através da Via Dolorosa para

chegar ao Gólgota, lugar da crucificação de
Jesus e ao Santo Sepulcro. Continuação para
o Monte Sião, onde se encontram o Túmulo do
Rei David e o Cenáculo, lugar da Santa Ceia,
“Eucaristia” e “Pentecostes”. Jantar e acomo-
dação.

DIA 7. (Domingo) JERUSALÉM-
TEL AVIV-CAIRO

Viagem de avião
Se você deseja, podemos facilitar este bilhete de
avião por 150 $ (neto). com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Cairo (voo não incluso). Chegada, assistência e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) CAIRO-LUXOR
Viagem de avião

Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Luxor (voo não incluso). Chegada e traslado ao
barco. Jantar e noite a bordo.

DIA 9. (Terça Feira) LUXOR-ESNA
Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. Passaremos à mar-
gem ocidental do Nilo, para visitar a Necrópole
de Tebas: o Vale dos Reis, o Vale dos Arte-
sãos, conhecido como Deir el-Medina; o Templo
Mortuário de Ramsés III, conhecido como Ma-
dinat Habu, e faremos também uma visita pano-
râmica ao Templo Mortuário da Rainha. Continua-
remos nossa viagem aos Colossos de Memnon.
Na hora prevista zarparemos para Esna. Cruza-
remos a eclusa de Esna e continuaremos nave-
gando rumo a Edfu. Noite a bordo.

DIA 10. (Quarta Feira) ESNA-EDFU-
KOM OMBO-ASSUÃ
Cruzeiro ao longo do Nilo 
Pensão completa a bordo. Ao chegar a Edfu,
visitaremos o Templo de Edfu. Navegação para
Kom Ombo, visita inclusa ao Templo de Kom
Ombo, dedicado aos deuses Sobek, com ca-
beça de cocodrilo, e Hórus, com cabeça de fal-
cão. Navegação para Assuã. Noite a bordo.

DIA 11. (Quinta Feira) ASSUÃ-ABU SIMBEL-
ASSUÃ
Cruzeiro ao longo do Nilo
Pensão completa a bordo. Visita opcional: de
madrugada, saída de ônibus para Abu Simbel,
onde visitaremos o Templo Maior de Abu Simbel.
Retorno a Assuã. Desfrutaremos de um passeio
incluso de faluca (típico veleiro egípcio) durante
o qual poderemos admirar uma vista panorâmica
do Mausoléu de Agha Khan, do Jardim Botânico
e da Ilha Elefantina, situada no princípio do rio
Nilo, ao sul, junto à cidade de Assuã. Noite a
bordo em Assuã.

TERRA SANTA
+ CAIRO FARAÔNICO
1 noites em Tel Aviv, 2 em Galileia, 3 em Jerusalem, 4 Cruzeiro e 3 em Cairo

Além das visitas panorâmicas em Tel Aviv, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo,
Assuã, Cairo, Vale dos Reis, incluímos:

           •  Visitas em Cesareia, Haifa, Galileia, Nazaré, Ein Kerem e Belém.

           •  Cidade nova e antiga de Jerusalém. Santo Sepulcro, Monte Sião.

           •  Ein Kerem, Monte das Oliveiras, Horto de Getsêmani, Basílica da Agonia.

           •  Visita a Templos de Karnak e Luxor.

           •  Visita a Colossos de Memnon.

           •  Visita a Templo de Edfu, Philae e Kom Ombo.

DATAS DE INICIO TEL AVIV

• 2016

Março                14      21      28

Abril                     4      11      18

Maio                     2        9      16      23      30

Junho                   6      13      20      27

Julho                    4      11      18      25

Agosto                 1        8      15      22      29

Setembro             5      12      19      26

Outubro               3      17      24      31

Novembro            7      14      21      28

Dezembro            5      12      19      26

• 2017

Janeiro                 2        9      16      23      30

Fevereiro              6      13      20      27

Março                  6

        ■ T. Baixa ■ T. Alta

      HOTÉIS previstos ou similares

Tel Aviv Tal turista superior. Cidade

Grand beach primera Cidade

Tiberiades Lavi Hod Wing turista superior Cidade

Jerusalén Jerusalem Gold turista superior Cidade

Grand Court primera Cidade

Cruzeiro Ms Nile Shams*****

Ms Nile Ruby*****

Cairo Barcelo Pyramides**** Cidade
Movenpick Pyramides**** Cidade

GRAM COMODIDADE “TEL AVIV-CAIRO EM AVIÃO”

EM MEIA PENSÃO

In ic io Tel  Aviv -  F im Cairo

      PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

         Em meia pensão
      ■ Temporada Baixa: ........................... 2.360
      ■ » Alta: ............................... 2.515
      Spto. saidas 14-21/3........................... 340
      Spto. saida 18/4.................................. 170
      Spto. saidas 12-19/12......................... 340
      Spto. quarto individual......................... 900
      Bônus cancel sem despesas............... 30

DIA 12. (Sexta Feira) ASSUÃ-CAIRO
Viagem de avião

Café da manhã e desembarque. Nas primeiras
horas da manhã visitaremos a barragem de
Assuã. Também visitaremos o Templo de Philae
e o Obelisco Inacabado. Retorno para Assuã
para embarcar no voo de linha regular com des-
tino ao Cairo (voo não incluso). Chegada e tras-
lado ao hotel. Acomodação.

Dia 13. (Sábado) CAIRO
Café da manhã. Na parte da manhã realizare-
mos a visita panorâmica inclusa às Pirâmides
de Gizé. Almoço. Continuaremos nossa visita na
Cidadela de Saladino. Lá, admiraremos a Mes-
quita de Alabastro. Concluiremos esta interes-
sante e amena visita no famoso mercado Khan
El-Khalili. À noite, possibilidade de desfrutar de
um jantar com show folclórico. Acomodação.

DIA 14. (Domingo) CAIRO
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.guida, conheceremos o Horto de Get-
sêmani e Basílica da Agonia. Visitaremos o
Muro das Lamentações e continuaremos a atra-
vés da Via Dolorosa para chegar ao Gólgota,
lugar da crucificação de Jesus e ao Santo Se-
pulcro. Continuação para o Monte Sião, onde
se encontram o Túmulo do Rei David e o Ce-
náculo, lugar da Santa Ceia, “Eucaristia” e “Pen-
tecostes”. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) CAIRO
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Refeições: Café da manhã buffet e

refeições conforme programa (bebidas
não inclusas).

● Visitas inclusas:
Panorâmicas de Tel Aviv e Cairo.

• Outras atrações inclusas:
Jerusalem, Belem e Luxor

● Seguro de viagem.
Ver resto inclusas pág. 153 e 157.

      • NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

            Cidade                                        T. Baixa T. Alta
    Spto.

                                                                                            Indiv.

         Tel Aviv ...............................      225      225      130

         Cairo...................................      50      50      30

NOTAS

Ver notas pág. 153 e 157.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ....................................... 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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com guia acompanhante durante toda a viagem

ESPANHA

ITÁLIA

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANHA

SUÍÇA

PARIS

LONDRES

PRAGA

VIENA

BUDAPESTE

C I R C U I T O S  P R Ó P R I O S  E  E X C L U S I V O S

www.panavision-tours.br
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DIA 1 (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão, assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
Tempo livre nesta cidade onde se destacam sua esplêndida ca-
tedral de estilo gótico, a Galeria Vittorio Emanuele II, o Teatro La
Scala, com seu interessante Museu da Música, etc. Acomoda-
ção.

DIA 2 (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre na qual poderá visitar a Ga-
leria Vittorio Emanuele II; o "Duomo" (a maior catedral gótica da
Itália), o Castelo Sforza, etc... Saída para Verona, a cidade de
Romeu e Julieta. Continuação da viagem para Veneza. Jantar e
acomodação. Opcionalmente poderemos realizar uma visita a
Veneza de noite.

DIA 3 (Quarta Feira) VENEZA
Estadia em regime de meia pensão. Na parte da manhã, traslado
até a Praça São Marcos. Faremos um passeio de barco pela la-

guna e entre as belas ilhas de Veneza, desfrutando de belíssimas
vistas desta cidade única no mundo e das ilhas de Murano e Lido.
Começaremos nossa visita panorâmica (incl.) pela magnífica
Praça São Marcos, onde se reúnem a arte grega, medieval, bi-
zantina e veneziana, formando um maravilhoso conjunto arquite-
tônico com a Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte
dos Suspiros, Campanille e Palácio Ducal. Visita a uma fábrica
de cristal de Murano. Resto do tempo livre. Se quiser, faça um
passeio de gôndola (opcional) ao longo dos típicos canais vene-
zianos. Retorno ao hotel de barco privado e ônibus.

DIA 4 (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade universitária,
onde se destacam sua magnífica Praça Prato Della Valle e a Ba-
sílica de Santo Antônio construída para abrigar o sepulcro com
os restos do Santo. Continuação da viagem para Florença, berço
e centro do Renascimento. Visita panorâmica à cidade. Seguindo
os passos de Leonardo e Michelangelo, entraremos em contato
com a essência do Renascimento. Na Catedral de Santa Maria
del Fiore, contemplaremos sua magnífica cúpula, do arquiteto
Brunelleschi. Visitaremos também a Praça da Signoria, o Palácio
do Governo dos Médici e o Campanile, de Giotto. Resto do dia
livre. Aqueles que quiserem, poderão visitar opcionalmente a
Academia, onde poderão desfrutar contemplando o famoso
“Davi”, de Michelangelo e outras obras-primas. Acomodação.

DIA 5 (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a Basílica
de São Francisco, o mais belo de todos os seus templos, com

afrescos de Cimabue e Giotto e os pintores da escola florentina.
Continuação da viagem até Roma. Apresentamos a capital do
Tibre com uma visita panorâmica de ônibus até o coração da
Roma antiga, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro de Trastevere,
as colinas de Aventino e Palatino. Veremos também o Coliseu,
o Circo Máximo, o Arco de Constantino, do ano de 315 d.C, a
Praça Veneza e o Capitólio (Campidoglio), a mais famosa das
sete colinas da cidade de Roma. Também desfrutaremos da vista
do Fórum romano, que foi o centro político, religioso e comercial
da antiga Roma. Na parte da tarde faremos a visita opcional
Roma Barroca; passeio pelas principais praças da cidade, visi-
tando a famosa Fontana di Trevi, Panteon e a espetacular Praça
Navona. Passeio incluido pelo Trastevere. Acomodação.

DIA 6 (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje sugerimos uma visita interessan-
tíssima aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e interior da basí-
lica de São Pedro (opcional). Começaremos visitando os Museus
Vaticanos, que foram os antigos palácios papais; o grande pátio
da Pinha, a sala da Cruz, a Galeria dos Candelabros, a dos Ta-
petes, a dos Mapas, a sala Sobiesky e da Imaculada, no final en-
traremos na Capela Sistina, grande obra-prima de Michelangelo,
com todos seus afrescos restaurados. Depois passaremos à Ba-
sílica de São Pedro, construída no lugar do martírio do Santo e
depois reconstruída; dela se destaca sua imponente cúpula,
obra-prima de Michelangelo. Em seu interior se conservam im-
portantes tesouros, entre eles a “Pietá” de Michelangelo, o “Bal-
daquino” de Bernini. Terminaremos na magnífica Praça São
Pedro, e sua Colunata, uma das maiores do mundo, de Bernini.
Você ainda terá tempo de visitar por sua conta as Basílicas Maio-
res e Catacumbas, Santa Maria Maior, a mais bela e antiga das
Basílicas (século IV) dedicadas a Maria, mãe de Cristo, com seus
maravilhosos mosaicos e as relíquias da manjedoura de Jesus.
Continuação para São João de Latrão. Resto do dia livre.

DIA 7 (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Preciosa excursão opcional de dia inteiro
a Nápoles e Capri. Saída de ônibus pela manhã rumo a Nápoles.
Uma visita panorâmica da baía é um espetáculo inesquecível,
que, por si só, já bastaria para levar da capital do Mezzogiorno
italiano uma lembrança única. Em Nápoles, viajaremos no barco
que nos levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e visita aos mag-
níficos jardins de Augusto. Seguiremos para o restaurante onde
será servido o almoço. Na parte da tarde, tempo livre para per-
correr as elegantes ruas, as melhores lojas, as exclusivas joalhe-
rias e a famosa Piazzeta com suas cafeterias antigas; tudo isso
confirma a fama de Capri como a “Pérola do Mediterrâneo”. No
final da tarde voltaremos para Nápoles. Também existe a possi-
bilidade de visitar Pompeia (opcional). Visita às ruínas considera-
das, com razão, uma das mais importantes e completas do
mundo. Com o guia local visitaremos as ruínas desta colônia ro-
mana que o vulcão Vesúvio sepultou em 24 de agosto do ano 79
depois de Cristo. Passearemos por suas ruas de pedra, entrare-
mos em algumas casas para conhecer melhor a vida e a singula-
ridade dos pompeianos que lá viveram há quase 2.000 anos.

DIA 8 (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aeroporto. Fim
da viagem e de nossos serviços.

Fontana di Trevi (Roma)

Datas de início em Milão

2016
Março 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26

2017
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro    6 13 20 27
Março 6 13

Preços por pessoa em $ USA

14 Março - 30 Junho 16............................... 970

01 Julho - 31 Agosto 16............................... 915

01 Setembro - 10 Novembro 16 .................. 970

11 Novembro 16 - 13 Março 17................... 850

Suplemento quarto individual ...................... 490

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Gôndolas 54 $ 38 $
• Academia de Florença 63 $ 45 $
• Roma Barroca 52 $ 37 $
• M. Vaticanos e Capela Sistina 73 $ 52 $ 
• Nápoles e Capri 130 $ 91 $
• Nápoles, Capri e Pompeia 198 $ 139 $

Incluso no tour
■ Traslado aeroporto-hotel-aeroporto.
■ Guia acompanhante e assistência durante a viagem.
■ Ônibus Autopullman para o trajeto dentro da Itália.
■ Estadia nos hotéis indicados ou similares,

em quartos duplos com banheiro.
■ Refeições: Café da manhã buffet e 2 jantares

(Bebidas à parte).
■ Visitas com guia local: Panorâmicas:

São Marcos em Veneza; Florença; Roma.
■ Visitas explicadas por nosso guia acompanhante:

Verona, Pádua e Assis.
■ Outras atrações inclusas na viagem: Travessia da

Laguna de Veneza de barco privativo para voltar ao
hotel. Paseio pelo Trastevere.

■ Visitas a Basílicas: S. Antônio, em Pádua
e S. Francisco de Assis.

■ Seguro.

Hotéis previstos ou similares

Milão Milano Niguarda**** www.hotelmilanoniguarda.it/
Ora Milão**** www.oracitymilano.com

Veneza Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it
Base**** www.basehotel.it

Florença Delta Florence**** www.deltaflorence.com.com
Raffaello**** www.raffaellohotel.it

Roma Regent**** www.hotelregentroma.com
Marco Aurelio**** www.hotelmarcoaurelio.com
Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com

I53

ITÁLIA SONHADA
Milão, Verona, Veneza, Padua, Florença, Assis e Roma

dias  de Milão a Roma
✪ a partir de 850 $ US: 2 refeições e visitas a Verona, Veneza, Pádua, 

Florença, Assis, Roma, Cruzeiro na laguna veneziana,
Basílica de Santo Antônio de Pádua, Basílica de São Francisco de Assis.
Passeio pelo Trastevere.

8

(*) Valores neto e finais por passageiro(*) Valores neto e finais por passageiro

Milão
Verona Pádua

Assis

Nápoles

Florença

Roma

Capri

Veneza

PACOTE ECONÔMICO
Por 130 $ incluimos(*):

• 5 jantares extras (dia 1, 4, 5, 6 e 7). Total 7
• Passeio de gôndola
• Roma Barroca

gem
O S
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   DIA 1 (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão, assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
Tempo livre. Acomodação.

DIA 2 (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre. Saída para Verona, a cidade
de Romeu e Julieta. Tempo livre para visitar a casa de Julieta.
Continuação da viagem até Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 3 (Quarta Feira) VENEZA
Estadia em regime de meia pensão. Na parte da manhã, traslado
até a Praça São Marcos. Daremos um passeio de barco pela laguna
entre as belas ilhas venezianas, desfrutando de belíssimas paisa-
gens de Veneza, cidade única no mundo e das ilhas de Murano e
Lido. Começaremos nossa visita panorâmica (incl.) pela magnífica
Praça São Marcos com a Basílica de São Marcos, a Torre do Re-
lógio, a ponte dos Suspiros, Campanille e Palácio Ducal. Visita a
uma fábrica de cristal de Murano. Tempo livre. Se quiser, faça um
passeio de gôndola ao longo dos típicos canais venezianos (opcio-
nal). Retorno ao hotel de barco privado e ônibus.

DIA 4 (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade universitária,
onde se destacam sua magnífica Praça Prato della Valle, a Ba-
sílica de Santo Antônio, construída para abrigar o sepulcro do
Santo. Continuação da viagem para Florença. Visita panorâmica
pela cidade. Na Catedral de Santa Maria del Fiore, contemplare-
mos sua magnífica cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos
também a Praça da Signoria, o Palácio do Governo dos Médici
e o Campanille de Giotto. Resto do dia livre. Aqueles que dese-
jarem terão a oportunidade de visitar a Academia, onde poderão
desfrutar contemplando o famoso “Davi” de Michelangelo e ou-
tras obras primas. Acomodação.

DIA 5 (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a Basílica
de São Francisco. Continuação da viagem até Roma. Apresenta-
mos a capital do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus até
o coração da Roma antiga, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro
de Trastevere, as colinas de Aventino e Palatino. Você vai poder
admirar também o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco de Constan-
tino, do ano de 315 d.C, a Praça Veneza e o Capitólio (Campido-
glio), a mais famosa das sete colinas da cidade de Roma.
Também desfrutaremos das vistas do Fórum Romano. Na parte
da tarde faremos a visita opcional Roma Barroca. Passio incluido
pelo Trastevere. Acomodação.

DIA 6 (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje poderemos fazer uma visita inte-
ressantíssima aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao interior
da Basílica de São Pedro (opcional). Começaremos visitando os

Museus Vaticanos, que foram os antigos palácios papais, o
grande pátio da Pinha, a sala da Cruz, a Galeria dos Candela-
bros, a dos Tapetes, a dos Mapas, a sala Sobiesky e da Imacu-
lada, no final entraremos na Capela Sistina, grande obra-prima
de Michelangelo, com todos seus afrescos restaurados. Depois
passaremos à Basílica de São Pedro, construída no lugar do mar-
tírio do Santo e depois reconstruída; dela se destaca sua impo-
nente cúpula, obra-prima de Michelangelo. Em seu interior se
conservam importantes tesouros, entre eles a “Pietá” de Miche-
langelo. Tempo livre. 

DIA 7 (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Preciosa excursão opcional de dia inteiro
a Nápoles e Capri. Saída de ônibus pela manhã rumo a Nápoles.
Uma visita panorâmica da baía é um espetáculo inesquecível.
Em Nápoles, viajaremos no barco que nos levará à ilha de Capri.
Passeio por Capri e visita aos magníficos jardins de Augusto. Se-
guiremos para o restaurante onde será servido o almoço. Na
parte da tarde, tempo livre para percorrer as elegantes ruas. No
final da tarde voltaremos para Nápoles. Também existe a possi-
bilidade de visitar Pompeia (opcional).

DIA 8 (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE
Café da manhã buffet. Saída a Pisa, visita a esta cidade toscana
que possui um conjunto de singular beleza na Praça dos Mila-
gres: o Batistério, a Catedral e a inigualável Torre Inclinada. Con-
tinuação para Nice. Acomodação. Visita opcional a Mônaco e
Monte Carlo.

DIA 9 (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Barcelona via Montpellier.
Chegada e visita à cidade. Percorreremos os lugares mais típicos
e importantes de Barcelona, como a Sagrada Família, o Passeio
de Gracia, Praça de Catalunha, as Ramblas, etc. Acomodação.

Se quiser, noite extra em Barcelona(1) em AD

• Em quarto duplo 80 $ por pessoa
• Em quarto individual 120 $ por pessoa

DIA 10 (Quarta Feira) BARCELONA-MADRI
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída para Zaragoza, onde
faremos uma parada para admirar a Basílica de Nossa Senhora
do Pilar, um dos santuários marianos mais importantes do mundo
católico. Chegada a Madri. Passeio incluido pela Plaza Mayor.

• Fim da viagem para passageiros de 10 dias
• Acomodação para passageiros de 12 dias.

DIA 11 (Quinta Feira) MADRI
Estadia em regime de acomodação e café da manhã buffet. Rea-
lizaremos a visita panorâmica pela cidade. Resto do dia livre para
fazer compras ou visitar um de seus famosos museus como o
Prado ou o Thyssen. Acomodação.

DIA 12 (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

(1) Para os passageiros com noite extra em Barcelona, nosso ser-
viço finaliza no café da manhã do último dia.

ITÁLIA SONHADA, CÔTE D’AZUR E ESPANHA
Milão, Verona, Veneza, Padua, Florença, Assis, Roma, Nice, Barcelona e Madri

dias de Milão a Madri dias de Milão a Barcelona
✪ a partir de 1.285 $ US: 2 refeições e 14 visitas ✪ a partir de 1.060 $ US: 2 refeições e 12 visitas

dias de Milão a Madri
✪ a partir de 1.090 $ US: 2 refeições e 12 visitas

12 10

10

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Gôndolas 54 $ 38 $
• Academia de Florença 63 $ 45 $
• Roma Barroca 52 $ 37 $
• M. Vaticanos e Capela Sistina 73 $ 52 $ 
• Nápoles e Capri 130 $ 91 $
• Nápoles, Capri e Pompeia 198 $ 139 $
• Toledo meio dia 68 $ 48 $

dias dias
• Circuito de Milão a Madri com Madri sem Madri

14 Março - 30 Junho 16................... 1.430 1.225

01 Julho - 31 Agosto 16................... 1.345 1.170

01 Setembro - 10 Novembro 16 ...... 1.430 1.225

11 Novembro 16 - 13 Março 17....... 1.285 1.090

Suplemento quarto individual .......... 770 630

• Circuito de Milão a Barcelona dias

14 Março - 30 Junho 16 .................................. 1.195

01 Julho - 31 Agosto 16 .................................. 1.140

01 Setembro - 10 Novembro 16 ...................... 1.195

11 Novembro 16 - 13 Março 16....................... 1.060

Suplemento quarto individual .......................... 630

12 10

10

■ Traslado aeroporto-hotel-aeroporto.
■ Guia acompanhante e assistência durante a viagem.
■ Ônibus Autopullman para o trajeto.
■ Estadia nos hotéis indicados ou similares,

em quartos duplos com banheiro.
■ Refeições: café da manhã diário + 2 refeições
■ Visitas com guia local: Panorâmicas: S. Marco

em Veneza; Florença, Roma, Barcelona e Madri.
■ Visitas explicadas por nosso guia acompanhante: 

Verona, Pádua, Assis e Pisa.
■ Incluido em o viagem: Travessia da Laguna de

Veneza, de barco privativo para voltar ao hotel.
■ Visitas a Basílicas: S. Antônio, em Pádua

e S. Francisco de Assis.
■ Seguro.

Milão Milano Niguarda**** www.hotelmilanoniguarda.it/

Ora Milão**** www.oracitymilano.com

Veneza Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

Base**** www.basehotel.it

Florença Delta Florence**** www.deltaflorence.com

Raffaello**** www.raffaellohotel.it

Roma Regent**** www.hotelregentroma.com

Marco Aurelio**** www.hotelmarcoaurelio.com

Nice Apogia*** www.apogiahotels.com

Barcelona City Park St. J**** www.hotelcityparksantijust.com

Madri Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Datas de início em Milão

Preços por pessoa em $ USA

Incluso no tour

Hotéis previstos ou similares

(*) Valores neto e finais por passageiro

Milão

Pisa
Nice

Verona

Barcelona
Zaragoza

Madri

Pádua

Assis
Florença

Roma

Veneza

Máscaras venezianas (Veneza)

▼

Todas as Segundas Feiras

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 130 $ incluimos(*):

• 5 jantares extras (dia 1, 4, 5, 6 e 7). Total 7
• Passeio de gôndola
• Roma Barroca

Ver noitas: pág. 317

Informação adicionali

Y54

Y55

Y56

B54

B55

B56
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DIA 1 (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão, assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
Tempo livre. Acomodação.

DIA 2 (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre que você pode aproveitar para
visitar a Galeria Vittorio Emanuele; o “Duomo” (a maior Catedral
gótica da Itália), o Castelo Sforza, etc… Saída para Verona, a ci-
dade de Romeu e Julieta. Tempo livre para visitar a casa de Julieta.
Continuação da viagem até Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 3 (Quarta Feira) VENEZA
Estadia em regime de meia pensão. Na parte da manhã, traslado
até a Praça São Marcos. Daremos um passeio de barco pela la-
guna entre as belas ilhas venezianas, desfrutando de belíssimas
paisagens de Veneza, cidade única no mundo e das ilhas de Mu-
rano e Lido. Começaremos nossa visita panorâmica (incl.) pela
magnífica Praça São Marcos que um maravilhoso conjunto ar-
quitectónico com a Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio,
a ponte dos Suspiros, Campanille e Palácio Ducal. Visita a uma
fábrica de cristal de Murano. Tempo livre. Se quiser, faça um pas-
seio de gôndola ao longo dos típicos canais venezianos. Retorno
ao hotel de barco privado e ônibus.

DIA 4 (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade universitária,
onde se destacam sua magnífica Praça Prato della Valle, a Basílica
de Santo Antônio, construída para abrigar o sepulcro do Santo. Con-
tinuação da viagem para Florença. Visita panorâmica pela cidade.
Na Catedral de Santa Maria del Fiore, contemplaremos sua mag-
nífica cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Resto do dia livre. Aqueles
que desejarem terão a oportunidade de visitar a Academia, onde
poderão desfrutar contemplando o famoso “Davi” de Michelangelo
e outras obras-primas. Acomodação.

DIA 5 (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a Basílica
de São Francisco. Continuação da viagem até Roma. Apresenta-
mos a capital do Tibre com uma visita panorâmica de ônibus até
o coração da Roma antiga, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro
de Trastevere, as colinas de Aventino e Palatino. Você vai poder
admirar também o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco de Constan-
tino, do ano de 315 d.C, a Praça Veneza e o Capitólio (Campido-
glio), a mais famosa das sete colinas da cidade de Roma.
Também desfrutaremos das vistas do Fórum Romano. Na parte
da tarde faremos a visita opcional Roma Barroca. Passeio incluido
pelo Trastevere. Acomodação.

DIA 6 (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje poderemos fazer uma visita interes-
santíssima aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da
Basílica de São Pedro. Começaremos visitando os Museus Vati-
canos, que foram os antigos palácios papais, o grande pátio da
Pinha, a sala da Cruz, a Galeria dos Candelabros, a dos Tapetes,

a dos Mapas, a sala Sobiesky e da Imaculada, no final entraremos
na Capela Sistina, grande obra-prima de Michelangelo, com todos
seus afrescos restaurados. Depois passaremos à Basílica de São
Pedro. Terminaremos na magnífica Praça São Pedro, e sua Colu-
nata, uma das maiores do mundo, de Bernini. Você ainda terá
tempo de visitar por sua conta as Basílicas Maiores. Continuação
de visitas e tempo livre.

DIA 7 (Domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Preciosa excursão opcional de dia inteiro
a Nápoles e Capri. Saída de ônibus pela manhã rumo a Nápoles.
Uma visita panorâmica da baía é um espetáculo inesquecível. Em
Nápoles, viajaremos no barco que nos levará à ilha de Capri. Pas-
seio por Capri e visita aos magníficos jardins de Augusto. Segui-
remos para o restaurante onde será servido o almoço. Na parte da
tarde, tempo livre para percorrer as elegantes ruas. No final da
tarde voltaremos para Nápoles. Também existe a possibilidade de
visitar Pompeia (opcional).

Se quiser, noite extra em Barcelona(1) em AD

• Em quarto duplo 80 $ por pessoa
• Em quarto individual 120 $ por pessoa

DIA 10 (Quarta Feira) BARCELONA-MADRI
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída para Zaragoza, onde
faremos uma parada para admirar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, um dos santuários marianos mais importantes do mundo ca-
tólico. Chegada a Madri. Passeio incluido pela Plaza Mayor.

• Fim da viagem para passageiros de 10 dias
• Acomodação para passageiros de 12 dias

DIA 11 (Quinta Feira) MADRI
Estadia em regime de acomodação e café da manhã buffet. Reali-
zaremos a visita panorâmica pela cidade. Resto do dia livre para
fazer compras ou visitar um de seus famosos museus como o Prado
ou o Thyssen. Acomodação.

DIA 12 (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

(1) Para os passageiros com noite extra em Barcelona, nosso serviço
finaliza no café da manhã do último dia.

Gôndolas (Veneza)

ITÁLIA SONHADA E ESPANHA
Milão, Verona, Veneza, Padua, Florença, Assis, Roma, Barcelona e Madri

dias de Milão a Madri dias de Milão a Barcelona
✪ a partir de 1.515 $ US: 2 refeições e 13 visitas ✪ a partir de 1.290 $ US: 2 refeições e 11 visitas

dias de Milão a Madri
✪ a partir de 1.320 $ US: 2 refeições e 11 visitas

12 10

10

Cruzeiro pelo Mediterrâneo

Dia 8 (Segunda) ROMA-BARCELONA.
Café da manhã buffet. Dia livre em Roma. Às 15 horas
traslado a Civitavecchia, para subir a bordo do Grimaldi
Lines e navegar pelo Mediterrâneo até Barcelona. Noite
a bordo. Acomodação em camarotes duplos.

Dia 9 (Terça) BARCELONA: Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até a hora de
chegada a Barcelona, às 18h 30min. Tempo livre na em-
barcação para desfrutar de suas maravilhosas instala-
ções.  Desembarque e visita à cidade. Acomodação.

Datas de início em Milão

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Gôndolas 54 $ 38 $
• Academia de Florença 63 $ 45 $
• Roma Barroca 52 $ 37 $
• M. Vaticanos e Capela Sistina 73 $ 52 $ 
• Nápoles e Capri 130 $ 91 $
• Nápoles, Capri e Pompeia 198 $ 139 $
• Toledo meio dia 68 $ 48 $

Incluso no tour
■ Traslado aeroporto-hotel-aeroporto.
■ Guia acompanhante e assistência durante a viagem.
■ Ônibus Autopullman para o trajeto dentro da Itália.
■ Estadia nos hotéis indicados ou similares,

em quartos duplos com banheiro.
■ Refeições: Café da manhã buffet e 2 jantares

(Bebidas à parte).
■ Visitas com guia local: Panorâmicas:

São Marcos em Veneza, Florença, Roma, Barcelona e
Madri.

■ Visitas explicadas por nosso guia acompanhante:
Verona, Pádua, Assis.

■ Outras atrações inclusas na viagem: Travessia da
Laguna de Veneza de barco privativo para voltar ao
hotel. Passeio pelo Trastevere e Plaza Mayor.

■ Visitas a Basílicas: S. Antônio, em Pádua
e S. Francisco de Assis.

■ Seguro.

Hotéis previstos ou similares

Milão Milano Niguarda**** www.hotelmilanoniguarda.it/
Ora Milão**** www.oracitymilano.com

Veneza Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it
Base**** www.basehotel.it

Florença Delta Florence**** www.deltaflorence.com
Raffaello**** www.raffaellohotel.it

Roma Regent**** www.hotelregentroma.com
NH Midas**** www.nh-hotéis.es

Barcelona City Park St. J**** www.hotelcityparksantijust.com

Madri Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

(*) Valores neto e finais por passageiro

Milão Verona

Barcelona
Zaragoza

Madri

Pádua

Assis
Florença

Roma

Veneza

dias dias
• Circuito de Milão a Madri com Madri sem Madri

14 Março - 30 Junho 16................... 1.670 1.485

01 Julho - 31 Agosto 16................... 1.640 1.465

01 Setembro - 10 Novembro 16 ...... 1.670 1.485

11 Novembro 16 - 13 Março 17....... 1.515 1.320

Suplemento quarto individual .......... 840 700

• Circuito de Milão a Barcelona dias

14 Março - 30 Junho 16 .................................. 1.445

01 Julho - 31 Agosto 16 .................................. 1.435

01 Setembro - 10 Novembro 16 ...................... 1.445

11 Novembro 16 - 13 Março 17....................... 1.290

Suplemento quarto individual .......................... 700

12 10

10

Preços por pessoa em $ USA

Todas as Segundas Feiras

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 130 $ incluimos(*):

• 5 jantares extras (dia 1, 4, 5, 6 e 7). Total 7
• Passeio de gôndola
• Roma Barroca

303 PANAVISIÓN

Ver noitas: pág. 317

Informação adicionali

Y54

Y55

Y56

B54

B55

B56
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DIA 1 (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
Tempo livre. Acomodação. Excursão opcional Londres de noite;
durante a visita passearemos por Picadilly Circus, Trafalgar
Square, Catedral de São Paulo (St. Paul’s), etc, no final da visita
faremos uma parada num típico “Pub” inglês, onde degustaremos
sua excelente cerveja.

DIA 2 (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã faremos a visita pano-
râmica pela cidade: admiraremos o Palácio Real, Prisão, Local de
execuções, arsenal, casa da moeda e atual museu de joalheria, o
Palácio de Westminster, uma impressionante construção neogótica
dourada, atual centro político da Grã Bretanha e da Common-
wealth. A famosa Torre do Relógio, um dos monumentos mais fo-
tografados de Londres, mais conhecido como «Big Ben» em
homenagem ao primeiro encarregado da construção, Benjamin
Hall. O Palácio de Buckingham, residência oficial da monarquia bri-
tânica, eleva-se em meio ao pesado tráfego do centro de Londres
e o complexo de parques formado pelo St. James e Green Park,
nas proximidades do Palácio, onde tem lugar diariamente o tradi-
cional câmbio da guarda, observado e fotografiado por milhares de
turistas. À tarde faremos uma interessante visita opcional Londres
Artística, um passeio ao famoso Museu Britânico, mais de quatro
quilômetros de trajeto entre objetos e arte das civilizações egípcia,
chinesa, africana, assíria, grega e romana. Passeio incluido pelo
Soho. Acomodação.

DIA 3 (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais cosmopolita do
mundo; tempo para fazer compras e visitas de seu interesse. Su-
gerimos uma visita opcional ao castelo de Windsor. O castelo se
localiza na cidade de Windsor, no condado deBerkshire, no vale
do rio Tâmisa, a oeste da cidade de Londres. É o maior castelo ha-
bitado do mundo, e o mais antigo em ocupação contínua. Acomo-
dação.

DIA (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída para Dover, travessia de ferry do
Canal da Mancha e continuação de ônibus até Paris. Chegada,

assistência e traslado ao hotel. Tarde livre. Acomodação. Excur-
são opcional Paris Iluminada. Paris é a cidade luz, que de noite
explode em mil cores que dão um encanto especial à majestosa
Torre Eiffel, ao belo Arco do Triunfo, aos imensos Champs-Ély-
sées, à Ópera Garnier, à Place de la Concorde, Trocadero, etc.

DIA 5 (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportunidade de realizar
diversas visitas que nos proporcionarão uma visão ampla de
Paris. Iniciaremos com a visita panorâmica pela cidade, durante
a qual veremos: a Catedral de Nôtre Dame, obra-prima da arte
medieval; o Quartier Latin; a Sorbonne, o Panteão de Homens
Ilustres; os Inválidos onde se encontra o mausoléu de Napoleão;
o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de
Paris e da França; a Place de la Concorde, a Place de l’Etoile
com o Arco do Triunfo, Place Vendôme, a Ópera Garnier, etc. Em
seguida, e, opcionalmente, podemos fazer o embarque no porto
de Lena para dar um passeio de barco ao longo do Sena. Depois,
subiremos ao 2º andar da famosa Torre Eiffel (opcional), para ad-
mirar uma vista panorâmica única e belíssima da grande cidade
que é Paris. Terminaremos o dia com um passeio a pé pelo bairro
de Montmartre, a Praça de Tertre com seus retratistas e o Sa-
grado Coração (Sacré Coeur).

DIA 6 (Sabado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a possibilidade de
efetuar as seguintes visitas opcionais:
• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do mundo, que recorda

a pretérita glória da corte francesa e fiel reflexo da vontade de
um rei, Luis XIV, o Rei Sol; destacam-se seus belos jardins, fon-
tes e sua maravilhosa Galeria dos Espelhos.

DIA 7 (Domingo) PARIS ou PARIS MADRI
Passageiros viagem 7 dias:
Café da manhã buffet. Tempo livre até a hora indicada para efe-
tuar o traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.
Passageiros viagem 10 dias:
Café da manhã buffet. No horário indicado, saída e traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino Madri (voo não in-
cluso). Chegada e traslado ao hotel. Dia livre na bonita capital da
Espanha. Acomodação.

DIA 8 (Segunda Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita panorâmica pela
cidade. Percorreremos o Paseo de la Castellana, fonte de Cibe-
les, Plaza de Oriente, onde se situa o Palácio e o Teatro Real, a
Puerta del Sol, etc. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 9 (Terça Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Dia livre para passear por Madri ou fazer
compras. Sugerimos uma interessante visita cultural (opc) ao
Museu do Prado e ao Palácio de Oriente; também sugerimos uma
das seguintes excursões (opc): Toledo, considerada a cidade das
três culturas (cristã, judaica e árabe) e declarada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, Escorial e Vale dos Caídos, etc.
Acomodação.

DIA 10 (Quarta Feira) MADRI
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aeroporto. Fim da
viagem e de nossos serviços.

2016
Março 14 21 28
Abril 4 11 18 25
Maio 2 9 16 23 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24 31
Novembro 7 14 21 28
Dezembro 5 12 19 26

2017
Janeiro 2 9 16 23 30
Fevereiro    6 13 20 27
Março 6 13

dias dias
Londres Londres-Paris

Paris Madri

14 Março - 09 Junho 16 .................. 905 1.240

10 Junho - 15 Julho 16.................... 1.090 1.390

16 Julho - 31 Agosto 16 .................. 890 1.190

01 Setembro - 10 Novembro 16...... 905 1.240

11 Novembro 16 - 13 Março 17 ...... 895 1.215

Suplemento quarto individual ......... 420 630

7 10

■ Transporte em autopullman de luxo ou trem. 
■ Traslado de chegada em Londres aeroporto-hotel.
■ Acomodação e café da manhã buffet em quarto

duplo com banheiro privativo 
■ Visitas panorámicas em Londres, Paris e Madri,

(segundo opção).
■ Guia acompanhante durante o itinerário. 

Madri Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Paris Ibis Paris*** www.ibishotel.com
Residhome de Nanterre*** www.residhome.com
Residhome D´Asnieres*** www.residhome.com

Londres Ibis Wembley*** www.ibis.com
Thistle Barbican*** www.thistle.com

Datas de início em Londres

Preços por pessoa em $ USA

Incluso no tour

Hotéis previstos ou similares

(*) Valores neto e finais por passageiro

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Passeio de barco pelo Sena 
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel 75 $ 53 $

• Museu do Louvre 65 $ 46 $
• Palácio de Versalhes 97 $ 68 $
• Toledo meio dia 68 $ 48 $

Big Ben (Londres)

Madri

Paris

LondresLONDRES, PARIS E MADRI
Londres, Dover, Calais, Paris e Madri

dias de Londres a Paris
✪ a partir de 890 $ US: 4 visitas

días de Londres a Madri
✪ a partir de 1.190 $ US: 5 visitas

7

10

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 120 $ incluimos(*):

• Iluminações de Paris
• Subida ao 2º andar da Torre Eiffel
• Passeio de barco ao longo do Sena
• Palácio de Versalhes

As ordem das visitas podera ser alterado.
Não inclui boleto aéreo Paris-Madri.
El traieto Londres-Paris em algunos casos sera realizado 
em trem Eurostar. Consultar.
Ver resto de nôitas em pág. 305.

Informação adicionali

M02

G01

M03
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DÍA 1 (Quinta Feira) MADRI
Chegada em Madri, assistência no aeroporto etraslado ao hotel.
Tempo livre. Acomodação.

DÍA 2 (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita panorâmica pela ci-
dade. Percorreremos o Passeio da Castelhana, a fonte de Cibeles,
a Praça Oriente, onde está localizado o Palácio e o Teatro Real, a
Porta de Sol, etc. Restante do dia livre.Acomodação.

DÍA 3 (Sábado) MADRI-BURGOS OU SAN 
SEBASTIÁN-BORDEAUX
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, saída para Burgos ou
San Sebastián. Breve parada com tempo livre para visitar uma des-
tas duas cidades. Burgos, com sua maravilhosa catedral em estilo
gótico, ou San Sebastián, com sua famosa Praia da Concha. Con-
tinuação para Bordeaux. Chegada. Acomodação.

DIA 4. (Domingo) BORDEAUX-ROUEN
Café da manhã buffet. Saída para Rouen, uma cidade espetacular,
grande pela sua extensão, pela sua cultura, seus monumentos, sua
arte. Chegada e tempo livre. Acomodação.

DÍA 5 (Segunda Feira) ROUEN-CALAIS-DOVER-
LONDRES
Café da manhã buffet. Na primeira hora da manhã, saída a Calais
para realizar o cruze do Canal da Mancha em ferry e continuação
em ônibus a Londres. Tempo livre. Acomodação.

DÍA 6 (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a visita panorâmica
da cidade, onde veremos: o Palácio Real, o Palácio de Westmins-
ter, um impressionante edifício neo-gótico dourado, atual centro
político da Grã Bretanha e da Commonwealth, a famosa Torre do
Relógio, mais conhecido como Big Ben, o Palácio de Buckingham,
residência oficial da monarquia britânica, etc. Passeio incluido pelo
Soho. Restante do dia livre. Acomodação.

DÍA 7 (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais cosmopolita do
mundo e com mais classe, onde o clássico se mistura com o mo-
derno. Suas ruas sempre cheias de gente, seus parques tranquilos
mas ao mesmo tempo disputados e uma diversidade que fazem
desta cidade única no mundo. Poderão aproveitar este tempo para
realizar compras e visitas de interesse. Para quem gosta de com-
prar, indicamos Oxford Street, Regent Street e Bond Street. Nestas
ruas encontrará grandes lojas como Selfridges e Mark & Spencer,
além das marcas internacionais de grandes desenhadores. Quem
visita Londres não pode deixar de visitar Harrrods, conhecida mun-
dialmente pela qualidade dos seus produtos e incomparável ser-
viço de atenção ao cliente. Além disso, sugerimos visitar
opcionalmente o castelo de Windsor, uma das residências oficiais

da Rainha, sendo no verão lar de soberanos a mais de 900 anos.
O castelo está localizado na cidade de Windsor, no condado de
Berkshire, no vale do rio Tâmes, a oeste da cidade de Londres.
No castelo habitado mais grande do mundo e mais antigo em ocu-
pação, as impressionantes torres e merlões podem ser vistas com
facilidade desde todas as rotas que vão em direção ao vilarejo,
criando um dos entornos urbanos mais espetaculares do mundo.
Windsor tem tudo o que pode ser esperado de um típica cidade
de campo inglesa. A parte histórica de Windsor está bem conser-
vada, bastante agradável para passear e tomar um tradicional chá
inglês. Acomodação.

DÍA 8 (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus a Dover, para realizar o
cruze do Canal da Mancha em ferry e continuação em ônibus a
Paris. Chegada, assistência e traslado ao hotel. Acomodação. Ex-
cursão opcional a Paris Iluminada. Paris é a cidade da luz, uma
vez que pela noite podemos ver mais de mil cores que dão um en-
canto especial a majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco do Triunfo,
a Champs-Elysees, a Ópera de Garnier, a Praça Concórdia, Tro-
cadero, etc.

DÍA 9 (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportunidade de realizar
várias visitas e atrações que nos darão uma excelente perspec-
tiva de Paris. Iniciaremos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-prima da
arte medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão de Ho-
mens Ilustres, ondese encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio
e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e
da França, a Praça da Concórdia, a Praça l’Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc. À tarde, podemos
embarcar opcionalmente nos famosos “bateaux mouches” para re-
alizar um passeio de barco ao longo do rio Sena. Sob as român-
ticas pontes de Paris, o barco vai deslizando ao longo do rio,
enquanto você desfruta dos célebres monumentos que estão con-
centrados em suas margens: a Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame,
etc. Oferecemos, também opcionalmente, subir ao 2º andar da fa-
mosa Torre Eiffel, desde onde terá uma vista única da incrível e
grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia com um passeio
a pé por Montmartre e a Praça Tertre, com seus retratistas e a
Sacré Coeur. Acomodação.

DÍA 10 (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a possibili-
dade de realizar uma das seguintes visitas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do mundo, que lem-
bra a glória da antiga corte francesa e fiel reflexo da vontade
de um rei, Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos jardins
e chafarizes, além da maravilhosa Galeria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus do mundo, zeloso
guardião do sorriso enigmático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna, do Centro Pompidou.
• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção dos melhores qua-

dros impressionistas.

DÍA 11. (Domingo) PARIS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e dos nossos serviços.

Arco del Triunfo (Paris)

MADRI, LONDRES E PARIS
Madri, Burdeux, Rouen, Londres, Dover, Calais e Paris

dias de Madri a Paris
✪ a partir de 1.290 $ US: Visitas a Madri, Burdeux, Londres, passeo pelo Soho e Paris

11

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 120 $ incluimos(*):

• Iluminações de Paris
• Subida ao 2º andar da Torre Eiffel
• Passeio de barco ao longo do Sena
• Palacio da Versalles

-30

2016
Março 10 17 24 31
Abril 7 14 21 28
Maio 5 12 19 28
Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22 29
Outubro 6 13 20 27
Novembro 3 10 17 24
Dezembro 1 8 15 22 29

2017
Janeiro 5 12 19 26
Fevereiro    2 9 16 23
Março 2 9

10 Março - 06 Junho 16 ................................. 1.330

07 Junho - 15 Julho 16................................... 1.490

16 Julho - 31 Agosto 16 ................................. 1.290

01 Setembro - 10 Novembro 16..................... 1.330

12 Novembro 16 - 13 Março 17 ..................... 1.310

Suplemento quarto individual......................... 700

■ Transporte em autopullman de luxo ou trem. 
■ Traslado de chegada em Londres aeroporto-hotel.
■ Acomodação e café da manhã buffet em quarto

duplo com banheiro privativo 
■ Visitas panorámicas em Londres, Paris e Madri,

(segundo opção).
■ Guia acompanhante durante o itinerário. 

Madri Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Bourdeaux Alton**** www.alton.fr

Rouen Ibis Champs de Mars**** www.ibishotel.fr

Paris Ibis Paris*** www.ibishotel.com
Residhome de Nanterre*** www.residhome.com
Residhome D´Asnieres*** www.residhome.com

Londres Ibis Wembley*** www.ibis.com
Thistle Barbican*** www.thistle.com

Datas de início em Madri

Preços por pessoa em $ USA

Incluso no tour

Hotéis previstos ou similares

(*) Valores neto e finais por passageiro

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Castelo de Windsor 85 $ 60 $
• Paris iluminado 52 $ 36 $
• Paseio de barco ao longo do Sena 

e subida al 2º piso da Torre Eiffel 75 $ 53 $
• Museu del Louvre 65 $ 46 $
• Palazio de Versalles 97 $ 68 $
• Toledo meio dia 68 $ 48 $

Informação adicionali

M02

G01

M03

Madri

Paris
Rouen

Burdeux

Londres

(2) Para o trajeto Madri-Londres, quando o número de pax for inferior a 10,
o percurso será feito de trem ou avião, com pernoite em Madri o
Londres em vez de em Bourdeaux e Rouen.
O trajeto Londres-Paris, em algunos casos, será feito de trem Eurostar.
Consultar.
Paris, o devido ao campeonato da Europa dão Futbol, a saídas de 6/6
ao 11/7 pernoctaran fora da cidade.
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DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre. Acomoda-
ção. Excursão opcional Paris Iluminada. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita panorâmica
pela cidade, durante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame,
o Quartier Latin; a Sorbonne; o Panteão de Homens Ilustres; os
Inválidos, onde se encontra o mausoléu de Napoleão; o Palácio
e os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e
da França; Place de la Concorde; a Place de l’Etoile com o Arco
do Triunfo; Place Vendôme; a Ópera Garnier; etc. À tarde, op-
cionalmente, embarcaremos nos famosos ”bateaux mouches”
para dar um passeio de barco ao longo do Sena. Em seguida
subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel (opcional), para ad-
mirar uma vista panorâmica única e belíssima da grande cidade
que é Paris. Terminaremos o dia com um passeio a pé em Mont-
martre, a Praça de Tertre, com seus retratistas e o Sagrado Co-
ração (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre que você pode aproveitar para
desfrutar de um dos seguintes museus ou atrativos:
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-GANTE-
BRUXELAS
Café da manhã buffet e saída para Bruges, uma das mais
belas cidades da Europa. Destacamos a Praça Principal onde
se encontram os grandes mercados centrais do século XIII, an-
tigo centro comercial da cidade: Praça de Burg, com a Prefei-
tura, o Palácio de Justiça e a Basílica do Sangue Sagrado, etc.
Tempo livre. Continuação para Gante, destacamos a Catedral
de São Bavão, de estilo românico, gótico e barroco, veremos
também a Prefeitura, curiosa mescla de estilo gótico e renas-
centista. Continuação da viagem até Bruxelas. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-ANTUÉRPIA-
A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita à cidade. Destaca
sua Grand Place, dominada pela majestosa Torre da Prefeitura;
a catedral, com seus museus que abrigam grandes obras dos
mestres flamengos; seu Palácio de Justiça, etc. Saída para An-
tuérpia. Almoço. Visita à cidade, onde se destaca a Catedral de
Nossa Senhora, monumental obra do gótico flamengo; a Praça
Principal, dominada pela Torre da Catedral e a Prefeitura. Con-
tinuação para A Haia, onde está “Madurodam”, a “cidade em mi-
niatura” (visita opcional). Seguiremos nossa viagem até
Amsterdã. Acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN 
E VOLENDAM-AMSTERDAM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã faremos a visita pa-
norâmica pela cidade. Entre seus destaques estão, sem dúvida,
os canais e centro antigo, um dos maiores e mais bem preser-
vados da Europa, com uma linha baixa de edifícios de elegantes
fachadas e delicadas cúpulas; a Praça Dam, o Bairro Judeu,
que conta com alguns lugares interessantes como o Castelo de
Sete Torres Waag, antiga porta de entrada à cidade, que aloja
o Joods Historisch Museum (Museu da História Judaica), uma
sinagoga restaurada dos séculos XVII e XVIII, que exibe pintu-
ras, objetos de uso cerimonial e documentos relacionados com
a história da comunidade judaica holandesa; a casa de Rem-
brandt, convertida em museu, que exibe uma extensa coleção
de gravuras do pintor (incluindo quatro placas), e diversos qua-
dros do mestre, de seus alunos e de alguns pintores contempo-
râneos; e a Sinagoga Portuguesa ou o Mercado de Flores de
Singel. Depois, teremos um belo passeio incluso por seus típi-
cos canais. Almoço. Tarde livre. Se quiser, participe de uma ex-
cursão facultativa a Marken e Volendam, duas vilas de
pescadores cerca de Amsterdã, com casas perfeitamente pre-
servadas, trajes típicos, lojas e cenários pitorescos. Ambas lo-
calidades possuem um belo e admirável porto. Durante esta
excursão, também visitaremos uma fazenda de queijos, onde
se produz o famoso Gouda, assim como as instalações dos moi-
nhos de Zaanse Schans, onde você vai admirar uma das pai-
sagens mais fotografadas da Holanda com os diferentes
modelos de moinhos ainda em funcionamiento. Acomodação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia, hoje em dia uma
das cidades europeias mais importantes no que diz respeito a
feiras e exposições comerciais. Chegada e visita panorâmica a
esta cidade na qual se destaca, a Catedral de São Pedro e
Santa Maria, cujas obras tiveram início no século XIII; as igrejas
de São Pantaleão e São Jorge e duas ruas muito pitorescas e
animadas: Hole e Schildergasse. Continuação para Boppard.
Lá embarcaremos num cruzeiro que nos conduzirá pela parte
mais bonita do Reno, para admirar o Rochedo Loreley, uma
enorme rocha maciça que surge na margem direita do rio. De-
sembarque e continuação da viagem para Frankfurt. Visita pa-
norâmica, onde destacamos a colegiada de Frankfurt, também
referida como catedral. Próxima à prefeitura encontra-se a igreja
de São Paulo, a famosa Paulskirche, onde se constituiu a pri-
meira assembléia nacional da Alemanha, em 1848 e que é con-
siderada, desde então, o berço da democracia alemã. Outro
emblema cultural de Frankfurt é o Auditório e Centro de Con-
gressos, Alte Oper Frankfurt (antiga ópera), reconstruída depois
da II Guerra Mundial, com seu original estilo renascentista ita-
liano; a universidade, fundada em 1914, que leva o nome do
filho predileto da cidade: Johann Wolfgang Goethe, cuja casa
natal é um dos monumentos mais visitados da cidade. Acomo-
dação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT
Café da manhã buffet. No horário indicado, se efetuará o tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

Campo da tulipanes e molinos (Amsterdã)

PRÉ-VIAGEM A MADRI
Se deseja, adiante sua viagem e
passe uns dias em Madri

Dia 1 (Sexta Feira) MADRI
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e traslado ao
hotel. Dia livre. Acomodação.

Dia 2 (Sábado) MADRI
Estadia com café da manhã buffet. Visita panorâmica pela
cidade. Percorreremos o Paseo de la Castellana.

Dia 3 (Domingo) MADRI
Estadia com café da manhã buffet. Dia livre para desfrutar
da cidade.

Dia 4 (Segunda Feira) MADRI-PARIS
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto (passagem aérea não inclusa) para embarcar
com destino a Paris. Chegada, assistência e traslado ao
hotel. Acomodação. Excursão opcional Paris Iluminada.

Paris Residhome de Nanterre*** www.residhome.com
Residhome D´Asnieres*** www.residhome.com

Bruxelas Ibis Gare Midi*** www.ibis.com
Ibis Brussels**** www.ibishotel.com

Amsterdã Dorint Airport*** www.aiportdorint.com
H. Inn Express Arena*** www.ihg.com

Frankfurt Novotel City**** www.novotel.com
Ibis Frankfurt*** www.ibishotel.com

Madri Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Hotéis previstos ou similares

(*) Valores neto e finais por passageiro

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Paris iluminado 52 $ 36 $
• Passeio de barco ao longo do Sena 

e subida al 2º piso da Torre Eiffel 75 $ 53 $
• Museu del Louvre 65 $ 46 $
• Palazio de Versalles 97 $ 68 $
• Marken e Volendam 52 $ 32 $
• Toledo meio dia 68 $ 48 $

Preços por pessoa em $ USA

dias dias

14 Março - 09 Junho 16 .................. 835 1.175
10 Julho - 15 Agosto 16 .................. 1.030 1.330
16 Julho - 31 Agosto 16 .................. 825 1.125
01 Setembro - 10 Novembro 16...... 835 1.175
11 Novembro 16 - 13 Março 17 ...... 830 1.150
Suplemento quarto individual ......... 490 630

8 11

Paris

Madri
(Prévio opcional)

Bruxelas

Amsterdã

Frankfurt

MADRI, PARIS, PAÍSES BAIXOS
E CRUZEIRO PELO RENO
Madri, Paris, Bruges, Gante, Bruxelas, Antuerpia, A Haia, Ámsterdã, Colônia e Frankfurt 

dias de Paris a Frankfurt
✪ a partir de 825 $ US: 12 visitas

días de Madri a Frankfurt
✪ a partir de 1.125 $ US: 13 visitas

8

11

dias. Início todos os segundas feiras em Paris

dias. Início todas as sexta feiras em Madri

8

11

Datas de início

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 190 $ incluimos(*):

• 7 refeições (1 refeição principal diária)
• Iluminações de Paris
• Subida ao 2º andar da Torre Eiffel
• Passeio de barco ao longo do Sena
• Marken e Volendam

• Paris, devido al Campeonato de Europa Futbol a salidas del 10/6 ao
15/7 dormirán fora de la ciudad.

• Bruxelas, debido a la Feria Seafood del 11/4 al 27/4 y a la Flower Car-
pert del 11/8 al 15/8 acomodação será fora da cidade.

• Ámsterdã, devido a la IBC del 9 al 16/9 acomodação será fora da ci-
dade.

• Frankfurt, devido a la Automechanika del 11 al 18/9 acomodação será
fora da cidade.

Informação adicionali

MM8

PP7

PB2
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MM8

PP7

DÍA 1 (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga, assistência de nossa equipe espanhola e tras-
lado ao hotel. Tempo livre (dependendo do horário do voo) para
descobrir Praga por conta própria. Acomodação.

DÍA 2 (Segunda Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga. Durante a visita
panorâmica, veremos: a Praça da República, onde se encontra
uma das mais antigas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a
Casa Municipal; a Praça Venceslau, a maior das três praças gi-
gantescas construídas por Carlos IV para sua cidade nova (Nové
Mesto). Seguiremos para a Ponte Charles, um dos símbolos da
cidade, do século XIV, hoje reservada ao trânsito de pedestres.
Também desfrutaremos da Praça Velha que é o local de maior
destaque do centro histórico de Praga. Na parte da tarde, durante
a visita artística opcional, veremos: 

• O Castelo de Praga.
• A Viela Dourada.

DÍA 3 (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Excursão opcional de dia completo à vi-
zinha e famosa cidade de Karlovy Vary, a maior e mais importante
estação balneária da República Checa. Diz a lenda que foi fun-
dada pelo próprio imperador Carlos IV, que, em um dia da caça,
descobriu as propriedades da água da região e, mais tarde, cons-
truiu um pavilhão de caça e fundou uma cidade à qual deu o seu
nome: Karlovy Vary, que significa "águas quentes de Carlos". Sua
indústria de maior prestígio mundial é a do cristal Moser, conhe-
cido como "Cristal dos Reis", de excelente qualidade e que abas-
tece, desde o século XIX, as Casas Reais Europeias, chefes de
Estado, etc. Retorno a Praga. À noite, jantar opcional na taberna
U-Fleku, durante o qual degustaremos a cozinha checa, o famoso
licor Becherovka (uma taça) e a excelente cerveja checa (uma
jarra), tudo incluso no preço. Acomodação.

DÍA 4 (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã, saída para Brno,
em seguida tempo livre para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte
Barroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para Bra-
tislava, capital da Eslováquia. Chegada e visita panorâmica da ci-
dade. Bratislava é a sede do parlamento e governo eslovaco e
possui uma grande oferta artistica, cultural e educacional. Loca-
lizada em uma meseta de 85 m acima do Danúbio, o castelo de
Bratislava é uma das estruturas mais proeminentes da cidade. A
maioria dos edificios históricos estão localizados na Cidade Velha.
A prefeitura de Bratislava é um complexo de três edificios cons-
truídos entre os séculos XIV ao XV e são hoje em dia sede do
museu da cidade de Bratislava. A porta de Miguel é a única porta
que continua preservada das fortificações medievais e está loca-
lizada entre os edificios mais antigos da cidade. Saída para Bu-
dapeste. Considerada como uma das cidades mais bonitas da

Europa, Bupapeste possui vários locais que são Patrimônio da
Humanidade, com destaque ao bairro do castelo de Buda, a Ave-
nida Andrassy e as margens do rio Danúbio. Chegada e acomo-
dação.

DÍA 5 (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, faremos a visita pa-
norâmica. Na margem direita do Danúbio fica o centro histórico,
o Buda, onde veremos: o Bastião dos Pescadores, a Igreja de
Matias, etc. Em seguida, cruzaremos o Danúbio em direção a
Peste, a área comercial da cidade. Na parte da tarde aqueles que
desejarem poderão fazer um passeio opcional de barco no Da-
núbio. Hoje à noite oferecemos a oportunidade de fazer um pas-
seio noturno em Budapeste iluminada e participar de um jantar
cigano (opc.). Acomodação.

DÍA 6. (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet. e saída para a histórica cidade de Viena.
Chegada, e visita panorâmica a esta cidade banhada pelo Danú-
bio, antiga capital do império austro-húngaro. No centro de Viena
podemos localizar a antiga cidade imperial, com o Palácio de Hof-
burg, residência dos imperadores. Também veremos o Palácio
de Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de Santo Estêvão, o
Museu de Belas Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mo-
zart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a Ópera, etc. Passeio
com nosso guia pelas principais ruas da capital austríaca. Aco-
modação.

DÍA 7. (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita opcional a
Viena artística: Ópera Estatal de Viena ou Staatsoper, o primeiro
edifício público do Ring, que recebeu críticas muito severas
quando foi inaugurado, em 1868, até o ponto que levou ao suicídio
um de seus arquitetos, Van der Null, e provocou um enfarte em
um outro, Sicardsburg; sendo que as críticas deviam-se ao fato
de que o edifício era menor do que a Ópera Garnier de Paris.
Dizem que Francisco José ficou tão impressionado com a morte
dos arquitetos que não se atreveu a criticar inaugurações poste-
riores. Foi inaugurada com a apresentação da ópera "Don Gio-
vanni", de Mozart, que desde então, é considerada uma das
melhores e mais conhecidas do mundo. A seguir, oferecemos a
possibilidade de fazer uma visita opcional ao Palácio Schönbrunn:
Palácio de Verão construído para Maria Theresa entre 1743-1749,
na verdade, uma versão reduzida do projeto original. O interior é
um verdadeiro tesouro (afrescos, pinturas, trabalhos em madeira,
laca, estuque e espelhos, tapeçarias, mármore e cristal), nenhuma
despesa foi poupada. Vamos visitar os aposentos imperiais, in-
cluindo os seus maravilhosos jardins de estilo francês. Tarde livre,
sugerimos continuar desfrutando da cidade ou fazer uma visita
opcional aos Bosques de Viena: partiremos de Viena passando
através de seus célebres bosques até chegar à abadia de Heili-
genkreuz, que visitaremos. Seguiremos para o Castelo de Liech-
tenstein, onde você pode desfrutar de belas paisagens. Vamos
continuar nossa excursão até a típica cidade de Baden. À tarde,
aproveite para assistir a um concerto no Palácio Auersperg e, pos-
teriormente, jantar em Grinzing (opcional). Acomodação.

DÍA 8. (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. No horário indicado, translado ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.

Tranvia (Viena)

PRAGA, BUDAPESTE E VIENA
A SEU ALCANCE
Praga, Bratislava, Budapeste e Viena

dias de Praga a Viena
✪ a partir de 640 $ US: Visitas a Praga, Bratislava, Budapeste e Viena

8

(*) Valores neto e finais por passageiro

-30

2016
Março 20 27
Abril 3 10 17 24
Maio 1 8 5 22 29
Junho 5 12 19 26
Julho 3 10 17 24 31
Agosto 7 14 21 28
Setembro 4 11 18 25
Outubro 2 9 16 23 30
Novembro 6 13 20 27
Dezembro 4 11 18 25

2017
Janeiro 1 8 15 22 29
Fevereiro    5 12 19 26
Março 5 12

20 Março - 03 Junho 16 ................................. 730

04 Juho - 25 Agosto 16 .................................. 680

26 Agosto - 10 Novembro 16 ......................... 730

11 Novembro - 12 Março 17 .......................... 640

Suplemento quarto individual......................... 350

■ Transporte em autopullman tudo recorrido. 
■ Traslado aeroporto-hotel-aeroporto.
■ Acomodação em hoteis indicados ou similares, em

quarto duplo com banheiro privativo.
■ Alojamento e café da manhã em hoteis.
■ Visitas panorámicas de Praga, Budapeste e Viena.
■ Visita explicada por nosso guia Bratislava. 

Praga Hotel Duo/Olympik**** www.olympik.cz

Holiday Inn Congress**** www.holidayinn.com

Clarion Congres**** www.clarionhotel.com

BudapesteArena/Budapeste**** www.danubiushotel.com

Hungaria**** www.danubiushotel.com

Viena Vienna South**** www.hiltongardeninn.com

Eurostars Vienna**** www.eurostar.com

Datas de início em Madri

Preços por pessoa em $ USA

Incluso no tour

Hotéis previstos ou similares

(*) Valores neto e finais por passageiro

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Visita artistica de Praga 28 $ 20 $
• Karlovy Vary 90 $ 63 $
• Passeio de barco ao pelo Danubio 44 $ 31 $
• Visita a la Ópera e  Parlamento 70 $ 49 $
• Visita artistica de Viena 70 $ 49 $
• Jantar tipica em Grinzing 60 $ 42 $

Das ordes das visitas podera ser alterado.

Informação adicionali

PB2

Praga

Bratislava

Budapeste
Viena

PACOTE ECONÔMICO
Por 220 $ incluimos(*):

• 2 jantares (dias 1 e 4)
• 5 almoços (dias 2, 3, 5, 6 e 7)
• Visita artística da Praga
• Visita artística de Budapeste
• Visita artística de Viena
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DIA 1 (Segunda Feira) MADRI
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
Tempo livre. Acomodação.

DIA 2 (Terça Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos a visita panorâmica
pela cidade. Percorreremos o Paseo de la Castellana, fonte de
Cibeles, Plaza de Oriente, onde se situa o Palácio e o Teatro
Real, a Puerta del Sol, etc. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 3 (Quarta Feira) MADRI-BURGOS OU 
SAN SEBASTIÁN-BORDEAUX(2)

• Início viagem passageiros 15 dias
Pela manhã, saída para Burgos ou San Sebastián. Breve parada
com tempo livre para visitar uma destas duas cidades. Burgos,
com sua maravilhosa Catedral de estilo gótico ou San Sebastián,
com sua famosa Praia de La Concha. Continuação para Bor-
deaux. Chegada. Acomodação.

DIA 4 (Quinta Feira) BORDEAUX-Castelo do Loire-
PARIS
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã saída
para Paris. Chegada. Tempo livre para desfrutar desta cidade.
À noite, excursão opcional Paris Iluminada. Acomodação.

DIA 5 (Sexta Feira) PARIS
Estadia em regime de acomodação e café da manhã buffet.
Visita panorâmica pela cidade, onde veremos: a Catedral de
Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a
Sorbonne; O Panteão de Homens Ilustres; os Inválidos, onde
se encontra o mausoléu de Napoleão; O Palácio e Jardins de
Luxemburgo; a Torre Eiffel; a Place de la Concorde, a Ópera e
a Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo. Tempo livre durante
o qual sugerimos participar de uma excursão opcional ao longo
do Sena: embarque no porto de Lena para dar um passeio de
barco ao longo do Sena. Em seguida subida (opc) ao 2º andar

da Torre Eiffel, de onde se obtém uma panorâmica única e be-
líssima da grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia com
um passeio a pé pelo bairro de Montmartre, a Praça de Tertre
com seus retratistas e o Sagrado Coração (Sacré Coeur).

DIA 6 (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a possibilidade
de efetuar as seguintes visitas opcionais:
•  Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do mundo, que re-

corda a pretérita glória da corte francesa e fiel reflexo da von-
tade de um rei; Luis XIV, o “Rei Sol”; destacam-se seus belos
jardins, fontes e sua maravilhosa Galeria dos Espelhos.

•  Museu do Louvre: um dos maiores museus do mundo que
abriga, entre muitas outras obras, a famosa Gioconda.

•  Museu de Arte Moderna do Centro Pompidou.
•  Museu d’Orsay: com uma valiosa coleção de pinturas impres-

sionistas.
Para terminar o dia, sugerimos assistir, opcionalmente, ao ines-
quecível show do famoso Moulin Rouge.

DIA 7 (Domingo) PARIS-Cruzeiro pelo Reno-
FRANKFURT
Café da manhã buffet e saída para Boppard. Lá embarcaremos
num cruzeiro que nos conduzirá pela parte mais bonita do Reno,
para admirar o Rochedo Loreley, uma enorme rocha maciça que
surge na margem direita do rio, num estreito onde o curso do
rio forma um "S", revelando os antigos Castelos-Fortalezas do
Reno. Desembarque e continuação da viagem até Frankfurt,
centro financeiro e comercial da Alemanha. Apresentamos a ci-
dade mais internacional da Alemanha através da visita panorâ-
mica pela cidade onde destacamos a colegiada de Frankfurt,
que era, desde 1356, o lugar onde se elegiam os reis, o Auditório
e centro de Congressos, a Universidade. fundada em 1914, que
leva o nome do filho predileto da cidade: Johan Wolfgang
Goethe. Acomodação. Desfrutaremos de um passeio no final
da tarde durante o qual poderemos contemplar sua famosa si-

Madri

Zaragoza

Bordeaux

Frankfurt

Heidel berg

Friburgo

Veneza
Verona

Pádua
Florença

Assis

Mulhouse

Milão

Nice
Pisa

Roma

Paris

Barcelona

EUROPA TURISTICA
Madri, Burdeux, Paris, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Veneza, Padua, Florença, Assis, Roma, Pisa, Nice e Barcelona

dias de Madri a Madri dias de Madri a Barcelona
✪ a partir de 1.960 $ US: 3 refeições e 19 visitas ✪ a partir de 1.830 $ US: 3 refeições e 16 visitas

dias de Madri a Madri dias de Madri a Barcelona
✪ a partir de 1.670 $ US: 3 refeições e 16 visitas ✪ a partir de 1.640 $ US: 3 refeições e 15 visitas

18 17

15 15

Puerta de Alcalá (Madri)

lhueta da cidade iluminada. Frankfurt é uma cidade que apre-
senta mais arranha-céus que qualquer outra cidade alemã. 

DIA 8 (Segunda Feira) FRANKFURT-HEIDELBERG-
MULHOUSE(2)

Café da manhã buffet e saída para Heidelberg, onde faremos
um passeio com nosso guia pela cidade, onde se destaca sua
Universidade, seu centro antigo e, principalmente, o Castelo,
que foi a residência dos príncipes eleitores do Palatinado, cons-
truído sobre uma fortaleza medieval e de onde se obtém amplas
vistas panorâmicas da cidade. Continuação para Mulhouse.
Jantar e acomodação.

DIA 9 (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída para Lucerna, breve parada. Con-
tinuação de viagem para Verona vía Milão. Llegada a Verora, a
cidade de Romeu e Julieta. Verona é quase totalmente cons-
truída em mármore rosa e branco, característico da região, que
tem um matiz rosado, dando a sensação de um contínuo pôr-
do-sol. Esta, que em tempos remotos foi um agitado assenta-
mento romano, é hoje uma das regiões mais prósperas e
elegantes de toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa de Ju-
lieta, situada nas proximidades da Piazza Erbe, um compacto
casarão medieval com seu típico balcão. Continuação da viagem
até Veneza. Jantar e acomodação. Opcionalmente poderemos
realizar uma visita a Veneza de noite.

DIA 10 (Quarta Feira) VENEZA
Estadia em regime de meia pensão. Na parte da manhã, tras-
lado até a Praça São Marcos. Faremos um cruzeiro incluso pela
laguna de Veneza, admirando belíssimas paisagens. Visita pa-
norâmica (inc) pela Pração São Marcos, onde se reúnem a arte
grega, medieval, bizantina e veneziana, formando um maravi-
lhoso conjunto arquitetônico com a Basílica de São Marcos, a
Torre do Relógio, a ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano. Resto do tempo
livre para realizar um passeio de gôndola (opcional) ao longo
dos típicos canais venezianos. 

DIA 11 (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade universitária,
onde se destacam sua magnífica Praça Prato della Valle, em
cujo centro há um pequeno jardim ao qual se chega cruzando
uma das quatro pontes de pedra que cobrem um fosso circular.
No próprio jardim concentram-se diversas estátuas que repre-
sentam seus habitantes mais importantes do passado; a Basílica
de Santo Antônio, construída para abrigar o sepulcro do Santo.
Continuação da viagem para Florença, berço e centro do Re-
nascimento. Visita panorâmica pela cidade. Seguindo os passos
de Leonardo e Michelangelo, entraremos em contato com a es-
sência do Renascimento. Na Catedral de Santa Maria del Fiore,
contemplaremos sua magnífica cúpula, do arquiteto Brunelles-
chi. Visitaremos também a Praça da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanille de Giotto. Resto do dia livre.
Os que quiserem poderão visitar opcionalmente a Academia,
onde poderão desfrutar contemplando o famoso “Davi” de Mi-
chelangelo e outras obras-primas. Acomodação.

DIA 12 (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a Basílica
de São Francisco, o mais belo de todos os seus templos, com
afrescos de Cimabue e Giotto e os pintores da escola florentina.
Continuação da viagem até Roma. Apresentamos a capital do
Tibre através de uma visita panorâmica de ônibus rumo ao co-
ração da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, o bairro do
Trastevere, as colinas de Avetino e Palatino, sendo que nesta
última encontram-se as memórias mais antigas de Roma; a be-
leza deste lugar, com ruínas arqueológicas, a riqueza de sua
vegetação e suas maravilhosas paisagens fazem dele um dos
mais belos da cidade. Veremos também o Coliseu, o Circo Má-

EA7

EA8

EA9

EA0
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-30

dias com serviços em Madri. Início todas as segundas feiras

dias sem serviços em Madri. Início todas as quartas feiras

18

15

■ Assistência no aeroporto de chegada 
a Europa e traslado ao hotel. 

■ Visitas com guia local: Paris, Veneza, Florença,
Roma e Madri. 

■ Visitas explicadas por nosso guia: Frankfurt,
Heidelberg, Verona, Pádua, Assis, Pisa, Nice, 
Barcelona e Zaragoza (segundo opção).

■ Refeições: café da manhã buffet diário + 3 jantares. 
■ Outras atrações inclusas: Cruzeiro pelo Reno, 

Visita a uma fábrica de cristal de Murano. 
■ Guia acompanhante durante toda a viagem. 
■ Acomodação em hotéis previstos ou similares. 
■ Ônibus Autopullman para o trajeto terrestre. 
■ Seguro de viagem.

Ver hotéis pág. 311.

(2) Para o trajeto Madri-Paris, quando o número de pax for inferior a
10, o percurso será feito de trem ou avião, com pernoite em
Madri em vez de Bordeaux.

Ver outras notas: págs. 306 e 311.

Datas de início em Madri

Incluso no tour

Hotéis previstos ou similares

(*) Valores neto e finais por passageiro

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Passeio de barco pelo Sena 
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel 75 $ 53 $

• Museu do Louvre 65 $ 46 $
• Palácio de Versalhes 97 $ 68 $
• Museus Vaticanos e Capela Sistina 73 $ 52 $
• Nápoles e Capri 130 $ 91 $
• Nápoles, Capri e Pompeia 198 $ 139 $

Informação adicionali

dias dias
• Circuito de Madri a Madri com Madri sem Madri

14 Março - 09 Junho 16................... 2.120 1.815
10 Junho - 15 Julho 16 .................... 2.220 1.960
16 Julho - 31 Agosto 16................... 2.010 1.750
01 Setembro - 10 Novembro 16 ...... 2.120 1.815
11 Novembro 16 - 13 Março 17....... 1.960 1.670
Opc. Barco Roma-Barcelona. Supl..... 235 235
Suplemento quarto individual .......... 1.190 980

dias dias
• Circuito de Madri a Barcelona com Madri sem Madri

14 Março - 09 Junho 16................... 1.985 1.785
10 Junho - 15 Julho 16 .................... 2.100 1.930
16 Julho - 31 Agosto 16................... 1.890 1.720
01 Setembro - 10 Novembro 16 ...... 1.985 1.785
11 Novembro 16 - 13 Março 17....... 1.830 1.640
Opc. Barco Roma-Barcelona. Supl. ... 235 235
Suplemento quarto individual .......... 1.120 980

18 15

17 15

Preços por pessoa em $ USA

Praça Navona (Roma) Torre Eiffel (Paris) Praça dos Milagres (Pisa)

ximo, o Arco de Constantino, o Teatro Marcello, Castel Sant’An-
gelo, a famosa praça Veneza e as escadarias do Campidoglio,
a mais famosa das sete colinas da cidade de Roma, da qual
destacamos sua praça, cujas fachadas, calçadas e escadarias
foram todas desenhadas por Michelangelo. Na parte da tarde
faremos opcionalmente a visita Roma Barroca; passeio pelas
principais praças da cidade, visitando a famosa Fontana di Trevi,
Panteon e a espetacular Praça Navona. Passeio pelo Traste-
vere. Acomodação.

DIA 13 (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje tenemos uma visita opcional in-
teressantíssima aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao
interior da Basílica de São Pedro. Começaremos visitando os
Museus Vaticanos, que foram os antigos palácios papais, o
grande pátio da Pinha, a sala da Cruz, a Galeria dos Cande-
labros, a dos Tapetes, a dos Mapas, a sala Sobiesky e da Ima-
culada, no final entraremos na Capela Sistina, grande
obra-prima de Michelangelo, com todos seus afrescos restau-
rados. Depois passaremos à Basílica de São Pedro, construída
no lugar do martírio do Santo e depois reconstruída; dela se
destaca sua imponente cúpula, obra-prima de Michelangelo.
Em seu interior se conservam importantes tesouros, entre eles
a “Pietá” de Michelangelo, o “Baldaquino” de Bernini, situado
sobre o túmulo de São Pedro, em bronze dourado, e os mo-
numentos fúnebres dos papas realizados através dos séculos
pelos artistas mais ilustres. Terminaremos na magnífica Praça
São Pedro, e sua Colunata, uma das maiores do mundo, de
Bernini, em cujo centro está o Obelisco. Tempo livre que po-
derá aproveitar para visitar por conta própria as Basílicas Maio-
res e Catacumbas, Santa Maria Maior, a mais bela e antiga
das Basílicas (século IV) dedicadas a Maria, mãe de Cristo,
com seus maravilhosos mosaicos e as relíquias da manjedoura
de Jesus. Continuação para São João de Latrão. Catedral de
Roma e primeira residência dos Papas, com obras de arte da
idade média ao barroco. Resto do dia livre.

DIA 14 (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Dia livre durante o qual você vai poder
fazer uma excursão opcional de dia inteiro a Nápoles e Capri.
Saída de ônibus pela manhã rumo a Nápoles. Uma visita pano-
râmica da baía é um espetáculo inesquecível, que, por si só, já
bastaria para levar da capital do Mezzogiorno italiano uma lem-
brança única. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos levará
à ilha de Capri. Passeio por Capri e visita aos magníficos jardins
de Augusto. Seguiremos para o restaurante onde será servido o
almoço. Na parte da tarde, tempo livre para percorrer as elegan-
tes ruas, as melhores lojas, as exclusivas joalherias e a famosa
Piazzeta com suas cafeterias antigas; tudo isso confirma a fama
de Capri como a “Pérola do Mediterrâneo”. No final da tarde vol-
taremos para Nápoles. Também existe a possibilidade de visitar
Pompeia (opcional). Com o guia local visitaremos as ruínas desta
colônia romana que o vulcão Vesúvio sepultou em 24 de agosto
do ano 79 depois de Cristo. Passearemos por suas ruas de
pedra, entraremos em algumas casas para conhecer melhor a
vida e a singularidade dos pompeianos que lá viveram há quase
2.000 anos.

DIA 15 (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chegada e visita a
esta cidade toscana que possui um conjunto de singular beleza
na Praça dos Milagres. Continuação da viagem para Nice.
Chegada. Acomodação. À noite, visita opcional a Mônaco e
Monte Carlo.

DIA 16 (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier: continuação

da viagem rumo à fronteira espanhola. Chegada a Barcelona
e visita à cidade. Acomodação.

Se quiser, noite extra em Barcelona(1) em AD

• Em quarto duplo 80 $ por pessoa
• Em quarto individual 120 $ por pessoa

DIA 17 (Quarta Feira) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Visita panorâmica
inclusa à Basílica do Pilar e continuação da viagem para
Madri.Chegada. Passeio pela Plaza Mayor. Acomodação.
• Fim da viagem para passageiros de 15 dias
• Acomodação para passageiros de 18 dias

DIA 18 (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

Opção volta de barco
Cruzeiro pelo Mediterrâneo

DIA 15 (Segunda Feira) ROMA-BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia e embar-
que no Cruzeiro com destino a Barcelona. Dia e noite a
bordo. Acomodação em camarote duplo.

DIA 16 (Terça Feira) BARCELONA Dia de 
Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até a hora de
chegada a Barcelona, às 18h30min. Tempo livre na embar-
cação para desfrutar de suas maravilhosas instalações.
Desembarque e visita à cidade. Percorreremos os lugares
mais típicos e importantes de Barcelona, como a Sagrada
Família (obra-prima de Gaudí), o Passeio de Gracia, Praça
de Catalunha (centro nevrálgico da cidade), as Ramblas
(um lugar emblemático da cidade que vai da Plaza de Ca-
talunya até o porto antigo), etc. Acomodação.

Se quiser, noite extra em Barcelona(1) em AD

• Em quarto duplo 80 $ por pessoa
• Em quarto individual 120 $ por pessoa

DIA 17 (Quarta Feira) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Visita pa-
norâmica à Basílica do Pilar e continuação da viagem para
Madri.Chegada. Passeio pela Plaza Mayor. Acomodação.

• Fim da viagem para passageiros de 15 dias
• Acomodação para passageiros de 18 dias

DIA 18 (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao ae-
roporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

(1) Para os passageiros com noite extra em Barcelona, nosso serviço fi-
naliza com o café da manhã do último dia

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 160 $ incluimos(*):

• 5 refeições extras (dias 7, 11, 12, 13 e 14). Total 8
• Iluminações de Paris
• Subida ao 2º andar da Torre Eiffel
• Passeio de barco ao longo do Sena
• Passeio de gôndola
• Roma Barroca
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DIA 1 (Quinta Feira) PARIS
Chegada a Paris, assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
Chegada, tempo livre e acomodação. Visita opcional a Paris Ilu-
minada. Paris é a cidade luz, que de noite explode em mil cores
que dão um encanto especial à majestosa Torre Eiffel, ao belo
Arco do Triunfo, aos imensos Champs-Élysées, à Ópera Gar-
nier, a Place de la Concorde, Trocadero, etc.

DIA 2 (Sexta Feira) PARIS
Estadia com café da manhã buffet. Hoje temos diversas visitas
e atrações que nos proporcionarão uma visão ampla de Paris.
Iniciaremos com a visita panorâmica pela cidade, durante a qual
veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-prima da arte medie-
val; o Quartier Latin; a Sorbonne; o Panteão de Homens Ilustres;
os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de Napoleão; o Pa-
lácio e os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de
Paris e da França; Place de la Concorde; a Place de l’Etoile com
o Arco do Triunfo, Place Vendôme, a Ópera Garnier, etc. À
tarde, opcionalmente, embarcaremos nos famosos “bateaux
mouches” para dar um passeio de barco ao longo do Sena. Sob
as românticas pontes de Paris, o barco vai deslizando ao longo
do rio, enquanto você desfruta com o fantástico desfile de mo-
numentos das margens: Torre Eiffel, La Cité, Notre Dame, etc.
Oferecemos também, opcionalmente, a subida ao 2º andar da
famosa Torre Eiffel, para admirar uma vista panorâmica única e
belíssima da grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia
com um passeio a pé em Montmartre, onde se encontra a es-
petacular basílica do Sagrado Coração (Sacré Coeur). Lá, você
vai admirar uma inesquecível vista panorâmica de Paris. Conti-

nuaremos o passeio até a Praça de Tertre, também conhecida
como a “praça dos pintores”, onde se encontram os melhores
retratistas de toda a cidade. Oferecemos, opcionalmente, a pos-
sibilidade de assistir ao inesquecível show do famoso Moulin
Rouge. Acomodação.

DIA 3 (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a possibilidade
de efetuar as seguintes visitas opcionais:
•  Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do mundo, que re-

corda a pretérita glória da corte francesa e fiel reflexo da von-
tade de um rei; Luis XIV, o “Rei Sol”; destacam-se seus belos
jardins, fontes e sua maravilhosa Galeria dos Espelhos.

•  Museu do Louvre: um dos maiores museus do mundo que
abriga, entre muitas outras obras, a famosa Gioconda.

•  Museu de Arte Moderna do Centro Pompidou.
•  Museu d’Orsay: com uma valiosa coleção de pinturas impres-

sionistas.
Para terminar o dia, sugerimos assistir, opcionalmente, ao ines-
quecível show do famoso Moulin Rouge.

DIA 4 (Domingo) PARIS-Cruzeiro pelo Reno-
FRANKFURT
Café da manhã buffet e saída para Boppard. Neste ponto, em-
barcaremos num cruzeiro incluso que nos conduzirá pela parte
mais bonita do Reno para admirar o Rochedo Loreley, uma
enorme rocha maciça que surje na margem direita do rio, em
um estreito do Reno, onde o curso do rio forma um “S”, reve-
lando seus antigos castelos-fortaleza. Desembarque e continua-

ção da viagem até Frankfurt, centro financeiro e comercial da
Alemanha. Visita panorâmica, onde destacamos a colegiada de
Frankfurt, também referida como catedral. Próxima à prefeitura
encontra-se a igreja de São Paulo, a famosa Paulskirche, onde
se constituiu a primeira assembléia nacional da Alemanha, em
1848 e que é considerada, desde então, o berço da democracia
alemã. Outro emblema cultural de Frankfurt é o Auditório e Cen-
tro de Congressos, Alte Oper Frankfurt (antiga ópera), recons-
truída depois da II Guerra Mundial, com seu original estilo
renascentista italiano; a universidade, fundada em 1914, que
leva o nome do filho predileto da cidade: Johann Wolfgang
Goethe, cuja casa natal é um dos monumentos mais visitados
da cidade. No final da tarde, desfrutaremos de um passeio du-
rante o qual ficaremos admirados ao contemplar a famosa si-
lhueta da cidade iluminada. Frankfurt é a cidade alemã com mais
arranha-céus, e isto é devido ao fato da cidade ser sede de im-
portantes bancos internacionais e nacionais. Tudo isso faz de
Frankfurt o primeiro centro financeiro da Alemanha. Acomoda-
ção.

DIA 5 (Segunda Feira) FRANKFURT-HEIDELBERG-
MULHOUSE(2)

Café da manhã buffet e saída para Heidelberg, onde faremos
um passeio com nosso guia pela cidade, onde se destaca sua
Universidade, seu centro antigo e, principalmente, o Castelo,
que foi a residência dos príncipes eleitores do Palatinado, cons-
truído sobre uma fortaleza medieval e de onde se obtém amplas
vistas panorâmicas da cidade. Continuação para Mulhouse.
Jantar e acomodação.

DIA 6 (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída para Lucerna, breve parada. Con-
tinuação de viagem para Verona vía Milão. Llegada a Verora, a
cidade de Romeu e Julieta. Verona é quase totalmente cons-
truída em mármore rosa e branco, característico da região, que
tem um matiz rosado, dando a sensação de um contínuo pôr-
do-sol. Esta, que em tempos remotos foi um agitado assenta-
mento romano, é hoje uma das regiões mais prósperas e
elegantes de toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa de Ju-
lieta, situada nas proximidades da Piazza Erbe, um compacto
casarão medieval com seu típico balcão. Continuação da viagem
até Veneza. Jantar e acomodação. Opcionalmente poderemos
realizar uma visita a Veneza de noite.

DIA 7 (Quarta Feira) VENEZA
Estadia em regime de meia pensão. Na parte da manhã, tras-
lado até a Praça São Marcos. Faremos um bonito cruzeiro de
barco pela laguna e entre as belas ilhas venezianas desfrutando
de fantásticas vistas de Veneza, cidade única no mundo, for-
mada por uma complexa rede de canais, ruas e palácios, num
labirinto que você corre o risco de ficar preso por sua beleza e
mistério. O Grande Canal, “a rua mais bonita do mundo”, atra-
vessa a cidade. Em ambos lados do Grande Canal surjem al-
guns dos edifícios mais bonitos da cidade: magníficos palácios
góticos, renascentistas e barrocos, a ponte de Rialto, que até o
século passado era a única ponte que unia ambos os lados do
canal. Começaremos nossa visita panorâmica pela deslum-
brante Praça São Marcos, onde se reúnem a arte grega, medie-
val, bizantina e veneziana, formando um maravilhoso conjunto
arquitetônico com a Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio,
a ponte dos Suspiros, Campanille e Palácio Ducal. Visita a uma
fábrica de cristal de Murano. Resto do tempo livre. Se quiser,
faça um passeio de gôndola ao longo dos típicos canais vene-
zianos. Retorno ao hotel de barco privado e ônibus. Acomoda-
ção.

DIA 8 (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade universitária
e um dos centros artísticos mais importantes da Itália, que abriga
muitos palácios medievais, igrejas com cúpulas douradas e

EA1
Frankfurt

Heidel berg

Friburgo

Veneza
Verona

Pádua
Florença

Assis

Mulhouse

Milão

Roma

Paris

Passeio de gôndola (Veneza)

EUROPA A SEU ALCANCE I
Paris, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Veneza, Padua, Florença, Assis e Roma

dias de Paris a Roma
✪ a partir de 1.295 $ US: 3 refeições e visitas a Paris, Frankfurt, Verona, Veneza, 

Padua, Florença, Assis, Roma, Cruzeiro pelo Reno, Cruzeiro pela laguna venezana,
Basilica de São Antonio da Padua, Basilica de São Francisco de Assis, 
passeio por Montmatre e Trastevere
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(*) Valores neto e finais por passageiro

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Paris iluminado 52 $ 36 $
• Passeio de barco pelo Sena 

e subida ao 2º piso da Torre Eiffel 75 $ 53 $
• Museu do Louvre 65 $ 46 $
• Palácio de Versalhes 97 $ 68 $
• Museus Vaticanos e Capela Sistina 73 $ 52 $
• Nápoles e Capri 130 $ 91 $
• Nápoles, Capri e Pompeia 198 $ 139 $

Todas as Quintas Feiras

Datas de início em Paris

Preços por pessoa em $ USA

14 Março - 09 Junho 16............................... 1.430

10 Junho - 15 Julho 16 ................................ 1.575

16 Julho - 31 Agosto 16............................... 1.365

01 Setembro - 10 Novembro 16 .................. 1.430

11 Novembro 16 - 13 Março 17................... 1.295

Suplemento quarto individual ...................... 770

■ Assistência no aeroporto de chegada 
a Europa e traslado ao hotel. 

■ Visitas com guia local: Paris, Veneza, Florença,
e Roma. 

■ Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Heidelberg, Verona, Pádua, Assis, 
passeio em Montmartre.

■ Refeições: café da manhã buffet diário + 3 jantares
no itinerário. 

■ Outras atrações inclusas: Cruzeiro pelo Reno, 
Visita a uma fábrica de cristal de Murano. 

■ Guia acompanhante durante toda a viagem. 
■ Acomodação em hotéis previstos ou similares. 
■ Ônibus Autopullman para o trajeto terrestre. 
■ Seguro de viagem.
■ Ver notas: págs. 306 e 313.

Incluso no tour

Paris Ibis Paris*** www.ibishotel.com
Residhome de Nanterre*** www.residhome.com
Residhome D´Asnieres*** www.residhome.com

Frankfurt Novotel City**** www.novotel.com
Ibis Frankfurt*** www.ibishotel.com

Mulhouse Ibis Center Filature*** www.ibis.com
Aparthotel Trident*** www.appart-hotel-trident.com

Veneza Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it
Base**** www.basehotel.it

Florença Raffaello**** www.gabrieledannunziohotel.com
Delta Florence**** www.deltaflorence.com

Roma Regent**** www.hotelregentroma.com
Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com
Marco Aurelio**** www.hotelmarcoaurelio.com

Hotéis previstos ou similares

EA1

Arco do Triunfo (Paris) Capri (Nápoles) Vaticano (Roma)

obras de arte de grandes valor. Destaca sua magnífica Praça
Prato della Vale, enorme praça ovalada no centro da cidade e
um dos pontos de encontro e de lazer preferido dos habitantes
de Pádua. Em seu centro há um pequeno jardim, onde se chega
cruzando uma das quatro pontes de pedra que cruzam um fosso
circular. No próprio jardim concentram-se diversas estátuas, re-
presentando seus habitantes mais importantes do passado. A
basílica de Santo Antônio, construída para abrigar o sepulcro
com os restos mortais do santo é um deslumbrante edifício, emi-
nentemente gótico e românico.Possui oito cúpulas e diversos
campanários que parecem minaretes árabes. Continuação da
viagem para Florença, berço e centro do Renascimento. Flo-
rença é uma cidade conhecida mundialmente por seu patrimônio
artístico e arquitetônico. O estilo predominante é o renascentista,
criado na própria cidade, na segunda metade do século XIV.
Seu centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. O coração da cidade está na Praça da Signoria,
onde se encontra o Palácio Vecchio, centro administrativo da ci-
dade desde a época medieval, a Loggia dei Lanzi e a vizinha
Galeria Uffizi, um dos museus mais importantes da Itália. A pou-
cos minutos desta praça, se encuentra a Praça do Duomo, cujo
centro é a Basílica de Santa Maria del Fiori, catedral de Florença
e conhecida por sua cúpula, obra-prima renacentista projetada
por Filippo Brunelleschi. O complexo monumental da Praça do
Duomo se completa com o Campanile de Giotto e o Batistério
de São João. Visita panorâmica pela cidade. Seguindo os pas-
sos de Leonardo e Michelangelo, entraremos em contato com
a essência do Renascimento. Na Catedral de Santa Maria del
Fiore, contemplaremos sua magnífica cúpula, do arquiteto Bru-
nelleschi. Visitaremos também a Praça da Signoria, o Palácio
do Governo dos Médici e o Campanille de Giotto. Resto do dia
livre. Os que quiserem poderão visitar opcionalmente a Acade-
mia, onde poderão desfrutar contemplando o famoso “Davi” de
Michelangelo e outras obras-primas. Acomodação.

DIA 9 (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a Basílica
de São Francisco, o mais belo de todos os seus templos, com
afrescos de Cimabue e Giotto e os pintores da escola florentina.
Continuação da viagem até Roma. Apresentamos a capital do
Tibre através de uma visita panorâmica de ônibus rumo ao co-
ração da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, o bairro do
Trastevere, as colinas de Avetino e Palatino, sendo que nesta
última encontram-se as memórias mais antigas de Roma; a be-
leza deste lugar, com ruínas arqueológicas, a riqueza de sua
vegetação e suas maravilhosas paisagens fazem dele um dos
mais belos da cidade. Veremos também o Coliseu, o Circo Má-
ximo, o Arco de Constantino, o Teatro Marcello, Castel Sant’An-
gelo, a famosa praça Veneza e as escadarias do Campidoglio,
a mais famosa das sete colinas da cidade de Roma, da qual
destacamos sua praça, cujas fachadas, calçadas e escadarias
foram todas desenhadas por Michelangelo. Na parte da tarde
faremos opcionalmente a visita Roma Barroca; passeio pelas
principais praças da cidade, visitando a famosa Fontana di Trevi,
Panteon e a espetacular Praça Navona. Passeio incluido pelo
Trastevere. Acomodação.

DIA 10 (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje tenemos uma visita opcional inte-
ressantíssima aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao inte-
rior da Basílica de São Pedro. Começaremos visitando os
Museus Vaticanos, que foram os antigos palácios papais, o
grande pátio da Pinha, a sala da Cruz, a Galeria dos Candela-
bros, a dos Tapetes, a dos Mapas, a sala Sobiesky e da Imacu-
lada, no final entraremos na Capela Sistina, com todos seus
afrescos restaurados. Depois passaremos à Basílica de São
Pedro, construída no lugar do martírio do Santo e depois recons-
truída; dela se destaca sua imponente cúpula, obra-prima de Mi-
chelangelo. Em seu interior se conservam importantes tesouros,

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 160 $ incluimos(*):

• 5 jantares extras (dias 4, 8, 9, 10 e 11). Total 8
• Iluminações de Paris
• Subida ao 2º andar da Torre Eiffel
• Passeio de barco pelo Sena
• Passeio de gôndola
• Roma Barroca

entre eles a “Pietá” de Michelangelo, o “Baldaquino” de Bernini,
situado sobre o túmulo de São Pedro, em bronze dourado, e os
monumentos fúnebres dos papas realizados através dos séculos
pelos artistas mais ilustres. Terminaremos na magnífica Praça
São Pedro, e sua Colunata, uma das maiores do mundo, de Ber-
nini, uma vez mais o artista optou pela forma oval, definida por
quatro filas de colunas, que, no entanto, parecem uma só para
aquele que se situe sobre os dois focos da elipse, em cujo centro
está o Obelisco. Tempo livre que poderá aproveitar para visitar
por conta própria as Basílicas Maiores e Catacumbas; Santa
Maria Maior, a mais bela e antiga das Basílicas (século IV) de-
dicadas a Maria, mãe de Cristo, com seus maravilhosos mosai-
cos e as relíquias da manjedoura de Jesus. Continuação para
São João de Latrão; catedral de Roma e primeira residência dos
Papas, com obras de arte da idade média ao barroco. Percor-
rendo a primeira parte da Via Appia Antiga, com vista da Capela
do Domine Quo Vadis, chega-se às catacumbas (de Domitila ou
São Calisto), onde uma guia especializada mostrará os cemité-
rios subterrâneos, primeiros lugares de sepultura dos cristãos e
judeus. Resto do tempo livre, que você pode aproveitar para
descobrir o encanto da Cidade Eterna. São tantas as maravilhas
que Roma encerra, que seria impossível enumerar todas elas:
Praça Veneza, Via Venetto, o bairro do Trastevere, o mais boê-
mio bairro romano, a zona comercial prósima à Via del Corso,
Via Condotti, Praça de Espanha, etc. Acomodação.

DIA 11 (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Dia livre durante o qual você vai poder
fazer uma excursão opcional de dia inteiro a Nápoles e Capri.
Saída de ônibus pela manhã rumo a Nápoles. Uma visita pano-
râmica da baía é um espetáculo inesquecível, que, por si só, já
bastaria para levar da capital do Mezzogiorno italiano uma lem-
brança única. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos levará
à ilha de Capri. Passeio por Capri e visita aos magníficos jardins
de Augusto. Seguiremos para o restaurante onde será servido
o almoço. Na parte da tarde, tempo livre para percorrer as ele-
gantes ruas, as melhores lojas, as exclusivas joalherias e a fa-
mosa Piazzeta com suas cafeterias antigas; tudo isso confirma
a fama de Capri como a “Pérola do Mediterrâneo”. No final da
tarde voltaremos para Nápoles. Também existe a possibilidade
de visitar Pompeia (opcional). Com o guia local, visitaremos as
ruínas desta colônia romana que o vulcão Vesúvio sepultou em
24 de agosto do ano 79 depois de Cristo. Passearemos por suas
ruas de pedra, entraremos em algumas casas para conhecer
melhor a vida e a singularidade dos pompeianos que lá viveram
há quase 2.000 anos.

DIA 12 (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aero-
porto.Fim da viagem e de nossos serviços.
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Gôndolas (Veneza)

DIA 1 (Quinta Feira) PARIS
Chegada a Paris, assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
Chegada, tempo livre e acomodação. Visita opcional a Paris
Iluminada. 

DIA 2 (Sexta Feira) PARIS
Estadia com café da manhã buffet. Visita panorâmica pela ci-
dade, onde veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-prima da
arte medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne; O Panteão de Ho-
mens Ilustres; os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de
Napoleão; o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel;
a Place de la Concorde, a Ópera e a Place de l’Etoile com o
Arco do Triunfo. Tempo livre durante o qual sugerimos partici-
par de uma excursão opcional ao longo do Sena: embarque no
porto de Lena para dar um passeio de barco ao longo do Sena.
Em seguida subida (opc) ao 2º andar da Torre Eiffel, para ad-
mirar uma vista panorâmica única e belíssima da grande cidade
que é Paris. Terminaremos o dia com um passeio a pé pelo
bairro de Montmartre, a Praça de Tertre com seus retratistas e
o Sagrado Coração (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 3 (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a possibilidade
de efetuar as seguintes visitas opcionais:
•  Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do mundo, que re-

corda a pretérita glória da corte francesa e fiel reflexo da von-
tade de um rei; Luis XIV, o “Rei Sol”; destacam-se seus belos
jardins, fontes e sua maravilhosa Galeria dos Espelhos.

•  Museu do Louvre: um dos maiores museus do mundo que
abriga, entre muitas outras obras, a famosa Gioconda.

•  Museu de Arte Moderna do Centro Pompidou.
•  Museu d’Orsay: com uma valiosa coleção de pinturas im-

pressionistas.
Para terminar o dia, sugerimos assistir, opcionalmente, ao ines-
quecível show do famoso Moulin Rouge.

DIA 4 (Domingo) PARIS-Cruzeiro pelo Reno-
FRANKFURT
Café da manhã buffet e saída para Boppard. Neste ponto, em-

barcaremos num cruzeiro incluso que nos conduzirá pela parte
mais bonita do Reno para admirar o Rochedo Loreley, uma
enorme rocha maciça que surje na margem direita do rio, num
estreito onde o curso do rio forma um “S”, revelando os antigos
castelos-fortaleza do Reno. Desembarque e continuação da
viagem até Frankfurt, centro financeiro e comercial da Alema-
nha. Apresentamos a cidade mais internacional da Alemanha
através da visita panorâmica pela cidade onde destacamos a
colegiada de Frankfurt, que era, desde 1356, o lugar onde se
elegiam os reis, o Auditório e centro de Congressos, a Univer-
sidade. fundada em 1914, que leva o nome do filho predileto
da cidade: Johan Wolfgang Goethe. Desfrutaremos de um pas-
seio no final da tarde durante o qual poderemos contemplar sua
famosa silhueta da cidade iluminada. Frankfurt é uma cidade
que apresenta mais arranha-céus que qualquer outra cidade
alemã. Acomodação.

DIA 5 (Segunda Feira) FRANKFURT-HEIDELBERG-
MULHOUSE(2)

Café da manhã buffet e saída para Heidelberg, onde faremos
um passeio com nosso guia pela cidade, onde se destaca sua
Universidade, seu centro antigo e, principalmente, o Castelo,
que foi a residência dos príncipes eleitores do Palatinado, cons-
truído sobre uma fortaleza medieval e de onde se obtém am-
plas vistas panorâmicas da cidade. Continuação para
Mulhouse. Jantar e acomodação.

DIA 6 (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída para Lucerna, breve parada.
Continuação de viagem para Verona vía Milão. Llegada a Ve-
rora, a cidade de Romeu e Julieta. Verona é quase totalmente
construída em mármore rosa e branco, característico da região,
que tem um matiz rosado, dando a sensação de um contínuo
pôr-do-sol. Esta, que em tempos remotos foi um agitado assen-
tamento romano, é hoje uma das regiões mais prósperas e ele-
gantes de toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa de
Julieta, situada nas proximidades da Piazza Erbe, um compacto
casarão medieval com seu típico balcão. Continuação da via-

gem até Veneza. Jantar e acomodação. Opcionalmente po-
deremos realizar uma visita a Veneza de noite.

DIA 7 (Quarta Feira) VENEZA
Estadia em regime de meia pensão. Na parte da manhã, tras-
lado até a Praça São Marcos. Faremos um cruzeiro incluso pela
laguna de Veneza, admirando belíssimas paisagens. Visita pa-
norâmica (inc) pela Pração São Marcos, onde se reúnem a arte
grega, medieval, bizantina e veneziana, formando um maravi-
lhoso conjunto arquitetônico com a Basílica de São Marcos, a
Torre do Relógio, a ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano. Resto do
tempo livre para realizar um passeio de gôndola (opcional) ao
longo dos típicos canais venezianos. Acomodação.

DIA 8 (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade universitária,
onde se destacam sua magnífica Praça Prato della Valle, em
cujo centro há um pequeno jardim ao qual se chega cruzando
uma das quatro pontes de pedra que cobrem um fosso circular.
No próprio jardim concentram-se diversas estátuas que repre-
sentam seus habitantes mais importantes do passado; a Basí-
lica de Santo Antônio, construída para abrigar o sepulcro do
Santo. Continuação da viagem para Florença, berço e centro
do Renascimento. Visita panorâmica pela cidade. Seguindo os
passos de Leonardo e Michelangelo, entraremos em contato
com a essência do Renascimento. Na Catedral de Santa Maria
del Fiore, contemplaremos sua magnífica cúpula, do arquiteto
Brunelleschi. Visitaremos também a Praça da Signoria, o Pa-
lácio do Governo dos Médici e o Campanille de Giotto. Resto
do dia livre. Os que quiserem poderão visitar opcionalmente a
Academia, onde poderão desfrutar contemplando o famoso
“Davi” de Michelangelo e outras obras-primas. Acomodação.

DIA 9 (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a Basí-
lica de São Francisco, o mais belo de todos os seus templos,
com afrescos de Cimabue e Giotto e os pintores da escola flo-
rentina. Continuação da viagem até Roma. Apresentamos a ca-
pital do Tibre através de uma visita panorâmica de ônibus rumo
ao coração da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, o
bairro do Trastevere, as colinas de Avetino e Palatino, sendo
que nesta última encontram-se as memórias mais antigas de
Roma; a beleza deste lugar, com ruínas arqueológicas, a ri-
queza de sua vegetação e suas maravilhosas paisagens fazem
dele um dos mais belos da cidade. Veremos também o Coliseu,
o Circo Máximo, o Arco de Constantino, o Teatro Marcello, Cas-
tel Sant’Angelo, a famosa praça Veneza e as escadarias do
Campidoglio, a mais famosa das sete colinas da cidade de
Roma, da qual destacamos sua praça, cujas fachadas, calça-
das e escadarias foram todas desenhadas por Michelangelo.
Na parte da tarde faremos opcionalmente a visita Roma Bar-
roca; passeio pelas principais praças da cidade, visitando a fa-
mosa Fontana di Trevi, Panteon e a espetacular Praça Navona.
Passeio pelo Trastevere. Acomodação.

DIA 10 (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje tenemos uma visita opcional inte-
ressantíssima aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao in-
terior da Basílica de São Pedro. Começaremos visitando os
Museus Vaticanos, que foram os antigos palácios papais, o
grande pátio da Pinha, a sala da Cruz, a Galeria dos Candela-
bros, a dos Tapetes, a dos Mapas, a sala Sobiesky e da Ima-
culada, no final entraremos na Capela Sistina, grande
obra-prima de Michelangelo, com todos seus afrescos restau-
rados. Depois passaremos à Basílica de São Pedro, construída
no lugar do martírio do Santo e depois reconstruída; dela se
destaca sua imponente cúpula, obra-prima de Michelangelo.
Em seu interior se conservam importantes tesouros, entre eles
a “Pietá” de Michelangelo, o “Baldaquino” de Bernini, situado
sobre o túmulo de São Pedro, em bronze dourado, e os monu-

Madri

Zaragoza

Frankfurt

Heidel berg

Friburgo

Veneza
Verona

Pádua
Florença

Assis

Mulhouse

Milão

Nice
Pisa

Roma

Paris

Barcelona

EUROPA A SEU ALCANCE II
Paris, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Veneza, Padua, Florença, Assis, Roma, Pisa, Nice, Barcelona e Madri

dias de Paris a Madri dias de Paris a Barcelona
✪ a partir de 1.735 $ US: 3 refeições e 19 visitas ✪ a partir de 1.510 $ US: 3 refeições e 17 visitas

dias de Paris a Madri
✪ a partir de 1.540 $ US: 3 refeições e 17 visitas

16 14

14
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mentos fúnebres dos papas realizados através dos séculos
pelos artistas mais ilustres. Terminaremos na magnífica Praça
São Pedro, e sua Colunata, uma das maiores do mundo, de
Bernini, em cujo centro está o Obelisco. Tempo livre que poderá
aproveitar para visitar por conta própria as Basílicas Maiores e
Catacumbas, Santa Maria Maior, a mais bela e antiga das Ba-
sílicas (século IV) dedicadas a Maria, mãe de Cristo, com seus
maravilhosos mosaicos e as relíquias da manjedoura de Jesus.
Continuação para São João de Latrão. Catedral de Roma e pri-
meira residência dos Papas, com obras de arte da idade média
ao barroco. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 11 (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Dia livre durante o qual você vai poder
fazer uma excursão opcional de dia inteiro a Nápoles e Capri.
Saída de ônibus pela manhã rumo a Nápoles. Uma visita pa-
norâmica da baía é um espetáculo inesquecível, que, por si só,
já bastaria para levar da capital do Mezzogiorno italiano uma
lembrança única. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos le-
vará à ilha de Capri. Passeio por Capri e visita aos magníficos
jardins de Augusto. Seguiremos para o restaurante onde será
servido o almoço. Na parte da tarde, tempo livre para percorrer
as elegantes ruas, as melhores lojas, as exclusivas joalherias
e a famosa Piazzeta com suas cafeterias antigas; tudo isso con-
firma a fama de Capri como a “Pérola do Mediterrâneo”. No
final da tarde voltaremos para Nápoles. Também existe a pos-
sibilidade de visitar Pompeia (opcional). Com o guia local visi-
taremos as ruínas desta colônia romana que o vulcão Vesúvio
sepultou em 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo. Passea-
remos por suas ruas de pedra, entraremos em algumas casas
para conhecer melhor a vida e a singularidade dos pompeianos
que lá viveram há quase 2.000 anos.

DIA 12 (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chegada e visita a
esta cidade toscana que possui um conjunto de singular beleza
na Praça dos Milagres. Continuação da viagem para Nice. Che-
gada. Acomodação. À noite, visita opcional a Mônaco e Monte
Carlo.

DIA 13 (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier: continuação da
viagem rumo à fronteira espanhola. Chegada a Barcelona e vi-
sita à cidade. Acomodação.

Se quiser, noite extra em Barcelona(1) em AD

• Em quarto duplo 80 $ por pessoa
• Em quarto individual 120 $ por pessoa

DIA 14 (Quarta Feira) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Visita panorâ-
mica inclusa à Basílica do Pilar e continuação da viagem para
Madri. Passseio pela Plaza Mayor. Acomodação.
• Fim da viagem para passageiros de 14 dias
• Acomodação. para passageiros de 16 dias

DIA 15 (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita panorâmica pela
cidade. Percorreremos o Paseo de la Castellana, fonte de Ci-
beles, Plaza de Oriente, onde se situa o Palácio e o Teatro
Real, a Puerta del Sol, etc. Resto do dia livre para fazer com-
pras ou visitar um de seus famosos museus como o Prado ou
o Thyssen Bornemisza. Acomodação.

DIA 16 (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.

Torre Eiffel (Paris) A Pietá (Roma) Catedral (Florença)

Opção volta de barco
Cruzeiro pelo Mediterrâneo

DIA 12 (Segunda Feira) ROMA-BARCELONA.
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia e embar-
que no Cruzeiro com destino a Barcelona. Dia e noite a
bordo. Acomodação em camarote duplo.

DIA 13 (Terça Feira) BARCELONA:
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até a hora de
chegada a Barcelona, às 18h30min. Tempo livre na em-
barcação para desfrutar de suas maravilhosas instala-
ções. Desembarque e visita à cidade. Percorreremos os
lugares mais típicos e importantes de Barcelona, como a
Sagrada Família (obra-prima de Gaudí), o Passeio de
Gracia, Praça de Catalunha (centro nevrálgico da cidade),
as Ramblas (um lugar emblemático da cidade que vai da
Plaza de Catalunya até o porto antigo), etc. Al final da
tarde traslado ao hotel. Acomodação.

Se quiser, noite extra em Barcelona(1) em AD

• Em quarto duplo 80 $ por pessoa
• Em quarto individual 120 $ por pessoa

DIA 14 (Quarta Feira) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Visita 
panorâmica inclusa à Basílica do Pilar e continuação da
viagem para Madri. Passseio pela Plaza Mayor. Acomo-
dação.
• Fim da viagem para passageiros de 14 dias
• Acomodação para passageiros de 16 dias

DIA 15 (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita panorâmica
pela cidade. Percorreremos o Paseo de la Castellana, fonte
de Cibeles, Plaza de Oriente, onde se situa o Palácio e o
Teatro Real, a Puerta del Sol, etc. Resto do dia livre para
fazer compras ou visitar um de seus famosos museus
como o Prado ou o Thyssen Bornemisza. Acomodação.

DIA 16 (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao ae-
roporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

(1) Para os passageiros com noite extra em Barcelona, nosso serviço
finaliza no café da manhã do último dia.

-30

Todos as Quintas Feiras

Datas de início em Paris

■ Assistência no aeroporto de chegada 
a Europa e traslado ao hotel. 

■ Visitas com guia local: Paris, Veneza, Florença,
Roma e Madri. 

■ Visitas explicadas por nosso guia: Frankfurt,
Heidelberg, Verona, Pádua, Assis, Pisa,
Nice, Barcelona, Zaragoza. Passeio em Montmartre,
Trastevere e Plaza Mayor. 

■ Refeições: café da manhã buffet diário + 3 jantares. 

■ Outras atrações inclusas: Cruzeiro pelo Reno, 
Visita a uma fábrica de cristal de Murano. 

■ Guia acompanhante durante toda a viagem. 

■ Acomodação em hotéis previstos ou similares. 

■ Ônibus Autopullman para o trajeto terrestre. 

■ Seguro de viagem.

Incluso no tour

Ver hotéis pág. 317.

Hotéis previstos ou similares

(2) Para o trajeto Paris-Milão, quando o número de pax for inferior a
10, o percurso será feito de trem ou avião, com pernoite em
Paris em vez de Frankfurt, e em Milão em vez de Mulhouse,
resto da viagem igual. 
Passagem aérea por conta da Panavisión-Tours.
Ver outras notas: págs. 306 e 319.

Informação adicionali

dias dias
• Circuito de Paris a Madri com Madri sem Madri

14 Março - 09 Junho 16................... 1.890 1.685

10 Junho - 15 Julho 16 .................... 2.005 1.830

16 Julho - 31 Agosto 16................... 1.795 1.620

01 Setembro - 10 Novembro 16 ...... 1.890 1.685

11 Novembro 16 - 13 Março 17....... 1.735 1.540

Opc. Barco Roma-Barcelona. Supl......... 235 235

Suplemento quarto individual .......... 1.050 1.050

• Circuito de Paris a Barcelona dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................ 1.655

10 Junho - 15 Julho 16 ................................. 1.800

16 Julho - 31 Agosto 16 ................................ 1.590

01 Setembro - 10 Novembro 16.................... 1.655

11 Novembro 16 - 13 Março 17 .................... 1.510

Opc. Barco Roma-Barcelona. Supl............... 235

Suplemento quarto individual ....................... 910

16 14

14

Preços por pessoa em $ USA

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Paris iluminado 52 $ 36 $
• Passeio de barco pelo Sena  subida 

ao 2º andar da Torre Eiffel 75 $ 53 $
• Museu do Louvre 65 $ 46 $
• Palácio de Versalhes 97 $ 68 $
• Museus Vaticanos e Capela Sistina 73 $ 52 $
• Nápoles e Capri 130 $ 91 $
• Nápoles, Capri e Pompeia 198 $ 139 $
• Toledo meio dia 68 $ 48 $

(*) Preços netos e finales para o pasajero

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 160 $ incluimos(*):

• 5 jantares extras (dias 4, 8, 9, 10 e 11). Total 8
•Iluminações de Paris
• Subida ao 2º andar da Torre Eiffel
• Passeio de barco pelo Sena
• Passeio de gôndola
• Roma Barroca

EA2

AE1

AE2
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DIA 1 (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e traslado ao
hotel. Tempo livre. Acomodação. Excursão opcional Londres
de noite; durante a visita passearemos por Picadilly Circus, Tra-
falgar Square, Catedral de São Paulo (St. Paul’s), etc, no final
da visita faremos uma parada num típico “Pub” inglês, onde de-
gustaremos sua excelente cerveja.

DIA 2 (Terça Feira) LONDRES
Estadia com café da manhã buffet. Na parte da manhã faremos
a visita panorâmica pela cidade, onde veremos: Westminster,
centro político da Gran Bretaña e da Commonweatlh, as câma-
ras do Parlamento, a famosa Torre do Relógio, o Big Ben e a
abadia de Westminster, todos eles genuínos representantes do

gótico inglês. Também veremos o Palácio de Buckingham, resi-
dência real onde, diariamente, às 11 horas tem lugar a famosa
troca da guarda, tão vistosa quanto espetacular. Aproveite a
tarde para visitar alguns dos magníficos museus: British Mu-
seum, Tate Gallery ou o interior da Torre de Londres, com as
Joias da Coroa. À noite, sugerimos uma visita opcional a Lon-
dres Iluminada, passando por Picadilly Circus, Trafalgar Square,
Catedral de São Paulo (St. Paul’s), etc. E faremos uma parada
num típico “pub” inglês, onde degustaremos a excelente cerveja.
Passeio pelo Soho. Acomodação.

DIA 3 (Quarta Feira) LONDRES
Estadia com café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo e com muita classe, onde o clássico
convive com o que há de mais moderno, em suas ruas sempre
cheias de gente, seus parques tranquilos e, ao mesmo tempo,
super procurados, com uma diversidade que a torna única no
mundo. Aroveite o tempo para fazer compras ou visitas de seu
interesse. A primeira parada do caminho para os amantes das
compras passa por Oxford Street, Regent Street e Bond Street.
Quem visita Londres não pode deixar de ver a Harrods, mun-
dialmente conhecida pela qualidade de seus produtos e seu
incomparável servió de atendimento ao cliente. Sugerimos

uma visita opcional ao castelo de Windsor, uma das residên-
cias oficiais da Rainha, que tem sido a moradia dos soberanos
durante mais de 900 anos duante o verão. É o maior castelo
habitado do mundo, e o mais antigo em ocupação contínua.
As importantes torres do castelo podem ser vistas facilmente
de todos os pontos que chegam até a cidade, criando um dos
espaços urbanos mais espetaculares do mundo. A parte his-
tórica da cidade de Windsor está muito bem preservada, agra-
dável para dar um passeio ou tomar um tradicional chá inglês.
Acomodação.

DIA 4 (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus com destino a Dover,
para embarcar no ferry com destino a Calais, continuação para

•  Palácio de Versalhes: Palácio de Versalhes, o mais suntuoso
do mundo, que recorda a pretérita glória da corte francesa e fiel
reflexo da vontade de um rei; Luis XIV, o “Rei Sol”; destacam-se
seus belos jardins, fontes e sua maravilhosa Galeria dos Espe-
lhos.
•  Museu do Louvre: um dos maiores museus do mundo que
abriga, entre muitas outras obras, a famosa Gioconda.
•  Museu de Arte Moderna do Centro Pompidou.
•  Museu d’Orsay: com uma valiosa coleção de pinturas impres-
sionistas.
Para terminar o dia oferecemos participar, opcionalmente, de
show inesquecível do famoso Moulin Rouge.

DIA 7 (Domingo) PARIS-Cruzeiro pelo Reno-
FRANKFURT
Café da manhã buffet e saída para Boppard. Lá embarcaremos
no cruzeiro (inc) que nos conduzirá pela parte mais bonita do
Reno para admirar o Rochedo Loreley, uma enorme rocha ma-
ciça que surje na margem direita do rio, em um estreito do Reno,
onde o curso do rio forma um “S”, revelando seus antigos caste-
los-fortaleza. Desembarque e continuação da viagem até Frank-
furt, centro financeiro e comercial da Alemanha. Apresentamos
a cidade mais internacional da Alemanha através da visita pano-
râmica (inc), onde destacamos a colegiada de Frankfurt, que era,
desde 1356, o lugar onde se elegiam os reis, o Auditório e centro
de Congressos, a Universidade. fundada em 1914, que leva o
nome do filho predileto da cidade: Johan Wolfgang Goethe. Aco-
modação.

DIA 8 (Segunda Feira) FRANKFURT-HEIDELBERG-
MULHOUSE(2)

Café da manhã buffet e saída para Heidelberg, onde faremos
um passeio com nosso guia pela cidade, onde se destaca sua
Universidade, seu centro antigo e, principalmente, o Castelo,
que foi a residência dos príncipes eleitores do Palatinado, cons-
truído sobre uma fortaleza medieval e de onde se obtém amplas
vistas panorâmicas da cidade. Continuação para Mulhouse.
Jantar e acomodação.

DIA 9 (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída para Lucerna, breve parada. Con-
tinuação de viagem para Verona vía Milão. Llegada a Verora, a
cidade de Romeu e Julieta. Verona é quase totalmente cons-
truída em mármore rosa e branco, característico da região, que
tem um matiz rosado, dando a sensação de um contínuo pôr-
do-sol. Esta, que em tempos remotos foi um agitado assenta-
mento romano, é hoje uma das regiões mais prósperas e
elegantes de toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa de Ju-
lieta, situada nas proximidades da Piazza Erbe, um compacto
casarão medieval com seu típico balcão. Continuação da viagem
até Veneza. Jantar e acomodação. Opcionalmente poderemos
realizar uma visita a Veneza de noite.

DIA 10 (Quarta Feira) VENEZA
Estadia em regime de meia pensão. Na parte da manhã, traslado
para a Praça São Marcos. Daremos um passeio de barco pela la-
guna entre as belas ilhas venezianas, desfrutando de belíssimas
paisagens de Veneza, cidade única no mundo e das ilhas de Mu-
rano e Lido. Começaremos nossa visita panorâmica (incl.) pela
magnífica Praça São Marcos, onde se reúnem a arte grega, me-
dieval, bizantina e veneziana, formando um maravilhoso conjunto
arquitetônico com a Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio,
a ponte dos Suspiros, Campanille e Palácio Ducal. Visita a uma
fábrica de cristal de Murano. Resto do tempo livre. Se deseja, par-
ticipe opcionalmente de um passeio de gôndola ao longo dos tí-
picos canais venezianos. Retorno ao hotel de barco privativo e
ônibus. Acomodação.

DIA 11 (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade universitária

Paris, chegada e traslado ao hotel. Acomodação. Opcional-
mente podemos fazer a excursão Paris Iluminada.

DIA 5 (Sexta Feira) PARIS
Estadia com café da manhã buffet. Hoje teremos a oportuni-
dade de realizarr visitas e atrações que nos proporcionarão
uma visão ampla de Paris. Iniciaremos com a visita panorâmica
(inc) à cidade, onde veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-
prima da arte medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne; o Panteão
de Homens Ilustres; os Inválidos, onde se encontra o mausoléu
de Napoleão; o Palácio e Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel,
símbolo de Francia e Paris; a Place de la Concorde, a Ópera e
a Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo. Embarque no porto
de Lena para dar um passeio de barco(opcional) ao longo do
Senaa. Em seguida subida (opcional) al 2 º andar da Torre Eif-
fel, de onde se obtém uma panorâmica única e bellísima de
Paris. Terminaremos o dia com um passeio a pé em Montmar-
tre, passando pela Praça de Tertre com seus retratistas e o Sa-
grado Coração (Sacré Coeur). 

DIA 6 (Sábado) PARIS
Estadia com café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de efetuar a seguinte visita (opcional):

London Bridge (Londres)

Frankfurt

Heidel berg

Friburgo

Veneza
Verona

Pádua
Florença

Assis

Mulhouse

Milão

Roma

Paris

Londres

EA3

EUROPA A SEU ALCANCE III
Londres, Dover, Calais, Paris, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Veneza, Padua, Florença, Assis e Roma

dias de Londres a Roma
✪ a partir de 1.795 $ US: 3 refeições e visitas a Londres, Paris, Frankfurt, Verona, Veneza,

Padua, Florença, Assis, Roma, Cruzeiro pelo Reho, Cruzeiro pela laguna venezana,
Basilica de São Antonio de Padua, Basilica de São Francisco de Assis, 
passeio por Montmatre, Soho e Trastevere.
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onde se destaca sua magnífica Praça Prato Della Valle e a Ba-
sílica de Santo Antônio. Construida para abrigar o sepulcro do
Santo. Continuação para Florença, onde faremos a visita pano-
râmica pela cidade (inc). Seguindo os passos de Leonardo e Mi-
chelangelo, entraremos em contato com a essência do
Renascimento. Na catedral de Santa Maria del Fiori, contempla-
remos su magnífica cúpula do arquiteto Bruelleschi. Visitaremos
também a Praça de Signoria, o Palácio do Governo dos Médici
e o Campanille de Giotto. Resto do dia livre. Opcionalmente po-
derá visitar os Museus Florentinos e a Academia, onde proderá
desfrutar contemplando o famoso “Davi” de Michelangelo e ou-
tras obras-primas. Acomodação.

DIA 12 (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a Basílica
de São Francisco, o mais belo de todos os seus templos, com
afrescos de Cimabue e Giotto e os pintores da escola florentina.
Continuação da viagem até Roma. Apresentamos a capital do
Tibre através de uma visita panorâmica de ônibus rumo ao co-
ração da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, o bairro do
Trastevere, as colinas de Avetino e Palatino, sendo que nesta
última encontram-se as memórias mais antigas de Roma; a be-
leza deste lugar, com ruínas arqueológicas, a riqueza de sua
vegetação e suas maravilhosas paisagens fazem dele um dos
mais belos da cidade. Veremos também o Coliseu, o Circo Má-
ximo, o Arco de Constantino, o Teatro Marcello, Castel Sant’An-
gelo, a famosa praça Veneza e as escadarias do Campidoglio,
a mais famosa das sete colinas da cidade de Roma, da qual
destacamos sua praça, cujas fachadas, calçadas e escadarias
foram todas desenhadas por Michelangelo. Na parte da tarde
faremos a visita opcional Roma Barroca; passeio pelas princi-
pais praças da cidade, visitando a famosa Fontana di Trevi, Pan-
teon e a espetacular Praça Navona. Passeio com nosso guia
pelo bairro do Trastevere. Acomodação.

DIA 13 (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje tenemos uma visita opcional inte-
ressantíssima aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao inte-
rior da Basílica de São Pedro. Começaremos visitando os
Museus Vaticanos, que foram os antigos palácios papais, o
grande pátio da Pinha, a sala da Cruz, a Galeria dos Candela-

bros, a dos Tapetes, a dos Mapas, a sala Sobiesky e da Imacu-
lada, no final entraremos na Capela Sistina, grande obra-prima
de Michelangelo, com todos seus afrescos restaurados. Depois
passaremos à Basílica de São Pedro, construída no lugar do
martírio do Santo e depois reconstruída; dela se destaca sua
imponente cúpula, obra-prima de Michelangelo. Em seu interior
se conservam importantes tesouros, entre eles a “Pietá” de Mi-
chelangelo, o “Baldaquino” de Bernini, situado sobre o túmulo
de São Pedro, em bronze dourado, e os monumentos fúnebres
dos papas realizados através dos séculos pelos artistas mais
ilustres. Terminaremos na magnífica Praça São Pedro, e sua
Colunata, uma vez mais o artista optou pela forma oval, definida
por quatro filas de colunas, que, no entanto, parecem uma só
para aquele que se situe sobre os dois focos da elipse, em cujo
centro está o Obelisco. Tempo livre que poderá aproveitar para
visitar por conta própria as Basílicas Maiores e Catacumbas,
Santa Maria Maior, a mais bela e antiga das Basílicas (século
IV) dedicadas a Maria, mãe de Cristo, com seus maravilhosos
mosaicos e as relíquias da manjedoura de Jesus. Continuação
para São João de Latrão. Catedral de Roma e primeira residên-
cia dos Papas, com obras de arte da idade média ao barroco.
Percorrendo a primeira parte da Via Appia Antiga, com vista da
Capela do Domine Quo Vadis, chega-se às catacumbas (de Do-
mitila ou São Calisto), onde uma guia especializada mostrará
os cemitérios subterrâneos, primeiros lugares de sepultura dos
cristãos e judeus. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 14 (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Preciosa excursão opcional de dia in-
teiro a Nápoles e Capri. Saída de ônibus pela manhã rumo a
Nápoles. Uma visita panorâmica da baía é um espetáculo ines-
quecível, que, por si só, já bastaria para levar da capital do Mez-
zogiorno italiano uma lembrança única. Em Nápoles, viajaremos
no barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e vi-
sita aos magníficos jardins de Augusto. Seguiremos para o res-
taurante onde será servido o almoço. Na parte da tarde, tempo
livre para percorrer as elegantes ruas, as melhores lojas, as ex-
clusivas joalherias e a famosa Piazzeta com suas cafeterias an-
tigas; tudo isso confirma a fama de Capri como a “Pérola do
Mediterrâneo”. No final da tarde voltaremos para Nápoles. Tam-
bém existe a possibilidade de visitar Pompeia (opcional). Visita
às ruínas consideradas, com razão, uma das mais importantes
e completas do mundo. Com o guia local visitaremos as ruínas
desta colônia romana que o vulcão Vesúvio sepultou em 24 de
agosto do ano 79 depois de Cristo. Passearemos por suas ruas
de pedra, entraremos em algumas casas para conhecer melhor
a vida e a singularidade dos pompeianos que lá viveram há
quase 2.000 anos.

DIA 15 (Segunda Feira) ROMA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços. 

Arco do Triunfo (Paris) Coliseum (Roma)

Canais (Veneza)

EA3
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Todas as Segundas Feiras do ano

■ Assistência no aeroporto de chegada 
a Europa e traslado ao hotel. 

■ Visitas com guia local: Londres, Paris, Veneza, 
Florença, Roma. 

■ Visitas explicadas por nosso guia: Frankfurt,
Heidelberg, Verona, Pádua e Assis.

■ Refeições: café da manhã buffet diário e 3 jantares. 
■ Outras atrações inclusas: Cruzeiro pelo Reno, 

Visita a uma fábrica de cristal de Murano. 
■ Guia acompanhante durante toda a viagem. 
■ Acomodação em hotéis previstos ou similares. 
■ Ônibus Autopullman para o trajeto terrestre. 
■ Seguro de viagem.

(2) Para o trajeto Paris-Milão, quando o número de pax for
inferior a 10, o percurso será feito de trem ou avião, com
pernoite em Paris em vez de em Frankfurt e em Milão em vez
de Mulhouse, resto da viagem igual. Passagem aérea por
conta da Panavisión Tours.
O trajeto Londres-Paris, em algunos casos, será feito de trem
Eurostar. Consultar.
Ver resto de noitas em pag. 306.

Datas de início em Londres

Preços por pessoa em $ USA

Incluso no tour

(*) Valores neto e finais por passageiro

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Castelo da Windsor 85 $ 60 $
• Paris iluminado 52 $ 36 $
• Passeio de barco pelo Sena 

e subida ao 2º andar da Torre Eiffel 75 $ 53 $
• Museu do Louvre 65 $ 46 $
• Palácio de Versalhes 97 $ 68 $
• Museus Vaticanos e Capela Sistina 73 $ 52 $
• Nápoles e Capri 130 $ 91 $
• Nápoles, Capri e Pompeia 198 $ 139 $

14 Março - 09 Junho 16............................... 1.930

10 Junho - 15 Agosto 16.............................. 2.075

16 Julho - 31 Agosto 16............................... 1.865

01 Setembro - 10 Novembro 16 .................. 1.930

11 Novembro 16 - 13 Março 17................... 1.795

Suplemento quarto individual ...................... 980

Informação adicionali

Londres Ibis Wembley*** www.Ibis.com
Thistle Barbican*** www.thistle.com

Paris Residhome de Nanterre*** www.residhome.com
Residhome D´Asnieres*** www.residhome.com

Frankfurt Novotel City**** www.novotel.com
Ibis Frankfurt*** www.ibishotel.com

Mulhouse Ibis Center Filature*** www.ibis.com
Aparthotel Trident*** www.appart-hotel-trident.com

Veneza Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it
Base**** www.basehotel.it

Florença Raffaello**** www.gabrieledannunziohotel.com
Delta Florence**** www.deltaflorence.com

Roma Marco Aurelio**** www.hotelmarcoaurelio.com
Fleming**** www.grandhotelflemingrome.com

Hotéis previstos ou similares

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 160 $ incluimos(*):

• 5 jantares extras (dias 7, 11, 12, 13 e 14). Total 8
• Iluminações de Paris
• Subida ao 2º andar da Torre Eiffel
• Passeio de barco pelo Sena
• Passeio de gôndola
• Roma Barroca

315 PANAVISIÓN
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316 PANAVISIÓN

DIA 1 (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
Tempo livre. Excursão opcional Londres de noite; durante a visita
passearemos por Picadilly Circus, Trafalgar Square, Catedral de São
Paulo (St. Paul’s), etc, no final da visita faremos uma parada num tí-
pico “Pub” inglês, onde degustaremos sua excelente cerveja. Aco-
modação.

DIA 2 (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã faremos a visita panorâ-
mica pela cidade, onde veremos: Westminster, centro político da
Gran Bretaña e da Commonweatlh, a famosa Torre do Relógio, o Big
Ben e a abadia de Westminster, todos eles genuínos representantes
do gótico inglês. Também veremos o Palácio de Buckingham, resi-
dência real onde, diariamente, às 11 horas tem lugar a famosa troca
da guarda, tão vistosa quanto espetacular. Aproveite a tarde para vi-
sitar alguns dos magníficos museus: British Museum, Tate Gallery
ou o interior da Torre de Londres, com as Joias da Coroa. Passeio
pelo Soho Acomodação.

DIA 3 (Quarta Feira) LONDRES
Estadia com café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais cos-
mopolita do mundo, para fazer compras e visitas de seu interesse.
En Knightsbrigde você encontra alguams das lojas mais elegantes
de Londres, como a Harrod´s. Sugerimos uma visita opcional ao cas-
telo de Windsor, uma das residências oficiais da Rainha, que tem
sido a moradia dos soberanos por mais de 900 anos durante o verão
Acomodação.

DIA 4 (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída para Dover, travessia de ferry do
Canal da Mancha e continuação de ônibus até Paris. Traslado ao
hotel. À noite, excursão opcional Paris Iluminada. 

DIA 5 (Sexta Feira) PARIS
Estadia em regime de acomodação e café da manhã buffet. Hoje te-
remos a oportunidade de realizarr diversas visitas e atrações que nos
proporcionarão uma visão ampla de Paris. Iniciaremos com a visita pa-
norâmica (inc) à cidade, onde veremos: a Catedral de Notre Dame,
obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne; O Panteão
de Homens Ilustres; os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de Na-
poleão, o Palácio e Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de
Francia e Paris; a Place de la Concorde, a Ópera e a Place de l’Etoile
com o Arco do Triunfo. Embarque no porto de Lena para dar um pas-
seio de barco (opcional) ao longo do Sena. Sob as românticas pontes
de Paris, o barco vai deslizando ao longo do rio, e desfrutaremos dos

célebres monumentos que se concentram em suas margens. Em se-
guida subida (opcional) al 2 º andar da Torre Eiffel de onde se obtém
uma panorâmica única e bellísima de Paris. Terminaremos o dia com
um passeio a pé em Montmartre. Acomodação.

DIA 6 (Sábado) PARIS
Estadia com café da manhã buffet. Dia livre que você pode apro-
veitar para desfrutar de um dos seguintes museus ou atrativos (op-
cional):
• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do mundo, que recorda a

pretérita glória da corte francesa e fiel reflexo da vontade de um
rei; Luis XIV, o “Rei Sol”; destacam-se seus belos jardins, fontes e
sua maravilhosa Galeria dos Espelhos. 

• Museu do Louvre: um dos maiores museus do mundo.

DIA 7 (Domingo) PARIS-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet e saída para Boppard. Lá embarcaremos num
cruzeiro (inc) que nos conduzirá pela parte mais bonita do Reno para

admirar o Rochedo Loreley, uma enorme rocha maciça que surje na
margem direita do rio, em um estreito do Reno, onde o curso do rio
forma um “S”, revelando seus antigos castelos-fortaleza. Desembar-
que e continuação da viagem até Frankfurt, centro financeiro e co-
mercial da Alemanha. Apresentamos a cidade mais internacional da
Alemanha através da visita panorâmica (inc) da ciudad onde desta-
camos a colegiada de Frankfurt, que era, desde 1356, o lugar onde
se elegiam os reis, o Auditório e centro de Congressos, a Universi-
dade. fundada em 1914, que leva o nome do filho predileto da cidade:
Johan Wolfgang Goethe. Acomodação.

DIA 8 (Segunda Feira) FRANKFURT-HEIDELBERG-
MULHOUSE(2)

Café da manhã buffet e saída para Heidelberg, onde faremos
um passeio com nosso guia pela cidade, onde se destaca sua
Universidade, seu centro antigo e, principalmente, o Castelo,
que foi a residência dos príncipes eleitores do Palatinado, cons-
truído sobre uma fortaleza medieval e de onde se obtém amplas
vistas panorâmicas da cidade. Continuação para Mulhouse.
Jantar e acomodação.

DIA 9 (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída para Lucerna, breve parada. Con-
tinuação de viagem para Verona vía Milão. Llegada a Verora, a
cidade de Romeu e Julieta. Verona é quase totalmente cons-

truída em mármore rosa e branco, característico da região, que
tem um matiz rosado, dando a sensação de um contínuo pôr-
do-sol. Esta, que em tempos remotos foi um agitado assenta-
mento romano, é hoje uma das regiões mais prósperas e
elegantes de toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa de Ju-
lieta, situada nas proximidades da Piazza Erbe, um compacto
casarão medieval com seu típico balcão. Continuação da viagem
até Veneza. Jantar e acomodação. Opcionalmente poderemos
realizar uma visita a Veneza de noite.

DIA 10 (Quarta Feira) VENEZA
Estadia em regime de meia pensão. Pela manhã, traslado para a
Praça São Marcos, faremos um cruzeiro (inc) pela laguna veneziana
entre belíssimas vistas. Começaremos nossa visita panorâmica (inc)
pela impressionante Praça São Marcos, onde se reúnem a arte
grega, medieval, bizantina e veneziana, formando um maravilhoso
conjunto arquitetônico com a Basílica de São Marcos, a Torre do Re-
lógio, a ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio Ducal. Visita a
uma fábrica de cristal de Murano. Resto do tempo livre nesta cidade
assentada sobre 118 ilhas do mar Adriático. Sugerimos dar um pas-
seio por suas típicas ruelas até a Ponte Rialto e dar um passeio de
gôndola (opcional) ao longo dos típicos canais venezianos. Acomo-
dação.

DIA 11 (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade universitária, onde
se destaca sua magnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de
Santo Antônio. Construída para abrigar o sepulcro Santo. Continua-
ção para Florença, onde faremos a visita panorâmica pela cidade
(inc). Seguindo os passos de Leonardo e Michelangelo, entraremos
em contato com a essência do Renascimento. Na catedral de Santa
Maria del Fiori, contemplaremos su magnífica cúpula do arquiteto
Bruelleschi. Visitaremos também a Praça de Signoria, o Palácio do
Governo dos Médici e o Campanille de Giotto. Resto do dia livre. Op-
cionalmente podrá visitar os Museus Florentinos e a Academia, onde
prodrá desfrutar contemplando o famoso “Davi” de Michelangelo e
outras obras-primas. Acomodação.

DIA 12 (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a Basílica de
São Francisco, o mais belo de todos os seus templos, com afrescos
de Cimabue e Giotto e os pintores da escola florentina. Continuação
da viagem até Roma. Apresentamos a capital do Tibre através de
uma visita panorâmica de ônibus rumo ao coração da Roma antiga,
conhecendo a Ilha Tiberina, o bairro do Trastevere, as colinas de
Avetino e Palatino, sendo que nesta última encontram-se as memó-
rias mais antigas de Roma; a beleza deste lugar, com ruínas arqueo-
lógicas, a riqueza de sua vegetação e suas maravilhosas paisagens
fazem dele um dos mais belos da cidade. Veremos também o Coli-
seu, o Circo Máximo, o Arco de Constantino, o Teatro Marcello, Cas-
tel Sant’Angelo, a famosa praça Veneza e as escadarias do
Campidoglio, a mais famosa das sete colinas da cidade de Roma,
da qual destacamos sua praça, cujas fachadas, calçadas e escada-
rias foram todas desenhadas por Michelangelo. Na parte da tarde
faremos a visita opcional Roma Barroca; passeio pelas principais
praças da cidade. Passeio pelo Trastevere. Acomodação.

DIA 13 (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje tenemos uma visita opcional interessan-
tíssima aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da Basílica
de São Pedro. Começaremos visitando os Museus Vaticanos, que
foram os antigos palácios papais, o grande pátio da Pinha, a sala da
Cruz, a Galeria dos Candelabros, a dos Tapetes, a dos Mapas, a sala
Sobiesky e da Imaculada, no final entraremos na Capela Sistina,
grande obra-prima de Michelangelo, com todos seus afrescos restau-
rados. Depois passaremos à Basílica de São Pedro, construída no
lugar do martírio do Santo e depois reconstruída; dela se destaca sua
imponente cúpula, obra-prima de Michelangelo. Em seu interior se
conservam importantes tesouros, entre eles a “Pietá” de Michelangelo,
o “Baldaquino” de Bernini, situado sobre o túmulo de São Pedro, em
bronze dourado, e os monumentos fúnebres dos papas realizados

Pont Museu do Louvre (Paris)

Frankfurt

Veneza

Florença

Mulhouse

Roma
Madri

Paris

Londres

Barcelona

EUROPA A SEU ALCANCE IV
Londres, Paris, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Veneza, Padua, Florença, Assis, Roma, Pisa, Nice, Barcelona e Madri

dias de Londres a Madri dias de Londres a Barcelona
✪ a partir de 2.235 $ US: 3 refeições e 21 visitas ✪ a partir de 2.100 $ US: 3 refeições e 18 visitas

dias de Londres a Madri
✪ a partir de 2.040 $ US: 3 refeições e 18 visitas
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através dos séculos pelos artistas mais ilustres. Terminaremos na
magnífica Praça São Pedro, e sua Colunata, uma das maiores do
mundo, de Bernini, uma vez mais o artista optou pela forma oval, de-
finida por quatro filas de colunas, que, no entanto, parecem uma só
para aquele que se situe sobre os dois focos da elipse, em cujo centro
está o Obelisco. Tempo livre que poderá aproveitar para visitar por
conta própria as Basílicas Maiores e Catacumbas. Acomodação.

DIA 14 (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Preciosa excursão opcional de dia inteiro a
Nápoles e Capri. Saída de ônibus pela manhã rumo a Nápoles. Uma
visita panorâmica da baía é um espetáculo inesquecível, que, por si
só, já bastaria para levar da capital do Mezzogiorno italiano uma lem-
brança única. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos levará à ilha
de Capri. Passeio por Capri e visita aos magníficos jardins de Au-
gusto. Seguiremos para o restaurante onde será servido o almoço.
Na parte da tarde, tempo livre para percorrer as elegantes ruas, as
melhores lojas, as exclusivas joalherias e a famosa Piazzeta com suas
cafeterias antigas; tudo isso confirma a fama de Capri como a “Pérola
do Mediterrâneo”. No final da tarde voltaremos para Nápoles.  Tam-
bém existe a possibilidade de visitar Pompeia (opcional). Visita às ruí-
nas consideradas, com razão, uma das mais importantes e completas
do mundo. Com o guia local visitaremos as ruínas desta colônia ro-
mana que o vulcão Vesúvio sepultou em 24 de agosto do ano 79 de-
pois de Cristo. Passearemos por suas ruas de pedra, entraremos em
algumas casas para conhecer melhor a vida e a singularidade dos
pompeianos que lá viveram há quase 2.000 anos.

DIA 15 (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE(3)

Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chegada e visita a esta ci-
dade toscana que possui um conjunto de singular beleza na Praça
dos Milagres: o Batistério, a Catedral e a inigualável Torre Inclinada
que sigue desafiando a ley de gravedad. Continuação da viagem para
Nice. Chegada. Acomodação. À noite, visita opcional a Monaco e
Monte Carlo.

DIA 16 (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier: continuação da via-
gem rumo à fronteira espanhola. Chegada a Barcelona. Recorrido pa-
norámico (incluido) por Barcelona: a Sagrada Família, o Passeio de
Gracia, a Praça de Catalunha (centro neuralgico da ciudad) as Ram-
blas, etc. Resto do dia livre. Acomodação.

Se quiser, noite extra em Barcelona(1) em AD

• Em quarto duplo 80 $ por pessoa
• Em quarto individual 120 $ por pessoa

DIA 17 (Quarta Feira) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Visita panorâmica in-
cluida da Basílica de N.S. do Pilar, um dos santuários marianos mais
importantes do mundo católico e continuação da viagem para Madri.
Chegada Passeio pela Plaza Mayor. Acomodação.

• Fim da viagem para passageiros de 17 dias
• Acomodação para passageiros de 19 dias

DIA 18 (Quinta Feira) MADRI
Estadia em regime de acomodação e café da manhã buffet. Reali-
zaremos a visita panorâmica pela cidade. Percorreremos o Paseo de
la Castellana, fonte de Cibeles, Plaza de Oriente, onde se situa o Pa-
lácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol, etc. Resto do dia livre para
fazer compras ou visitar um de seus famosos museus como o Prado
ou o Thyssen. Acomodação.

DIA 19 (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aeroporto. Fim
da viagem e de nossos serviços.

Gondolas (Veneza) La Sagrada Familia (Barcelona)

-30

Todas as Segundas Feiras do ano

■ Assistência no aeroporto de chegada 
a Europa e traslado ao hotel. 

■ Visitas com guia local: Londres, Paris, Veneza, 
Florença, Roma. 

■ Visitas explicadas por nosso guia: Frankfurt,
Heidelberg, Verona, Pádua e Assis (segundo opção).

■ Refeições: café da manhã buffet diário e 3 jantares. 
■ Outras atrações inclusas: Cruzeiro pelo Reno, 

Visita a uma fábrica de cristal de Murano. 
■ Guia acompanhante durante toda a viagem. 
■ Ônibus Autopullman para o trajeto terrestre. 
■ Seguro de viagem.

(3) Para o trajeto Paris-Milão, quando o número de pax for
inferior a 10, o percurso será feito de trem ou avião, com
pernoite em Paris em vez de em Frankfurt e em Milão em vez
de Mulhouse, resto da viagem igual. Passagem aérea por
conta da Panavisión Tours.
O trajeto Londres-Paris, em algunos casos será feito de Trem
Eurostar. Consultar.
Ver resto de noitas em pags. 306 e 319.

Datas de início em Londres

Preços por pessoa em $ USA

Incluso no tour

(*) Valores neto e finais por passageiro

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Castelo da Windsor 85 $ 60 $
• Paris iluminado 52 $ 36 $
• Passeio de barco pelo Sena 

e subida ao 2º andar da Torre Eiffel 75 $ 53 $
• Museu do Louvre 65 $ 46 $
• Palácio de Versalhes 97 $ 68 $
• Museus Vaticanos e Capela Sistina 73 $ 52 $
• Nápoles e Capri 130 $ 91 $
• Nápoles, Capri e Pompeia 198 $ 139 $

Informação adicionali

Londres Ibis Wembley*** www.ibis.com
Thistle Barbican*** www.thistle.com

Paris Residhome*** www.residhome.com

Frankfurt Novotel City**** www.novotel.com
Ibis Frankfurt*** www.ibishotel.com

Mulhouse Ibis Center Filature*** www.ibis.com
Aparthotel Trident*** www.appart-hotel-trident.com

Veneza Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

Florença Delta Florence**** www.deltaflorence.com

Roma Marco Aurelio**** www.hotelmarcoaurelio.com

Nice Apogia*** www.apogiahotels.com

Barcelona City Park St. J**** www.hotelcityparksantijust.com

Madri Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Hotéis previstos ou similares

Opção volta de barco
Cruzeiro pelo Mediterrâneo

DIA 15 (Segunda Feira) ROMA-BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia e embar-
que no Cruzeiro com destino a Barcelona. Dia e noite a
bordo. Acomodação em camarote duplo.

DIA 16 (Terça Feira) BARCELONA:
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até a hora de
chegada a Barcelona, às 18h30min. Tempo livre na em-
barcação para desfrutar de suas maravilhosas instala-
ções.  Desembarque e visita à cidade. Percorreremos os
lugares mais típicos e importantes de Barcelona, como a
Sagrada Família, o Passeio de Gracia, Praça de Cata-
lunha (centro nevrálgico da cidade), as Ramblas (um lugar
emblemático da cidade que vai da Plaza de Catalunya até
o porto antigo), etc. Acomodação.

Se quiser, noite extra em Barcelona(1) em AD

• Em quarto duplo 80 $ por pessoa
• Em quarto individual 120 $ por pessoa

DIA 17 (Quarta Feira) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Visita pano-
râmica à Basílica do Pilar e continuação da viagem para
Madri. Chegada. Passeio pela Plaza Mayor. Acomodação.

• Fim da viagem para passageiros de 17 dias
• Acomodação para passageiros de 19 dias

DIA 18 (Quinta Feira) MADRI
Acomodação e café da manhã buffet. Hoje faremos a vi-
sita panorâmica pela cidade. Percorreremos o Paseo de la
Castellana, fonte de Cibeles, Plaza de Oriente, onde se
situa o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol, etc. Resto
do dia livre para fazer compras ou visitar um de seus famo-
sos museus como o Prado ou o Thyssen Bornemisza. À
noite recomendamos passear pela Plaza Mayor e desgustar
as deliciosas tapas de seus típicos bares das redondezas.
Acomodação.

DIA 19 (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao ae-
roporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

(1) Para os passageiros com noite extra em Barcelona, nosso serviço fi-
naliza com o café da manhã do último dia

dias dias
• Circuito de Londres a Madri com Madri sem Madri

14 Março - 09 Junho 16................... 2.390 2.185
10 Junho - 15 Julho 16 .................... 2.505 2.330
16 Julho - 31 Agosto 16................... 2.295 2.120
01 Setembro - 10 Novembro 16 ...... 2.390 2.185
11 Novembro 16 - 13 Março 17....... 2.235 2.040
Opc. Barco Roma-Barcelona. Supl......... 235 235
Suplemento quarto individual .......... 1.260 1.120

• Circuito de Paris a Barcelona dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................ 2.155
10 Junho - 15 Julho 16 ................................. 2.300
16 Julho - 31 Agosto 16 ................................ 2.090
01 Setembro - 10 Novembro 16.................... 2.155
11 Novembro 16 - 13 Março 17 .................... 2.010
Opc. Barco Roma-Barcelona. Supl............... 235
Suplemento quarto individual ....................... 1.120

19 17

17

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 160 $ incluimos(*):

• 5 jantares extras (dias 7, 11, 12, 13 e 14). Total 8
• Iluminações de Paris
• Subida ao 2º andar da Torre Eiffel
• Passeio de barco pelo Sena
• Passeio de gôndola
• Roma Barroca
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DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada a Paris e traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.
Excursão opcional Paris Iluminada. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita panorâmica
pela cidade, durante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame,
o Quartier Latin; a Sorbonne; o Panteão de Homens Ilustres; os
Inválidos, onde se encontra o mausoléu de Napoleão; o Palácio
e os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e
da França; Place de la Concorde; a Place de l’Etoile com o Arco
do Triunfo; Place Vendôme; a Ópera Garnier; etc. À tarde, op-
cionalmente, embarcaremos nos famosos ”bateaux mouches”

para dar um passeio de barco ao longo do Sena. Em seguida
subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel (opcional), para ad-
mirar uma vista panorâmica única e belíssima da grande cidade
que é Paris. Terminaremos o dia com um passeio a pé em Mont-
martre, a Praça de Tertre, com seus retratistas e o Sagrado Co-
ração (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre que você pode aproveitar para
desfrutar de um dos seguintes museus ou atrativos:
• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-GANTE-
BRUXELAS
Café da manhã buffet e saída para Bruges, uma das mais belas
cidades da Europa. Destacamos a Praça Principal onde se en-
contram os grandes mercados centrais do século XIII, antigo
centro comercial da cidade: Praça de Burg, com a Prefeitura, o
Palácio de Justiça e a Basílica do Sangue Sagrado, etc. Tempo
livre. Continuação para Gante, destacamos a Catedral de São
Bavão, de estilo românico, gótico e barroco, veremos também a
Prefeitura, curiosa mescla de estilo gótico e renascentista. Con-
tinuação da viagem até Bruxelas. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-ANTUÉRPIA-
A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita à cidade. Destaca

sua Grand Place, dominada pela majestosa Torre da Prefeitura;
a catedral, com seus museus que abrigam grandes obras dos
mestres flamengos; seu Palácio de Justiça, etc. Saída para An-
tuérpia. Almoço. Visita à cidade, onde se destaca a Catedral de
Nossa Senhora, monumental obra do gótico flamengo; a Praça
Principal, dominada pela Torre da Catedral e a Prefeitura. Con-
tinuação para A Haia, onde está “Madurodam”, a “cidade em mi-
niatura” (visita opcional). Seguiremos nossa viagem até
Amsterdã. Acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN 
E VOLENDAM-AMSTERDAM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã faremos a visita pa-
norâmica pela cidade. Entre seus destaques estão, sem dúvida,
os canais e centro antigo, um dos maiores e mais bem preser-
vados da Europa, com uma linha baixa de edifícios de elegantes

fachadas e delicadas cúpulas; a Praça Dam, o Bairro Judeu,
que conta com alguns lugares interessantes como o Castelo de
Sete Torres Waag, antiga porta de entrada à cidade, que aloja
o Joods Historisch Museum (Museu da História Judaica), uma
sinagoga restaurada dos séculos XVII e XVIII, que exibe pintu-
ras, objetos de uso cerimonial e documentos relacionados com
a história da comunidade judaica holandesa; a casa de Rem-
brandt, convertida em museu, que exibe uma extensa coleção
de gravuras do pintor (incluindo quatro placas), e diversos qua-
dros do mestre, de seus alunos e de alguns pintores contempo-
râneos; e a Sinagoga Portuguesa ou o Mercado de Flores de
Singel. Depois, teremos um belo passeio incluso por seus típi-
cos canais. Almoço. Tarde livre. Se quiser, participe de uma ex-
cursão facultativa a Marken e Volendam, duas vilas de
pescadores cerca de Amsterdã, com casas perfeitamente pre-
servadas, trajes típicos, lojas e cenários pitorescos. Ambas lo-
calidades possuem um belo e admirável porto. Durante esta
excursão, também visitaremos uma fazenda de queijos, onde
se produz o famoso Gouda, assim como as instalações dos moi-
nhos de Zaanse Schans, onde você vai admirar uma das pai-
sagens mais fotografadas da Holanda com os diferentes
modelos de moinhos ainda em funcionamiento. Acomodação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia, hoje em dia uma
das cidades europeias mais importantes no que diz respeito a
feiras e exposições comerciais. Chegada e visita panorâmica a

esta cidade na qual se destaca, a Catedral de São Pedro e
Santa Maria, cujas obras tiveram início no século XIII; as igrejas
de São Pantaleão e São Jorge e duas ruas muito pitorescas e
animadas: Hole e Schildergasse. Continuação para Boppard.
Lá embarcaremos num cruzeiro que nos conduzirá pela parte
mais bonita do Reno, para admirar o Rochedo Loreley, uma
enorme rocha maciça que surge na margem direita do rio. De-
sembarque e continuação da viagem para Frankfurt. Visita pa-
norâmica, onde destacamos a colegiada de Frankfurt, também
referida como catedral. Próxima à prefeitura encontra-se a igreja
de São Paulo, a famosa Paulskirche, onde se constituiu a pri-
meira assembléia nacional da Alemanha, em 1848 e que é con-
siderada, desde então, o berço da democracia alemã. Outro
emblema cultural de Frankfurt é o Auditório e Centro de Con-
gressos, Alte Oper Frankfurt (antiga ópera), reconstruída depois
da II Guerra Mundial, com seu original estilo renascentista ita-
liano; a universidade, fundada em 1914, que leva o nome do
filho predileto da cidade: Johann Wolfgang Goethe, cuja casa
natal é um dos monumentos mais visitados da cidade. Acomo-
dação.

DIA 8 (Segunda Feira) FRANKFURT-HEIDELBERG-
MULHOUSE(2)

Café da manhã buffet e saída para Heidelberg, onde faremos
um passeio com nosso guia pela cidade, onde se destaca sua
Universidade, seu centro antigo e, principalmente, o Castelo,
que foi a residência dos príncipes eleitores do Palatinado, cons-
truído sobre uma fortaleza medieval e de onde se obtém am-
plas vistas panorâmicas da cidade. Continuação para
Mulhouse. Jantar e acomodação.

DIA 9 (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA-
VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída para Lucerna, breve parada.
Continuação de viagem para Verona vía Milão. Llegada a Ve-
rora, a cidade de Romeu e Julieta. Verona é quase totalmente
construída em mármore rosa e branco, característico da região,
que tem um matiz rosado, dando a sensação de um contínuo
pôr-do-sol. Esta, que em tempos remotos foi um agitado assen-
tamento romano, é hoje uma das regiões mais prósperas e ele-
gantes de toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa de
Julieta, situada nas proximidades da Piazza Erbe, um compacto
casarão medieval com seu típico balcão. Continuação da via-
gem até Veneza. Jantar e acomodação. Opcionalmente po-
deremos realizar uma visita a Veneza de noite.

DIA 10 (Quarta Feira) VENEZA
Estadia em regime de meia pensão. Na parte da manhã, tras-
lado até a Praça São Marcos. Faremos um bonito cruzeiro de
barco pela laguna e entre as belas ilhas venezianas desfru-
tando de fantásticas vistas de Veneza, cidade única no mundo,
formada por uma complexa rede de canais, ruas e palácios,
num labirinto que você corre o risco de ficar preso por sua be-
leza e mistério. O Grande Canal, “a rua mais bonita do mundo”,
atravessa a cidade. Em ambos lados do Grande Canal surjem
alguns dos edifícios mais bonitos da cidade: magníficos palá-
cios góticos, renascentistas e barrocos, a ponte de Rialto, que
até o século passado era a única ponte que unia ambos os
lados do canal. Começaremos nossa visita panorâmica pela
deslumbrante Praça São Marcos, onde se reúnem a arte grega,
medieval, bizantina e veneziana, formando um maravilhoso
conjunto arquitetônico com a Basílica de São Marcos, a Torre
do Relógio, a ponte dos Suspiros, Campanille e Palácio Ducal.
Visita a uma fábrica de cristal de Murano. Resto do tempo livre.
Se quiser, faça um passeio de gôndola ao longo dos típicos ca-
nais venezianos. Retorno ao hotel de barco privado e ônibus.
Acomodação.

DIA 11 (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade universitária,
onde destaca sua magnífica Praça Prato Della Valle e a Basí-

De Paris a Roma15
dias

Gran Place (Bruxelas)

Frankfurt

Veneza
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ColôniaBruxelas
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ESPLENDOR EUROPEU
Paris, Bruxelas, Ámsterdã, Frankfurt, Mulhouse, Verona, Veneza, Florença, Assis, Roma, Pisa, Nice, Barcelona e Madri

dias de Paris a Madri dias de Paris a Barcelona
✪ a partir de 2.075 $ US: 3 refeições e 23 visitas ✪ a partir de 1.850 $ US: 3 refeições e 20 visitas

dias de Paris a Madri dias de Paris a Roma
✪ a partir de 1.880 $ US: 3 refeições e 20 visitas ✪ a partir de 1.640 $ US: 3 refeições e 18 visitas
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DIA 1 a 14 idênticos ao itinerário da pág. 318.

DIA 15 (Segunda Feira) ROMA-BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia e embarque
no Cruzeiro com destino a Barcelona. Dia e noite a bordo.
Acomodação em camarote duplo.

DIA 16 (Terça Feira) BARCELONA Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até a hora de
chegada a Barcelona, às 18h 30min. Tempo livre. Desem-
barque e visita à cidade. Acomodação.

DIA 17 (Quarta Feira) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Visita pano-
râmica à Basílica do Pilar e continuação da viagem para
Madri. Chegada. Passeio pela Plaza Mayor. Acomodação.

• Fim da viagem para passageiros de 17 dias
• Acomodação para passageiros de 19 dias

DIA 18 (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita panorâmica
pela cidade. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 19 (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.

lica de Santo Antônio. Construída para abrigar o sepulcro
Santo. Continuação para Florença, onde faremos a visita pa-
norâmica pela cidade (inc). Seguindo os passos de Leonardo
e Michelangelo, entraremos em contato com a essência do Re-
nascimento. Na catedral de Santa Maria del Fiori, contempla-
remos su magnífica cúpula do arquiteto Bruelleschi.
Visitaremos também a Praça de Signoria, o Palácio do Governo
dos Médici e o Campanille de Giotto. Resto do dia livre. Opcio-
nalmente podrá visitar os Museus Florentinos e a Academia,
onde prodrá desfrutar contemplando o famoso “Davi” de Miche-
langelo e outras obras-primas. Acomodação.

DIA 12 (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a Basí-
lica de São Francisco, o mais belo de todos os seus templos,
com afrescos de Cimabue e Giotto e os pintores da escola flo-
rentina. Continuação da viagem até Roma. Apresentamos a ca-
pital do Tibre através de uma visita panorâmica de ônibus rumo
ao coração da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, o
bairro do Trastevere, as colinas de Avetino e Palatino, sendo
que nesta última encontram-se as memórias mais antigas de
Roma; a beleza deste lugar, com ruínas arqueológicas, a ri-
queza de sua vegetação e suas maravilhosas paisagens fazem
dele um dos mais belos da cidade. Veremos também o Coliseu,
o Circo Máximo, o Arco de Constantino, o Teatro Marcello, Cas-
tel Sant’Angelo, a famosa praça Veneza e as escadarias do
Campidoglio, a mais famosa das sete colinas da cidade de
Roma, da qual destacamos sua praça, cujas fachadas, calça-
das e escadarias foram todas desenhadas por Michelangelo.
Na parte da tarde faremos opcionalmente a visita Roma Bar-
roca; passeio pelas principais praças da cidade, visitando a fa-
mosa Fontana di Trevi, Panteon e a espetacular Praça Navona.
Passeio pelo Trastevere. Acomodação.

DIA 13 (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje tenemos uma visita opcional in-
teressantíssima aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao in-
terior da Basílica de São Pedro. Comenzaremos com a visita
(opc) aos Museus Vaticanos, e a Capela Sistina, grande obra-
prima de Michelangelo, com todos seus afrescos restaurados.
Depois passaremos à Basílica de São Pedro, dela se destaca
sua imponente cúpula, obra-prima de Michelangelo. Em seu in-
terior conservam-se preciosos tesouros, entre eles  a “Pietá”
de Michelangelo, e o Baldaquino de Bernini, para terminar na
magnífica Praça do Vaticano. Você ainda terá tempo de visitar
por sua conta as Basílicas Maiores e Catacumbas, lugar de re-
fúgio e culto dos primeiros cristãos. Resto do dia livre.

DIA 14 (Domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Excursão opcional de todo o dia a Ná-
poles e Capri. Saída de ônibus pela manhã rumo a Nápoles.
Em Nápoles, viajaremos no barco que nos levará à ilha de
Capri. Passeio por Capri e visita aos magníficos jardins de Au-
gusto. Almoço em restaurante. Tempo livre para percorrer as
elegantes ruas, as melhores lojas, as exclusivas joalherias e a
famosa Piazzeta com suas cafeterias antigas; tudo isso con-
firma a fama de Capri como a “Pérola do Mediterrâneo”. No
final da tarde voltaremos para Nápoles Também existe a pos-
sibilidade de visitar Pompeia (opcional). Visita às ruínas consi-
deradas, com razão, uma das mais importantes e completas
do mundo. Com o guia local visitaremos as ruínas desta colônia
romana que o vulcão Vesúvio sepultou. Passearemos por suas
ruas de pedra, e conheceremos de perto a vida dos pompeia-
nos que lá viveram há quase 2.000 años. 

• Passageiros viagem 15 dias

DIA 15 (Segunda) ROMA
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.

• Passageiros viagem 19 dias

Ponte viejo (Florença)
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Todos os Segundas Feiras do ano

■ Assistência no aeroporto de chegada 
a Europa e traslado ao hotel. 

■ Visitas com guia local: Paris, Bruxelas, Amsterdã,
Veneza, Florença, Roma. 

■ Visitas explicadas por nosso guia: Brujas, Gante,
Antuérpia, Haia, Frankfurt, Heidelberg, Verona, Pádua,
Assis, Nice, Barcelona, Zaragoza e passeio em
Montmartre. (segundo opção).

■ Refeições: café da manhã buffet diário + 3 jantares.
■ Outras atrações inclusas: passeio de barco pelos

típicos canais de Amsterdã, visita a uma casa de
diamantes em Amsterdã e Cruzeiro pelo Reno.

■ Guia acompanhante durante toda a viagem. 
■ Acomodação em hotéis previstos ou similares. 
■ Ônibus Autopullman para o trajeto terrestre. 
■ Seguro de viagem.

Datas de início em Paris

Preços por pessoa em $ USA

Incluso no tour

(*) Valores neto e finais por passageiro

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Paris iluminado 52 $ 36 $
• Marken e Volendam 52 $ 36 $
• Passeio de barco pelo Sena subida 

ao 2º andar da Torre Eiffel 75 $ 53 $
• Museu do Louvre 65 $ 46 $
• Palácio de Versalhes 97 $ 68 $
• Museus Vaticanos e Capela Sistina 73 $ 52 $
• Nápoles e Capri 130 $ 91 $
• Nápoles, Capri e Pompeia 198 $ 139 $
• Toledo meio dia 68 $ 48 $

Paris Residhome*** www.residhome.com

Bruxelas Ibis Brussels*** www.ibishotel.com
Ibis Gare Midi*** www.ibis.com

Amsterdã Dorint Airport**** www.airportdorint.com
H. Inn Express Arena*** www.ihg.com

Frankfurt Novotel City**** www.novotel.com
Ibis Frankfurt*** www.ibishotel.com

Mulhouse Ibis Center Filature*** www.ibis.com
Aparthotel Trident*** www.appart-hotel-trident.com

Veneza Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

Florença Delta Florence**** www.deltaflorence.com

Roma NH Midas**** www.nhhotels.com

Nice Apogia*** www.apogiahotels.com

Barcelona City Park St. J**** www.hotelcityparksantijust.com

Madri Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Hotéis previstos ou similares

De Paris a Madri
com Cruzeiro pelo Mediterrâneo

19
dias

DIA 1 a 14 idênticos ao itinerário da pág. 318.

DIA 15 (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE(3)

Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chegada e visita a
a Praça dos Milagres. Continuação da viagem para Nice.
Chegada, acomodação. À noite, visita opcional a Mônaco
e Monte Carlo.

DIA 16 (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-
BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier. Chegada a
Barcelona e visita à cidade. Acomodação.

Se quiser, noite extra em Barcelona(1) em AD

• Em quarto duplo 80 $ por pessoa
• Em quarto individual 120 $ por pessoa

DIAS 17 e 18 (Quarta e Quinta Feira)
Idêntica à opção cruzeiro pelo Mediterrâneo descrita acima.

DIA 19 (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.

De Paris a Madri
via Pisa, Côte d’Azur, Nice, Monte Carlo

19
dias

(3) Para o trajeto Roma-Nice-Barcelona, quando o número de
passageiros for inferior a 10, fornecemos o trajeto de avião
(Roma-Barcelona) No 17º dia se pernoita em Barcelona em vez
de Nice. O trajeto Barcelona-Madri também será feito de avião
ou trem, por conta da Panavisión e de acordo com nosso
critério operativo.
Ver outras notas na págs. 306 e 317.

Informação adicionali

Parque del Retiro (Madri)

(1) Para os passageiros com noite extra em Barcelona, nosso serviço fi-
naliza com o café da manhã do último dia.

dias dias
• Circuito de Paris a Madri com Madri sem Madri

14 Março - 09 Junho 16................... 2.230 2.025
10 Junho - 15 Julho 16 .................... 2.340 2.165
16 Julho - 31 Agosto 16................... 2.135 1.960
01 Setembro - 10 Novembro 16 ...... 2.230 2.025
11 Novembro 16 - 13 Março 17....... 2.075 1.880
Opc. Barco Roma-Barcelona. Supl......... 235 235
Suplemento quarto individual .......... 1.260 1.120

• Circuito de Paris a Barcelona dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................ 1.995
10 Junho - 15 Julho 16 ................................. 2.135
01 Julho - 31 Agosto 16 ................................ 1.930
01 Setembro - 10 Novembro 16.................... 1.995
11 Novembro 16 - 13 Março 17 .................... 1.850
Opc. Barco Roma-Barcelona. Supl............... 235
Suplemento quarto individual ....................... 1.120

• Circuito de Paris a Roma dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................ 1.770
10 Junho - 15 Julho 16 ................................. 1.910
01 Julho - 31 Agosto 16 ................................ 1.705
01 Setembro - 10 Novembro 16.................... 1770
11 Novembro 16 - 13 Março 17 .................... 1.640
Suplemento quarto individual ....................... 1.120

19 17

19

17

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 160 $ incluimos(*):

• 5 jantares extras (dias 9, 13, 14, 15 e 16). Total 8
• Iluminações de Paris
• Subida ao 2º andar da Torre Eiffel
• Passeio de barco pelo Sena
• Passeio de gôndola
• Roma Barroca
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DIA 1 (Segunda Feira) MADRI
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
Tempo livre. Acomodação.

DIA 2 (Terça Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos a visita panorâmica
pela cidade. Percorreremos o Paseo de la Castellana, fonte de
Cibeles, Plaza de Oriente, onde se situa o Palácio e o Teatro
Real, a Puerta del Sol, etc. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 3 (Quarta Feira) MADRI-BURGOS OU 
SAN SEBASTIÁN-BORDEAUX(2)

• Início viagem passageiros 15 dias
Pela manhã, saída para Burgos ou San Sebastián. Breve parada
com tempo livre para visitar uma destas duas cidades. Burgos,
com sua maravilhosa Catedral de estilo gótico ou San Sebastián,
com sua famosa Praia de La Concha. Continuação para Bor-
deaux. Chegada. Acomodação.

DIA 4 (Quinta Feira) BORDEAUX-Castelo do Loire-
PARIS
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã saída
para Paris. Chegada. Tempo livre para desfrutar desta cidade.
À noite, excursão opcional Paris Iluminada. Acomodação.

DIA 5 (Sexta Feira) PARIS
Estadia em regime de acomodação e café da manhã buffet.
Visita panorâmica pela cidade, onde veremos: a Catedral de
Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a
Sorbonne; O Panteão de Homens Ilustres; os Inválidos, onde
se encontra o mausoléu de Napoleão; O Palácio e Jardins de
Luxemburgo; a Torre Eiffel; a Place de la Concorde, a Ópera
e a Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo. Tempo livre du-
rante o qual sugerimos participar de uma excursão opcional
ao longo do Sena: embarque no porto de Lena para dar um
passeio de barco ao longo do Sena. Em seguida subida (opc)
ao 2º andar da Torre Eiffel, de onde se obtém uma panorâmica
única e belíssima da grande cidade que é Paris. Terminaremos
o dia com um passeio a pé pelo bairro de Montmartre, a Praça
de Tertre com seus retratistas e o Sagrado Coração (Sacré
Coeur).

DIA 6 (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a possibilidade
de efetuar as seguintes visitas opcionais:

•  Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do mundo, que re-
corda a pretérita glória da corte francesa e fiel reflexo da
vontade de um rei; Luis XIV, o “Rei Sol”; destacam-se seus
belos jardins, fontes e sua maravilhosa Galeria dos Espe-
lhos.

•  Museu do Louvre: um dos maiores museus do mundo que
abriga, entre muitas outras obras, a famosa Gioconda.

•  Museu de Arte Moderna do Centro Pompidou.

•  Museu d’Orsay: com uma valiosa coleção de pinturas im-
pressionistas.

Para terminar o dia, sugerimos assistir, opcionalmente, ao
inesquecível show do famoso Moulin Rouge.

DIA 7 (Domingo) PARIS-Cruzeiro pelo Reno-
FRANKFURT
Café da manhã buffet e saída para Boppard. Lá embarcaremos
num cruzeiro que nos conduzirá pela parte mais bonita do Reno,
para admirar o Rochedo Loreley, uma enorme rocha maciça que
surge na margem direita do rio, num estreito onde o curso do
rio forma um "S", revelando os antigos Castelos-Fortalezas do
Reno. Desembarque e continuação da viagem até Frankfurt,
centro financeiro e comercial da Alemanha. Apresentamos a ci-
dade mais internacional da Alemanha através da visita panorâ-
mica pela cidade onde destacamos a colegiada de Frankfurt,
que era, desde 1356, o lugar onde se elegiam os reis, o Auditório
e centro de Congressos, a Universidade. fundada em 1914, que
leva o nome do filho predileto da cidade: Johan Wolfgang
Goethe. Acomodação. Desfrutaremos de um passeio no final
da tarde durante o qual poderemos contemplar sua famosa si-
lhueta da cidade iluminada. Frankfurt é uma cidade que apre-
senta mais arranha-céus que qualquer outra cidade alemã. 

DIA 8 (Segunda Feira) FRANKFURT-NUREMBERGUE-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet e saída para Nurembergue, onde fare-

mos. Continuação para Praga, capitais da república Checa.
Chegda e acomodação.

DÍA 9 (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga. Durante a vi-
sita panorâmica, veremos: a Praça da República, onde se en-
contra uma das mais antigas torres de Praga: a Torre da Pólvora
e a Casa Municipal; a Praça Venceslau, a maior das três praças
gigantescas construídas por Carlos IV para sua cidade nova
(Nové Mesto). Seguiremos para a Ponte Charles, um dos sím-
bolos da cidade, do século XIV, hoje reservada ao trânsito de
pedestres. Também desfrutaremos da Praça Velha que é o local
de maior destaque do centro histórico de Praga; a praça foi fun-
dada no século XII e foi palco de numerosos acontecimentos
históricos. A Prefeitura da Praça Velha e o Templo de Nossa
Senhora de Tyn são os edifícios mais importantes da praça;
neste local você também pode visitar a Igreja de São Nicolau,
em estilo barroco; o palácio da família Kinski, em estilo rococó
(onde se encontra atualmente a coleção de desenhos da Galeria
Nacional); e a Casa do Sino de Pedra, palácio municipal de es-
tilo gótico. A espinha dorsal de Praga é o rio Vltava (Moldava),
que atravessa a cidade de sul para norte, com uma curva acen-
tuada para o leste. Praga foi formada originalmente por cinco
cidades independentes, atualmente representadas pelos princi-
pais bairros históricos: Hradcany, a zona do castelo; Malá
Strana, a Cidade Baixa; Staré Mesto, a Cidade Velha; Nové
Mesto, a Cidade Nova, e Josefov, o Bairro Judeu. Hradcany,
sede da realeza checa por séculos, tem como eixo o Pražsk 
hrad, o Castelo de Praga, que domina a cidade do alto de uma
colina a oeste do Vltava. A Karluv most, Ponte Charles, une
Malá Strana com Staré Mesto. Vaclavske namesti, a Praça Ven-
ceslau, é o ponto central dos transportes e é o lugar perfeito
para começar qualquer passeio pela Cidade Velha (Staré
Mesto). Mais que uma praça, é uma longa avenida em ligeiro
declive. A Vaclavske namesti está limitada em sua parte supe-
rior, no extremo sul, pelo Museu Nacional da Boêmia e na parte
inferior pela área comercial de Narodni trida e Na prikope, ex-
clusiva para pedestres. Neste local, cerca de 500.000 pessoas
se reuniram em 1989 para protestar contra a política do regime
comunista então no poder. Uma semana de manifestações cul-
minou com a capitulação do governo, sem que um único tiro
fosse disparado e sem perder uma única vida, dando passo para
o primeiro governo democrático em 40 anos, liderado pelo dra-
maturgo Václav Havel. Os checos se referem a esta transição
pacífica do poder como a Revolução de Veludo (Nezna Revo-
luce). Atualmente, a Praça Venceslau é a área urbana mais ani-
mada de Praga. Impossível de se ver da rua, no interior dos
edifícios de ambos os lados existe um grande labirinto de arcos,
onde se concentra uma estranha mistura de cafés, discotecas,
sorveterias e cinemas, cujo aspecto tem permanecido inalterado
ao longo do tempo. A Praça Venceslau foi traçada por Carlos
IV, por volta de 1348, e conta com edifícios interessantes como
o Národní Muzeum, o Museu Nacional Checo, projetado pelo
arquiteto de Praga, Josef Schulz,  construído entre 1885 e 1890,
que se admira em todo o seu esplendor sob o efeito da ilumina-
ção noturna. Na parte da tarde, durante a visita artística opcio-
nal, veremos: O Castelo de Praga. A Viela Dourada.

DÍA 10 (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã, saída para
Brno, em seguida tempo livre para visitar a Praça da Liberdade,
a Fonte Barroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da viagem
para Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e visita pano-
râmica da cidade. Bratislava é a sede do parlamento e governo
eslovaco e possui uma grande oferta artistica, cultural e educa-
cional. Localizada em uma meseta de 85 m acima do Danúbio,
o castelo de Bratislava é uma das estruturas mais proeminentes
da cidade. A maioria dos edificios históricos estão localizados
na Cidade Velha. A prefeitura de Bratislava é um complexo de
três edificios construídos entre os séculos XIV ao XV e são hoje

Templo de Debod (Madri)

CAPITAIS EUROPEAS I
Madri, Burdeux, Paris, Frankfurt, Praga, Bratislava, Budapeste e Viena

dias de Madri a Viena dias de Madri a Budapeste
✪ a partir de 1.530 $ US: 9 visitas ✪ a partir de 1.315 $ US: 8 visitas

dias de Madri a Praga
✪ a partir de 1.130 $ US: 6 visitas

14 12

10

CE1

CE2

CE3Frankfurt

Budapeste

Paris

Burdeux 

Bratislava
Viena

Praga

Nuremberg

Madri

Burgos

Ruta Romântica
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em dia sede do museu da cidade de Bratislava. A porta de Mi-
guel é a única porta que continua preservada das fortificações
medievais e está localizada entre os edificios mais antigos da
cidade. Saída para Budapeste. Considerada como uma das ci-
dades mais bonitas da Europa, Bupapeste possui vários locais
que são Patrimônio da Humanidade, com destaque ao bairro do
castelo de Buda, a Avenida Andrassy e as margens do rio Da-
núbio. Chegada e acomodação.

• Fin del viaje para pasajeros de 10 días (1)

DÍA 11 (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, faremos a visita pa-
norâmica. Na margem direita do Danúbio fica o centro histórico,
o Buda, onde veremos: o Bastião dos Pescadores, a Igreja de
Matias, etc. Em seguida, cruzaremos o Danúbio em direção a
Peste, a área comercial da cidade. Na parte da tarde aqueles
que desejarem poderão fazer um passeio opcional de barco no
Danúbio. Hoje à noite oferecemos a oportunidade de fazer um
passeio noturno em Budapeste iluminada e participar de um jan-
tar cigano (opc.). Acomodação.

DÍA 12 (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet. e saída para a histórica cidade de
Viena. Chegada, e visita panorâmica a esta cidade banhada
pelo Danúbio, antiga capital do império austro-húngaro. No cen-
tro de Viena podemos localizar a antiga cidade imperial, com o

Plaça (Viena)

-30
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Datas de início em Paris

Preços por pessoa em $ USA

Incluso no tour

(*) Valores neto e finais por passageiro

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Paris iluminado 52 $ 36 $
• Passeio de barco pelo Sena subida 

ao 2º andar da Torre Eiffel 75 $ 53 $
• Museu del Louvre 65 $ 46 $
• Palácio de Versalhes 97 $ 68 $
• Visita artística de Praga 28 $ 20 $
• Passeio de barco pelo Danubio 44 $ 31 $
• Visita a la Ópera e Parlamento 70 $ 49 $
• Visita artística da Viena 70 $ 49 $

Madri Rafael Hoteles**** www.rafaelhoteles.com

Burdeux Alton*** www.alton.fr
Campanille Le Lac*** www.campanille.com

Paris Residhome de Nanterre*** www.residhome.com
Residhome D’ Asnieres*** www.residhome.com

Frankfurt Novotel City**** www.novotel.com
Ibis Frankfurt*** www.ibishotel.com

Praga Hotel Duo/Olympik**** www.olympik.cz
Holiday Inn Congress**** www.holidayinn.com
Clarion Congres**** www.clarionhotel.com

Budapeste Arena/Budapeste**** www.danubiushotel.com
Hungaria**** www.danubiushotel.com

Viena Vienna South**** www.hiltongardeninn.com
Eurostars Vienna**** www.eurostar.com

Hotéis previstos ou similares

Informação adicionali

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 140 $ incluimos(*):

• Iluminações de Paris
• Subida ao 2º andar da Torre Eiffel
• Passeio de barco pelo Sena
• Passeio de gôndola
• Palácio de Versalhes
• Visita artística de Praga

CE1

CE2

CE3

Palácio de Hofburg, residência dos imperadores. Também ve-
remos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de
Santo Estêvão, o Museu de Belas Artes, os monumentos a Go-
ethe, Schiller e Mozart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a
Ópera, etc. Passeio com nosso guia pelas principais ruas da
capital austríaca. Acomodação.

• Fin del viaje para pasajeros de 12 días (2)

DÍA 13 (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita opcional a
Viena artística: Ópera Estatal de Viena ou Staatsoper, o primeiro
edifício público do Ring, que recebeu críticas muito severas
quando foi inaugurado, em 1868, até o ponto que levou ao sui-
cídio um de seus arquitetos, Van der Null, e provocou um en-
farte em um outro, Sicardsburg; sendo que as críticas deviam-se
ao fato de que o edifício era menor do que a Ópera Garnier de
Paris. Dizem que Francisco José ficou tão impressionado com
a morte dos arquitetos que não se atreveu a criticar inaugura-
ções posteriores. Em 1945, um bombardeiro americano tomou
seu telhado pelo de uma estação ferroviária e bombardeou o
edifício. Sua reabertura deu-se dez anos mais tarde, com Karl
Böhm na direção da ópera "Fidelio", de Beethoven. Do estilo
neo-renascentista original restam apenas a escadaria principal,
a fachada, o foyer do Schwind e salão de chá, todo o demais é
dos anos cinquenta, da reconstrução após o bombardeio. Foi
inaugurada com a apresentação da ópera "Don Giovanni", de
Mozart, que desde então, é considerada uma das melhores e
mais conhecidas do mundo. A seguir, oferecemos a possibili-
dade de fazer uma visita opcional ao Palácio Schönbrunn: Pa-
lácio de Verão construído para Maria Theresa entre 1743-1749,
na verdade, uma versão reduzida do projeto original. O interior
é um verdadeiro tesouro (afrescos, pinturas, trabalhos em ma-
deira, laca, estuque e espelhos, tapeçarias, mármore e cristal),
nenhuma despesa foi poupada. Vamos visitar os aposentos im-
periais, incluindo os seus maravilhosos jardins de estilo francês.
Tarde livre, sugerimos continuar desfrutando da cidade ou fazer
uma visita opcional aos Bosques de Viena: partiremos de Viena
passando através de seus célebres bosques até chegar à aba-
dia de Heiligenkreuz, que visitaremos. Seguiremos para o Cas-
telo de Liechtenstein, onde você pode desfrutar de belas
paisagens. Vamos continuar nossa excursão até a típica cidade
de Baden. À tarde, aproveite para assistir a um concerto no Pa-
lácio Auersperg e, posteriormente, jantar em Grinzing (opcional).
Acomodação.

DÍA 14 (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. No horário indicado, translado ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.

Puente (Budapeste)

• Circuito de Madri a Praga dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................... 1.150
10 Junho - 15 Julho 16..................................... 1.320
16 Julho - 31 Agosto 16 ................................... 1.110
01 Setembro - 20 Novembro 16....................... 1.150
21 Novembro 16 - 13 Março 17 ....................... 1.130
Suplemento quarto individual........................... 630

• Circuito de Madri a Budapeste dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................... 1.370
10 Junho - 15 Julho 16..................................... 1.530
16 Julho - 31 Agosto 16 ................................... 1.320
01 Setembro - 20 Novembro 16....................... 1.370
21 Novembro 16 - 13 Março 17 ....................... 1.315
Suplemento quarto individual........................... 770

• Circuito de Madri a Viena dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................... 1.610
10 Junho - 15 Julho 16..................................... 1.740
16 Julho - 31 Agosto 16 ................................... 1.540
01 Setembro - 20 Novembro 16....................... 1.610
21 Novembro 16 - 13 Março 17 ....................... 1.530
Suplemento quarto individual........................... 910
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■ Traslados: Aeropuerto -hotel-aeropuerto
■ Guia correo e assistença desde da chegada
■ Ônibus Autopullman para o trajeto terrestre.
■ Acomodação em hotéis previstos ou similares.
■ Refeições: café da manhã buffet diário.
■ Visitas com guia local: Panorâmicas da Madri,

Paris, Praga, Budapeste e Viena (segundo opção).
■ Visitas explicadas por nosso guia: Frankfurt,

Bratislava.
■ Outras atrações inclusas: Cruzeiro pelo Reno.
■ Seguro de viagem.

(1) Para los pasageiros da 10 dias, nosso servicio finaliza com el
café da manhã da último dia.

(2) Para los pasageiros da 12 dias, nosso servicio finaliza com el
café da manhã da último dia.
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DIA 1 (Segunda Feira) LONDRES
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e traslado ao
hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2 (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Pela manhã, faremos a visita panorâ-
mica da cidade, onde veremos: o Palácio Real, o Palácio de
Westminster, um impressionante edifício neogótico dourado,
atual centro político da Grã Bretanha e da Commonwealth, a
famosa Torre do Relógio, mais conhecido como Big Ben, o Pa-
lácio de Buckingham, residência oficial da monarquia britânica,
St. James e Green Park, etc. Passeio pelo Soho. Restante do
dia livre. Acomodação.

DIA 3 (Quarta Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais cosmopolita do
mundo e com mais classe, onde o clássico se mistura com o
moderno. Suas ruas sempre cheias de gente, seus parques
tranquilos mas ao mesmo tempo disputados e uma diversidade
que fazem desta cidade única no mundo. Poderão aproveitar
este tempo para realizar compras e visitas de interesse. Para
quem gosta de comprar, indicamos Oxford Street, Regent Street
e Bond Street. Nestas ruas encontrará grandes lojas como Sel-
fridges e Mark & Spencer, além das marcas internacionais de
grandes desenhadores. Quem visita Londres não pode deixar
de visitar Harrrods, conhecida mundialmente pela qualidade dos
seus produtos e incomparável serviço de atenção ao cliente.
Além disso, sugerimos visitar opcionalmente o castelo de Wind-
sor, uma das residências oficiais da Rainha, sendo no verão lar
de soberanos a mais de 900 anos. O castelo está localizado na
cidade de Windsor, no condado de Berkshire, no vale do rio
Tâmes, a oeste da cidade de Londres. No castelo habitado mais
grande do mundo e mais antigo em ocupação, as impressionan-
tes torres e merlões podem ser vistas com facilidade desde
todas as rotas que vão em direção ao vilarejo, criando um dos
entornos urbanos mais espetaculares do mundo. Windsor tem
tudo o que pode ser esperado de um típica cidade de campo in-
glesa. A parte histórica de Windsor está bem conservada, bas-
tante agradável para passear e tomar um tradicional chá inglês.
Acomodação.

DIA 4 (Quinta Feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã buffet. Saída de ônibus a Dover, para realizar o
cruze do Canal da Mancha em ferry e continuação em ônibus a
Paris. Chegada, assistência e traslado ao hotel. Acomodação. Ex-
cursão opcional a Paris Iluminada. Paris é a cidade da luz, uma
vez que pela noite podemos ver mais de mil cores que dão um en-
canto especial a majestuosa Torre Eiffel, ao bonito Arco do Triunfo,
a Champs-Elysees, a Ópera de Garnier, a Praça Concórdia, Tro-
cadero, etc.

DIA 5 (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportunidade de realizar
várias visitas e atrações que nos darão uma excelente perspec-
tiva de Paris. Iniciaremos com a visita panorâmica da cidade, du-

rante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame, obra prima da
arte medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão de Ho-
mens Ilustres, ondese encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio
e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e
da França, a Praça da Concórdia, a Praça l’Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc. À tarde, podemos
embarcar opcionalmente nos famosos “bateaux mouches” para re-
alizar um passeio de barco ao longo do rio Sena. Sob as român-
ticas pontes de Paris, o barco vai deslizando ao longo do rio,
enquanto você desfruta dos célebres monumentos que estão con-
centrados em suas margens: a Torre Eiffel, a Cité, Notre Dame,
etc. Oferecemos, também opcionalmente, subir ao 2º andar da fa-
mosa Torre Eiffel, desde onde terá uma vista única da incrível e
grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia com um passeio
a pé por Montmartre e a Praça Tertre, com seus retratistas e a
Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 6 (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a possibili-
dade de realizar uma das seguintes visitas opcionais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do mundo, que lem-
bra a glória da antiga corte francesa e fiel reflexo da vontade
de um rei, Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos jardins
e chafarizes, além da maravilhosa Galeria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus do mundo, zeloso
guardião do sorriso enigmático da Mona Lisa.

DIA 7 (Domingo) PARIS-Cruzeiro pelo Reno-
FRANKFURT
Café da manhã buffet e saída para Boppard. Lá embarcaremos
num cruzeiro que nos conduzirá pela parte mais bonita do Reno,
para admirar o Rochedo Loreley, uma enorme rocha maciça que
surge na margem direita do rio, num estreito onde o curso do
rio forma um "S", revelando os antigos Castelos-Fortalezas do
Reno. Desembarque e continuação da viagem até Frankfurt,
centro financeiro e comercial da Alemanha. Apresentamos a ci-
dade mais internacional da Alemanha através da visita panorâ-
mica pela cidade onde destacamos a colegiada de Frankfurt,
que era, desde 1356, o lugar onde se elegiam os reis, o Auditório
e centro de Congressos, a Universidade. fundada em 1914, que
leva o nome do filho predileto da cidade: Johan Wolfgang
Goethe. Acomodação. Desfrutaremos de um passeio no final
da tarde durante o qual poderemos contemplar sua famosa si-
lhueta da cidade iluminada. Frankfurt é uma cidade que apre-
senta mais arranha-céus que qualquer outra cidade alemã.

DIA 8 (Segunda Feira) FRANKFURT-NUREMBERGUE-
PRAGA
Café da manhã buffet e saída para Nurembergue, onde fare-
mos. Continuação para Praga, capitais da república Checa.
Chegda e acomodação.

DIA 9 (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga. Durante a vi-
sita panorâmica, veremos: a Praça da República, onde se en-
contra uma das mais antigas torres de Praga: a Torre da Pólvora
e a Casa Municipal; a Praça Venceslau, a maior das três praças
gigantescas construídas por Carlos IV para sua cidade nova
(Nové Mesto). Seguiremos para a Ponte Charles, um dos sím-
bolos da cidade, do século XIV, hoje reservada ao trânsito de
pedestres. Também desfrutaremos da Praça Velha que é o local
de maior destaque do centro histórico de Praga; a praça foi fun-
dada no século XII e foi palco de numerosos acontecimentos
históricos. A Prefeitura da Praça Velha e o Templo de Nossa
Senhora de Tyn são os edifícios mais importantes da praça;
neste local você também pode visitar a Igreja de São Nicolau,
em estilo barroco; o palácio da família Kinski, em estilo rococó
(onde se encontra atualmente a coleção de desenhos da Galeria
Nacional); e a Casa do Sino de Pedra, palácio municipal de es-
tilo gótico. A espinha dorsal de Praga é o rio Vltava (Moldava),
que atravessa a cidade de sul para norte, com uma curva acen-
tuada para o leste. Praga foi formada originalmente por cinco
cidades independentes, atualmente representadas pelos princi-
pais bairros históricos: Hradcany, a zona do castelo; Malá
Strana, a Cidade Baixa; Staré Mesto, a Cidade Velha; Nové
Mesto, a Cidade Nova, e Josefov, o Bairro Judeu. Hradcany,
sede da realeza checa por séculos, tem como eixo o Pražsk 
hrad, o Castelo de Praga, que domina a cidade do alto de uma
colina a oeste do Vltava. A Karluv most, Ponte Charles, une
Malá Strana com Staré Mesto. Vaclavske namesti, a Praça Ven-
ceslau, é o ponto central dos transportes e é o lugar perfeito
para começar qualquer passeio pela Cidade Velha (Staré
Mesto). Na parte da tarde, durante a visita artística opcional, ve-
remos: O Castelo de Praga. A Viela Dourada.

DIA 10 (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã, saída para
Brno, em seguida tempo livre para visitar a Praça da Liberdade,
a Fonte Barroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da viagem
para Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e visita pano-
râmica da cidade. Bratislava é a sede do parlamento e governo
eslovaco e possui uma grande oferta artistica, cultural e educa-
cional. Localizada em uma meseta de 85 m acima do Danúbio,
o castelo de Bratislava é uma das estruturas mais proeminentes
da cidade. A maioria dos edificios históricos estão localizados
na Cidade Velha. A prefeitura de Bratislava é um complexo de
três edificios construídos entre os séculos XIV ao XV e são hoje

Londres

CAPITAIS EUROPEAS II
Londres, Paris, Frankfurt, Praga, Bratislava, Budapeste e Viena

dias de Londres a Viena dias de Londres a Budapeste
✪ a partir de 1.710 $ US: 9 visitas ✪ a partir de 1.495 $ US: 8 visitas

dias de Londres a Praga
✪ a partir de 1.310 $ US: 7 visitas

14 12

10

CE4
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CE6Frankfurt

Budapeste

Paris

Londres

Bratislava
Viena

Praga

Nuremberg

Ruta Romântica
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em dia sede do museu da cidade de Bratislava. A porta de Mi-
guel é a única porta que continua preservada das fortificações
medievais e está localizada entre os edificios mais antigos da
cidade. Saída para Budapeste. Considerada como uma das ci-
dades mais bonitas da Europa, Bupapeste possui vários locais
que são Patrimônio da Humanidade, com destaque ao bairro do
castelo de Buda, a Avenida Andrassy e as margens do rio Da-
núbio. Chegada e acomodação.

• Fin del viaje para pasajeros de 10 días (1)

DIA 11 (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, faremos a visita pa-
norâmica. Na margem direita do Danúbio fica o centro histórico,
o Buda, onde veremos: o Bastião dos Pescadores, a Igreja de
Matias, etc. Em seguida, cruzaremos o Danúbio em direção a
Peste, a área comercial da cidade. Na parte da tarde aqueles
que desejarem poderão fazer um passeio opcional de barco no
Danúbio. Hoje à noite oferecemos a oportunidade de fazer um
passeio noturno em Budapeste iluminada e participar de um jan-
tar cigano (opc.). Acomodação.

DIA 12 (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet. e saída para a histórica cidade de
Viena. Chegada, e visita panorâmica a esta cidade banhada
pelo Danúbio, antiga capital do império austro-húngaro. No cen-

Plaça (Viena)

-30

Todos os Segundas Feiras do ano

Datas de início em Paris

Preços por pessoa em $ USA

Incluso no tour

(*) Valores neto e finais por passageiro

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Castelo da Windsor 85 $ 60 $
• Paris iluminado 52 $ 36 $
• Passeio de barco pelo Sena subida 

ao 2º andar da Torre Eiffel 75 $ 53 $
• Museu del Louvre 65 $ 46 $
• Palácio de Versalhes 97 $ 68 $
• Visita artística de Praga 28 $ 20 $
• Passeio de barco pelo Danubio 44 $ 31 $
• Visita a la Ópera e Parlamento 70 $ 49 $
• Visita artística da Viena 70 $ 49 $

Hotéis previstos ou similares

Informação adicionali

(*) Valores neto e finais por passageiro

PACOTE ECONÔMICO
Por 140 $ incluimos(*):

• Iluminações de Paris
• Subida ao 2º andar da Torre Eiffel
• Passeio de barco pelo Sena
• Palácio de Versalhes
• Visita artistica da Praga

CE4

CE5

CE6

tro de Viena podemos localizar a antiga cidade imperial, com o
Palácio de Hofburg, residência dos imperadores. Também ve-
remos o Palácio de Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de
Santo Estêvão, o Museu de Belas Artes, os monumentos a Go-
ethe, Schiller e Mozart, a Praça dos Heróis, a Universidade, a
Ópera, etc. Passeio com nosso guia pelas principais ruas da
capital austríaca. Acomodação.

• Fin del viaje para pasajeros de 12 días (2)

DIA 13 (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita opcional a
Viena artística: Ópera Estatal de Viena ou Staatsoper, o primeiro
edifício público do Ring, que recebeu críticas muito severas
quando foi inaugurado, em 1868, até o ponto que levou ao sui-
cídio um de seus arquitetos, Van der Null, e provocou um en-
farte em um outro, Sicardsburg; sendo que as críticas deviam-se
ao fato de que o edifício era menor do que a Ópera Garnier de
Paris. Dizem que Francisco José ficou tão impressionado com
a morte dos arquitetos que não se atreveu a criticar inaugura-
ções posteriores. Em 1945, um bombardeiro americano tomou
seu telhado pelo de uma estação ferroviária e bombardeou o
edifício. Sua reabertura deu-se dez anos mais tarde, com Karl
Böhm na direção da ópera "Fidelio", de Beethoven. Do estilo
neo-renascentista original restam apenas a escadaria principal,
a fachada, o foyer do Schwind e salão de chá, todo o demais é
dos anos cinquenta, da reconstrução após o bombardeio. Foi
inaugurada com a apresentação da ópera "Don Giovanni", de
Mozart, que desde então, é considerada uma das melhores e
mais conhecidas do mundo. A seguir, oferecemos a possibili-
dade de fazer uma visita opcional ao Palácio Schönbrunn: Pa-
lácio de Verão construído para Maria Theresa entre 1743-1749,
na verdade, uma versão reduzida do projeto original. O interior
é um verdadeiro tesouro (afrescos, pinturas, trabalhos em ma-
deira, laca, estuque e espelhos, tapeçarias, mármore e cristal),
nenhuma despesa foi poupada. Vamos visitar os aposentos im-
periais, incluindo os seus maravilhosos jardins de estilo francês.
Tarde livre. Seguiremos para o Castelo de Liechtenstein, onde
você pode desfrutar de belas paisagens. Vamos continuar
nossa excursão até a típica cidade de Baden. À tarde, aproveite
para assistir a um concerto no Palácio Auersperg e, posterior-
mente, jantar em Grinzing (opcional). Acomodação.

DIA 14 (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. No horário indicado, translado ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.

Estatua de Strauss (Viena)

• Circuito de Londres a Praga dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................... 1.330
10 Junho - 15 Julho 16..................................... 1.520
16 Julho - 31 Agosto 16 ................................... 1.320
01 Setembro - 20 Novembro 16....................... 1.330
21 Novembro 16 - 13 Março 17 ....................... 1.310
Suplemento quarto individual........................... 630

• Circuito de Madri a Budapeste dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................... 1.540
10 Junho - 15 Julho 16..................................... 1.730
16 Julho - 31 Agosto 16 ................................... 1.520
01 Setembro - 20 Novembro 16....................... 1.540
21 Novembro 16 - 13 Março 17 ....................... 1.495
Suplemento quarto individual........................... 770

• Circuito de Londres a Viena dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................... 1.780
10 Junho - 15 Julho 16..................................... 1.940
16 Julho - 31 Agosto 16 ................................... 1.730
01 Setembro - 20 Novembro 16....................... 1.780
21 Novembro 16 - 13 Março 17 ....................... 1.710
Suplemento quarto individual........................... 910
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■ Traslados: Aeropuerto -hotel-aeropuerto
■ Guia correo e assistença desde da chegada
■ Ônibus Autopullman para o trajeto terrestre.
■ Acomodação em hotéis previstos ou similares.
■ Refeições: café da manhã buffet diário.
■ Visitas com guia local: Panorâmicas da Londres,

Paris, Praga, Budapeste e Viena (segundo opção).
■ Visitas explicadas por nosso guia: Frankfurt,

Bratislava.
■ Outras atrações inclusas: Cruzeiro pelo Reno.
■ Seguro de viagem.

(1) Para los pasageiros da 10 dias, nosso servicio finaliza com el
café da manhã da último dia.

(2) Para los pasageiros da 12 dias, nosso servicio finaliza com el
café da manhã da último dia.

Londres Ibis Wembley*** www.ibis.com
Thistle Barbican*** www.thistle.com

Paris Residhome de Nanterre*** www.residhome.com
Residhome D’ Asnieres*** www.residhome.com

Frankfurt Novotel City**** www.novotel.com
Ibis Frankfurt*** www.ibishotel.com

Praga Hotel Duo/Olympik**** www.olympik.cz
Holiday Inn Congress**** www.holidayinn.com
Clarion Congres**** www.clarionhotel.com

Budapeste Arena/Budapeste**** www.danubiushotel.com
Hungaria**** www.danubiushotel.com

Viena Vienna South**** www.holidayinn.com
Eurostars Vienna**** www.eurostar.com
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DIA 1 (Quinta Feira) PARIS
Chegada a Paris, assistência e traslado ao hotel. Excursão opcional
a Paris Iluminada. Tempo livre e acomodação.

DIA 2 (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos a oportunidade de realizar
várias visitas e atrações que nos darão uma excelente perspec-
tiva de Paris. Iniciaremos com a visita panorâmica da cidade, du-
rante a qual veremos: a Catedral de Notre Dame, obra prima da
arte medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne, o Panteão de Ho-
mens Ilustres, ondese encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio
e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e
da França, a Praça da Concórdia, a Praça l’Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc. À tarde, pode-

mos embarcar opcionalmente nos famosos “bateaux mouches”
para realizar um passeio de barco ao longo do rio Sena. Sob as
românticas pontes de Paris, o barco vai deslizando ao longo do
rio, enquanto você desfruta dos célebres monumentos que estão
concentrados em suas margens: a Torre Eiffel, a Cité,
Notre Dame, etc. Oferecemos, também opcionalmente, subir ao
2º andar da famosa Torre Eiffel, desde onde terá uma vista única
da incrível e grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia com
um passeio a pé por Montmartre e a Praça Tertre, com seus re-
tratistas e a Sacré Coeur. Acomodação.

DIA 3 (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a possibilidade de re-
alizar uma das seguintes visitas opcionais:

• Palácio de Versalhes.
• Museu do Louvre.

DIA 4 (Domingo) PARIS-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet e saída para Boppard. Lá embarcaremos
num cruzeiro que nos conduzirá pela parte mais bonita do Reno,
para admirar o Rochedo Loreley, uma enorme rocha maciça que
surge na margem direita do rio, num estreito onde o curso do rio
forma um "S", revelando os antigos Castelos-Fortalezas do Reno.
Desembarque e continuação da viagem até Frankfurt, centro finan-
ceiro e comercial da Alemanha. Apresentamos a cidade mais inter-

nacional da Alemanha através da visita panorâmica pela cidade
onde destacamos a colegiada de Frankfurt, que era, desde 1356, o
lugar onde se elegiam os reis, o Auditório e centro de Congressos,
a Universidade. fundada em 1914, que leva o nome do filho predileto
da cidade: Johan Wolfgang Goethe. Acomodação. Desfrutaremos
de um passeio no final da tarde durante o qual poderemos contem-
plar sua famosa silhueta da cidade iluminada. Frankfurt é uma ci-
dade que apresenta mais arranha-céus que qualquer outra cidade
alemã.

DIA 5 (Segunda Feira) FRANKFURT-NUREMBERGUE-
PRAGA
Café da manhã buffet e saída para Nurembergue, onde faremos.
Continuação para Praga, capitais da república Checa. Chegda e
acomodação.

DIA 6 (Terça Feira) PRAGA
Café da manhã buffet. Visita à cidade de Praga. Durante a visita
panorâmica, veremos: a Praça da República, onde se encontra uma
das mais antigas torres de Praga: a Torre da Pólvora e a Casa Mu-
nicipal; a Praça Venceslau, a maior das três praças gigantescas
construídas por Carlos IV para sua cidade nova (Nové Mesto). Se-
guiremos para a Ponte Charles, um dos símbolos da cidade, do sé-
culo XIV, hoje reservada ao trânsito de pedestres. Também
desfrutaremos da Praça Velha que é o local de maior destaque do
centro histórico de Praga; a praça foi fundada no século XII e foi
palco de numerosos acontecimentos históricos. A Prefeitura da
Praça Velha. Hradcany, sede da realeza checa por séculos, tem
como eixo o Pražsk  hrad, o Castelo de Praga, que domina a cidade
do alto de uma colina a oeste do Vltava. A Karluv most, Ponte Char-
les, une Malá Strana com Staré Mesto. Vaclavske namesti, a Praça
Venceslau, é o ponto central dos transportes e é o lugar perfeito para
começar qualquer passeio pela Cidade Velha (Staré Mesto). Na
parte da tarde, durante a visita artística opcional, veremos: O Castelo
de Praga. A Viela Dourada.

DIA 7 (Quarta Feira) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Logo no início da manhã, saída para Brno,
em seguida tempo livre para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte
Barroca e a Antiga Prefeitura. Continuação da viagem para Bratis-
lava, capital da Eslováquia. Chegada e visita panorâmica da cidade.
A prefeitura de Bratislava é um complexo de três edificios construí-
dos entre os séculos XIV ao XV e são hoje em dia sede do museu
da cidade de Bratislava. Saída para Budapeste. Considerada como
uma das cidades mais bonitas da Europa, Bupapeste possui vários
locais que são Patrimônio da Humanidade, com destaque ao bairro
do castelo de Buda, a Avenida Andrassy e as margens do rio Da-
núbio. Chegada e acomodação.

DIA 8 (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, faremos a visita pano-
râmica. Na margem direita do Danúbio fica o centro histórico, o
Buda, onde veremos: o Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias,
etc. Em seguida, cruzaremos o Danúbio em direção a Peste, a área
comercial da cidade. Na parte da tarde aqueles que desejarem po-
derão fazer um passeio opcional de barco no Danúbio. Hoje à noite
oferecemos a oportunidade de fazer um passeio noturno em Buda-
peste iluminada e participar de um jantar cigano (opc.). Acomoda-
ção.

DIA 9 (Sexta Feira) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã buffet. e saída para a histórica cidade de Viena.
Chegada, e visita panorâmica a esta cidade banhada pelo Danúbio,
antiga capital do império austro-húngaro. No centro de Viena pode-
mos localizar a antiga cidade imperial, com o Palácio de Hofburg,
residência dos imperadores. Também veremos o Palácio de Belve-
dere, a Igreja Votiva, a Catedral de Santo Estêvão, o Museu de
Belas Artes, os monumentos a Goethe, Schiller e Mozart, a Praça
dos Heróis, a Universidade, a Ópera, etc. Passeio com nosso guia
pelas principais ruas da capital austríaca. Acomodação.

CAPITAIS EUROPEAS III
Paris, Frankfurt, Praga, Bratislava, Budapeste, Viena, Milão, Veneza, Florença, Roma, Nice, Barcelona e Madri

dias de Paris a Madri dias de Paris a Roma
✪ a partir de 2.615 $ US: 2 refeições e 22 visitas ✪ a partir de 2.170 $ US: 2 refeições e 16 visitas

dias de Paris a Barcelona
✪ a partir de 2.430 $ US: 2 refeições e 19 visitas

23 19

21

CE7

CE8

CE9

Torre Eiffel (Paris)

Frankfurt

Budapeste

Paris

Madri

Bratislava
VienaNuremberg

Ruta Romântica

Barcelona

Zaragoza Nice

Montpellier
Milão

Veneza
Padua
Florença

Assis

NápolesRoma

Pisa

Praga

Verona

Capri

DIA 10 (Sábado) VIENA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita opcional a Viena
artística: Ópera Estatal de Viena ou Staatsoper, o primeiro edifício
público do Ring. À tarde, aproveite para assistir a um concerto no
Palácio Auersperg e, posteriormente, jantar em Grinzing (opcional).
Acomodação.

DIA 11 (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Dia livre para disfrutar da cidade. Acomo-
dação.

DIA 12 (Segunda Feira) VIENA-MILÃO
(Viagem em avião)
Café da manhã buffet. No horário indicado, translado ao aero-
porto. Para embarcar no voo com destina a Milão (voo não incluso).
Chegada no aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 13 (Terça Feira) MILÃO-VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Manhã livre na qual poderá visitar a Galeria
Vittorio Emanuele II; o "Duomo" (a maior catedral gótica da Itália),
o Castelo Sforza, etc... Saída para Verona, a cidade de Romeu e
Julieta. Continuação da viagem para Veneza. Jantar e acomoda-
ção. Opcionalmente poderemos realizar uma visita a Veneza de
noite.

DIA 14 (Quarta Feira) VENEZA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, traslado até a Praça
São Marcos. Faremos um passeio de barco pela laguna e entre
as belas ilhas de Veneza, desfrutando de belíssimas vistas desta
cidade única no mundo e das ilhas de Murano e Lido. Começare-
mos nossa visita panorâmica (incl.) pela magnífica Praça São Mar-
cos, onde se reúnem a arte grega, medieval, bizantina e veneziana,
formando um maravilhoso conjunto arquitetônico com a Basílica
de São Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos Suspiros, Cam-
panille e Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Resto do tempo livre. Se quiser, faça um passeio de gôndola (op-
cional) ao longo dos típicos canais venezianos. Retorno ao hotel
de barco privado e ônibus.

DIA 15 (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade universitária,
onde se destacam sua magnífica Praça Prato Della Valle e a Ba-
sílica de Santo Antônio construída para abrigar o sepulcro com os
restos do Santo. Continuação da viagem para Florença, berço e
centro do Renascimento. Visita panorâmica à cidade. Seguindo os
passos de Leonardo e Michelangelo, entraremos em contato com
a essência do Renascimento. Na Catedral de Santa Maria del
Fiore, contemplaremos sua magnífica cúpula, do arquiteto Brunel-
leschi. Visitaremos também a Praça da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanile, de Giotto. Resto do dia livre.
Aqueles que quiserem, poderão visitar opcionalmente a Academia,
onde poderão desfrutar contemplando o famoso “Davi”, de Miche-
langelo e outras obras-primas. Acomodação.

DIA 16 (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a Basílica
de São Francisco, o mais belo de todos os seus templos, com
afrescos de Cimabue e Giotto e os pintores da escola florentina.
Continuação da viagem até Roma. Apresentamos a capital do
Tibre com uma visita panorâmica de ônibus até o coração da
Roma antiga, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro de Trastevere,
as colinas de Aventino e Palatino. Veremos também o Coliseu,
o Circo Máximo, o Arco de Constantino, do ano de 315 d.C, a
Praça Veneza e o Capitólio (Campidoglio), a mais famosa das
sete colinas da cidade de Roma. Também desfrutaremos da vista
do Fórum romano, que foi o centro político, religioso e comercial
da antiga Roma. Na parte da tarde faremos a visita opcional
Roma Barroca; passeio pelas principais praças da cidade, visi-
tando a famosa Fontana di Trevi, Panteon e a espetacular Praça
Navona. Passeo pelo Trastevere. Acomodação.
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-30

Todos os Quintas Feiras do ano

Datas de início em Paris

Preços por pessoa em $ USA

Incluso no tour

Hotéis previstos ou similares

(*) Valores neto e finais por passageiro

CE7

CE8

CE9

• Circuito de Paris a Roma dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................... 2.390
10 Junho - 15 Julho 16..................................... 2.470
16 Julho - 31 Agosto 16 ................................... 2.260
01 Setembro - 20 Novembro 16....................... 2.390
21 Novembro 16 - 13 Março 17 ....................... 2.170
Suplemento quarto individual........................... 1.230

• Circuito de Paris a Barcelona dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................... 2.650
10 Junho - 15 Julho 16..................................... 2.735
16 Julho - 31 Agosto 16 ................................... 2.525
01 Setembro - 20 Novembro 16....................... 2.650
21 Novembro 16 - 13 Março 17 ....................... 2.430
Suplemento quarto individual........................... 1.470
Opc. Barco Roma-Barcelona spto. .................. 235

• Circuito de Paris a Madri dias

14 Março - 09 Junho 16 ................................... 2.845
10 Junho - 15 Julho 16..................................... 2.900
16 Julho - 31 Agosto 16 ................................... 2.690
01 Setembro - 20 Novembro 16....................... 2.845
21 Novembro 16 - 13 Março 17 ....................... 2.615
Suplemento quarto individual........................... 1.540
Opc. Barco Roma-Barcelona spto. .................. 235

23

19

21

■ Traslados: Aeropuerto -hotel-aeropuerto
■ Guia correo e assistença desde da chegada
■ Ônibus Autopullman para o trajeto terrestre.
■ Acomodação em hotéis previstos ou similares.
■ Refeições: café da manhã buffet diário + 2 jantares.
■ Visitas com guia local: Panorâmicas da Paris,

Praga, Budapeste, Viena, Veneza, Florença, Roma,
Madri  (segundo opção).

■ Visitas explicadas por nosso guia: Frankfurt,
Bratislava, Verona, Padua, Assis, Nice, Barcelona,
Zaragoza.

■ Outras atrações inclusas: Crucero por el Rhin.
Visita a una fábrica de cristal de Murano.

■ Seguro de viagem.

DIA 17 (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje sugerimos uma visita interessantís-
sima aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e interior da basílica
de São Pedro (opcional). Começaremos visitando os Museus Va-
ticanos, que foram os antigos palácios papais; no final entraremos
na Capela Sistina, grande obra-prima de Michelangelo, com todos
seus afrescos restaurados. Depois passaremos à Basílica de São
Pedro, construída no lugar do martírio do Santo e depois recons-
truída; dela se destaca sua imponente cúpula, obra-prima de Mi-
chelangelo. Em seu interior se conservam importantes tesouros,
entre eles a “Pietá” de Michelangelo, o “Baldaquino” de Bernini.
Terminaremos na magnífica Praça São Pedro, e sua Colunata,
uma das maiores do mundo, de Bernini. Você ainda terá tempo
de visitar por sua conta as Basílicas Maiores e Catacumbas,
Santa Maria Maior, a mais bela e antiga das Basílicas (século IV)
dedicadas a Maria, mãe de Cristo, com seus maravilhosos mo-
saicos e as relíquias da manjedoura de Jesus. Continuação para
São João de Latrão. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 18 (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Preciosa excursão opcional de dia inteiro
a Nápoles e Capri. Saída de ônibus pela manhã rumo a Nápoles.
Uma visita panorâmica da baía é um espetáculo inesquecível,
que, por si só, já bastaria para levar da capital do Mezzogiorno
italiano uma lembrança única. Em Nápoles, viajaremos no barco
que nos levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e visita aos mag-
níficos jardins de Augusto. Seguiremos para o restaurante onde
será servido o almoço. Na parte da tarde, tempo livre. No final da
tarde voltaremos para Nápoles. Também existe a possibilidade
de visitar Pompeia (opcional). Visita às ruínas consideradas, com
razão, uma das mais importantes e completas do mundo. Com o
guia local visitaremos as ruínas desta colônia romana. Acomo-
dação.

• Fin del viaje para pasajeros de 19 días (1)

DIA 19 (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE
Café da manhã buffet. Saída a Pisa, visita a esta cidade toscana
que possui um conjunto de singular beleza na Praça dos Milagres:
o Batistério, a Catedral e a inigualável Torre Inclinada. Continua-
ção para Nice. Acomodação. Visita opcional a Mônaco e Monte
Carlo.

DIA 20 (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER-BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Barcelona via Montpellier.
Chegada e visita à cidade. Percorreremos os lugares mais típicos
e importantes de Barcelona, como a Sagrada Família, o Passeio
de Gracia, Praça de Catalunha, as Ramblas, etc. Acomodação.

DIA 21 (Quarta Feira) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída para Zaragoza, onde
faremos uma parada para admirar a Basílica de Nossa Senhora do
Pilar, um dos santuários marianos mais importantes do mundo ca-
tólico. Chegada a Madri. Passeo pela Plaza Mayor. Acomodação.

Se quiser, noite extra em Barcelona(1) em AD

• Em quarto duplo 80 $ por pessoa
• Em quarto individual 120 $ por pessoa

• Fim da viagem para passageiros de 10 dias

DIA 22 (Quinta Feira) MADRI
Estadia em regime de acomodação e café da manhã buffet. Rea-
lizaremos a visita panorâmica pela cidade. Resto do dia livre para
fazer compras ou visitar um de seus famosos museus como o
Prado ou o Thyssen. Acomodação.

DIA 23 (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços.

Parlamento (Viena)Plaza Mayor (Madri)

Opção volta de barco
Cruzeiro pelo Mediterrâneo

DIA 19 (Segunda Feira) ROMA-BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia e embar-
que no Cruzeiro com destino a Barcelona. Dia e noite a
bordo. Acomodação em camarote duplo.

DIA 20 (Terça Feira) BARCELONA:
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até a hora de
chegada a Barcelona, às 18h30min. Tempo livre na em-
barcação para desfrutar de suas maravilhosas instala-
ções.  Desembarque e visita à cidade. Percorreremos os
lugares mais típicos e importantes de Barcelona, como a
Sagrada Família, o Passeio de Gracia, Praça de Cata-
lunha (centro nevrálgico da cidade), as Ramblas (um lugar
emblemático da cidade que vai da Plaza de Catalunya até
o porto antigo), etc. Acomodação.

• Fin del viaje para pasajeros de 21 días (2)

Se quiser, noite extra em Barcelona(1) em AD

• Em quarto duplo 80 $ por pessoa
• Em quarto individual 120 $ por pessoa

DIA 21 (Quarta Feira) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Visita pa-
norâmica à Basílica do Pilar e continuação da viagem para
Madri. Chegada. Passeo pela Plaza Mayor. Acomodação.

DIA 22 (Quinta Feira) MADRI
Acomodação e café da manhã buffet. Hoje faremos a vi-
sita panorâmica pela cidade. Percorreremos o Paseo de la
Castellana, fonte de Cibeles, Plaza de Oriente, onde se
situa o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol, etc. Resto
do dia livre para fazer compras ou visitar um de seus famo-
sos museus como o Prado ou o Thyssen Bornemisza. À
noite recomendamos passear pela Plaza Mayor e desgustar
as deliciosas tapas de seus típicos bares das redondezas.
Acomodação.

DIA 23 (Sexta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao ae-
roporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

PACOTE ECONÔMICO
Por 160 $ incluimos(*):

• 5 jantares extras (dias 4, 15, 16, 17 e 18). Total 7
• Iluminações de Paris
• Subida ao 2º andar da Torre Eiffel
• Passeio de barco pelo Sena
• Passeio de gôndola
• Roma Barroca

Informação adicionali
(1) Para los pasageiros da 19 dias, nosso servicio finaliza com el

café da manhã da último dia.

(2) Para los pasageiros da 21 dias, nosso servicio finaliza com el
café da manhã da último dia.

(3) Para los pasageiros que toman noite extra em Barcelona, nosso
servicio finaliza com el café da manhã da último dia.

Paris Residhome de Nanterre*** www.residhome.com
Residhome D’ Asnieres*** www.residhome.com

Frankfurt Novotel City**** www.novotel.com
Ibis Frankfurt*** www.ibishotel.com

Praga Hotel Duo/Olympik**** www.olympik.cz
Holiday Inn Congress**** www.holidayinn.com
Clarion Congres**** www.clarionhotel.com

Budapeste Arena/Budapeste**** www.danubiushotel.com
Hungaria**** www.danubiushotel.com

Viena Vienna South**** www.holidayinn.com
Eurostars Vienna**** www.eurostar.com

Veneza Villa Fiorita**** www.sogedinhotels.it

Florença Delta Florence**** www.deltaflorence.com

Roma Marco Aurelio**** www.hotelmarcoaurelio.com

Nice Apogia*** www.apogiahotels.com

Barcelona City Park St. J**** www.hotelcityparksantijust.com

Madri Rafael Atocha**** www.rafaelhoteles.com

Ao reservar as excursões 60 dias antes 
da saída, 30% de desconto sobre o PVP (Preço de
Venda) das mesmas

PVP PVP(*)
no destino -30% Desc.

• Paris iluminado 52 $ 36 $
• Passeio de barco pelo Sena subida 

ao 2º andar da Torre Eiffel 75 $ 53 $
• Museu del Louvre 65 $ 46 $
• Palácio de Versalhes 97 $ 68 $
• Visita artística de Praga 28 $ 20 $
• Passeio de barco pelo Danubio 44 $ 31 $
• Visita a la Ópera e Parlamento 70 $ 49 $
• Visita artística de Viena 70 $ 49 $
• Museus Vaticanos e Capela Sixtina 73 $ 52 $
• Nápoles e Capri 130 $ 91 $
• Nápoles, Capri e Pompeia 198 $ 139 $

(*) Valores neto e finais por passageiro
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Madri

Paris

Londres

Italia

MÓDULO 2 ... 

Madri

Frankfurt

Bourdeaux

París

Londres

Frankfurt
Paris

MÓDULO 3 ... 

Frankfurt
París

MÓDULO 1 ... 

MADRI-PARIS-LONDRES
GRANDES TOURS

Viena

Escolha sua viagem combinando o módulo 1, 2 ou 3 com...

ÍNDICE PÁG.

Europa Súper oferta
12 dias Módulos 1 + B ......328
16 dias Módulos 1 + A ......328

Europa Impresionante
14 dias Módulos 1 + C ......330

Europa Inn
09 dias Módulos 1 + D ......332
11 dias Módulos 1 + E ......332
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COMBINADOS COM:

... ITALIA-ESPANHA  A 

Veneza

Mulhouse

Florença

Frankfurt

Roma

Madri

Barcelona

Nice
Pisa

Nápoles
Capri

... ITALIA  B 

Veneza

Roma

Florença

Frankfurt

... PRAGA-VIENA-BUDAPESTE  E 

Bratislava

Frankfurt

Viena

Budapeste

Praga

... PRAGA-BUDAPESTE  D 

Bratislava

Frankfurt

Budapeste

Praga

VenezaMilão

Frankfurt

Roma

Florença

Praga

Bratislava

Budapeste

Viena

... CENTROEUROPA AO ITALIA    F 

Berlim

Colônia

Hamburgo

Frankfurt

... TODA ALEMANHA  I 

Hannover

Lübeck

Dresden

Munique

... ALEMANHA H 

Berlim

Colônia

Hamburgo

Frankfurt

Hannover

Lübeck

... ITALIA COM NÁPOLES  C 

Veneza

Roma

Florença

Frankfurt

Nápoles
Capri

 G ... CENTROEUROPA-ITALIA-ESPANHA 

VenezaMilão

Frankfurt

Roma

Madri

Florença

Barcelona

Praga

Bratislava

Budapest

Viena

Nice
Pisa

Nápoles
Capri

EUROPEUS. 1

Mulhouse Mulhouse

PÁG. PÁG. PÁG. PÁG.

Europa Bella
12 dias Módulos 1 + H ......334
14 dias Módulos 1 + I........334

Europa Multicolor
19 dias Módulos 1 + F.......336
23 dias Módulos 1 + G ......336

Eurotur
15 dias Módulos 2 + B ......338
18 dias Módulos 2 + A ......338

Europa Incrível
17 dias Módulos 2 + C ......340

Europa Artística
12 dias Módulos 2 + D ......342
14 dias Módulos 2 + E ......342

Europa Panorâmica
15 dias Módulos 2 + H ......344
17 dias Módulos 2 + I........344

Grandes Atrativos da Europa
22 dias Módulos 2 + F.......346
25 dias Módulos 2 + G ......346

Europanavisión
15 dias Módulos 3 + B ......348
19 dias Módulos 3 + A ......348

Europa Única
17 dias Módulos 3 + C ......350

Belezas da Europa
12 dias Módulos 3 + D ......352
14 dias Módulos 3 + E ......352

Europa Espetacular
15 dias Módulos 3 + H ......354
27 dias Módulos 3 + I........354

Ronda Europeia
22 dias Módulos 3 + F.......356
26 dias Módulos 3 + G ......356
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dias, 7 refeições e 20 visitas  ... a partir de 1.980 $16

16 dias
Inicio: Paris
Fim: Madri

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS 
Chegada a Paris, assistência e traslado ao ho-
tel. Passeio incluso por Paris Iluminada. Paris,
a cidade luz, à noite explode em mil cores que
dão um encanto especial à majestosa Torre Eif-
fel, ao belo Arco do Triunfo, aos imensos
Champs-Élysées (Campos Elísios), à Ópera
Garnier, à Praça da Concórdia, ao Trocadero,
etc. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval; o Quartier Latin (bairro lati-
no); a Sorbonne; o Panteão de homens ilustres,
os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de
Napoleão; o Palácio e os Jardins de Luxembur-
go; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França;
a Place de la Concorde (Praça da Concórdia); a
Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça
Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, opcio-
nalmente, poderemos fazer o embarque no por-
to de Lena para dar um passeio de barco ao
longo do Sena. A seguir, subiremos ao 2º an-
dar da famosa Torre Eiffel, de onde poderemos
admirar uma vista panorâmica única e belíssima
desta grande cidade que é Paris. Terminaremos
o dia com um passeio a pé pelo bairro de
Montmartre: a Praça de Tertre com seus retra-
tistas e o Sagrado Coração (Sacré Coeur). Aco-
modação.

DIA 3. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcionais:

Palácio de Versalhes: Destacam-se seus be-
los jardins e fontes, além da maravilhosa Galeria
dos Espelhos. 

Museu do Louvre: Uma das maiores pinaco-
tecas do mundo, zeloso guardião do enigmático
sorriso da Mona Lisa. 

DIA 4. (Domingo) PARIS-Cruzeiro ao longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard. Lá
embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, poden-
do admirar o Rochedo Loreley, uma enorme ro-
cha maciça na margem direita do rio, num es-
treito que passa entre montanhas de 130
metros de altura e onde o curso do rio forma um
“S”, revelando os antigos castelos-fortalezas do
Reno. Desembarque e continuação da viagem

até Frankfurt, centro financeiro e comercial da
Alemanha. Visita panorâmica (inclusa): a cole-
giada de Frankfurt, também referida como cate-
dral, embora nunca tenha sido sede de nenhum
bispado, lugar onde passaram a ser eleitos os
reis, em 1356 e que, 200 anos mais tarde, tor-
nou-se local de coroação dos imperadores.
Próximo à Prefeitura encontra-se a Igreja de
São Paulo, a famosa Paulskirche, onde, em
1848, constituiu-se a primeira assembleia na-
cional da Alemanha e que, desde então, é
considerada o berço da democracia alemã. Ou-
tros emblemas culturais de Frankfurt: o Auditó-
rio e o Centro de Congressos, Alte Oper Frank-
furt, a Universidade, etc. Concluiremos o
passeio com uma degustação de cerveja.
Jantar e acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) FRANKFURT–
HEIDELBERG–FRIBURGO–MULHOUSE
Café da manhã buffet. Saída para Heidelberg;
faremos um passeio incluso pela cidade, com

nosso guia, com destaque para seu centro anti-
go e, principalmente, todo o Castelo, que foi re-
sidência dos príncipes eleitores do Palatinado,
construído sobre uma fortaleza medieval e de
onde é possível observar amplas vistas da cida-
de. Prosseguiremos a viagem até Friburgo, ci-
dade assentada numa das regiões mais bonitas
da Europa: a Floresta Negra. Desta cidade des-
tacam-se sua catedral, a Nova e a Antiga Prefei-
tura, com o carrilhão do século XVI. Continua-
ção até Mulhouse. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) MULHOUSE–LUCERNA
VERONA–VENEZA 
Café da manhã buffet. Saida para Lucerna.
Breve parada. Continuação de viagem para Ve-
rona via Milão. Chegada a Verona a cidade de
Romeo e Julieta. Verona é quase totalmente
construída em mármore rosa e branco, carac-
terístico da região, que tem um matiz rosado,
dando a sensação de um contínuo pôr do-sol.
Esta, que em tempos remotos foi um agitado

assentamento romano, é hoje uma das regiões
mais prósperas e elegantes de toda a Itália.
Tempo livre para visitar a casa de Julieta. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e aco-
modação. Opcionalmente, poderemos fazer
uma visita noturna a Veneza. 

DIA 7. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, ad-
mirando belíssimas paisagens. Começaremos
nossa visita panorâmica inclusa pela magnífica
Praça São Marcos, onde se reúnem a arte gre-
ga, medieval, bizantina e veneziana, formando
um maravilhoso conjunto arquitetônico com a
Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a
Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Restante do tempo livre nesta cidade assentada
sobre 118 ilhas do Mar Adriático. Aconselha-
mos um passeio por suas típicas ruelas até a
Ponte de Rialto e um passeio de gôndola (op-
cional) pelos típicos canais venezianos. Jantar e
acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) VENEZA–PÁDUA–
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua ma-
gnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de
Santo Antônio, construída para abrigar o se-
pulcro do Santo. Continuação para Florença,
onde faremos a visita panorâmica à cidade (in-
clusa). Seguindo os passos de Leonardo e Mi-
chelangelo, passaremos a conhecer os pontos-
chave do Renascimento. Na Catedral de Santa
Maria del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos
também a Praça da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanille, de Giotto.
Resto do dia livre. Opcionalmente, você poderá
visitar os Museus Florentinos e a Academia,
onde poderá contemplar o famoso “Davi”, de
Michelangelo e outras obras-primas. Jantar e
acomodação.

DIA 9. (Sexta Feira) FLORENÇA–ASSIS–
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visi-
taremos a Basílica de São Francisco, o mais
belo de todos os seus templos, com afrescos
de Cimabue e Giotto e os pintores da escola flo-
rentina. Continuação da viagem até Roma.
Apresentamos a capital do Tibre com uma visi-
ta panorâmica de ônibus, até o coração da

Além das visitas panorâmicas em Paris, Frankfurt, Veneza ,Florença, Roma, 
Barcelona e Madri (conforme opção escolhida), incluímos:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena.

• Cruzeiro ao longo do Reno.

• Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Cruzeiro na laguna veneziana. 

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano. 

• Visita a Verona, Pádua e Assis

• Passeio pelo Trastevere e Plaça Maior.

Heidelberg

FriburgoMulhouse

VeronaMilão Veneza

Padua
Florença

Assis

Nápoles
Capri

Barcelona

Nice Pisa

Roma

Zaragoza

Madri

Frankfurt

Paris

Montpellier

3 Paris, 1 Frankfurt, 1 Mulhouse, 

2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 

1 Nice, 1 Barcelona, 2 Madri

Inicio:
Paris

EUROPA SÚPER OFERTA

SUP
I

C01
C02
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329 PANAVISIÓN

dias, 7 refeições e 17 visitas  ... a partir de 1.530 $12

12 dias
Inicio: Paris
Fim: Roma

Roma antiga, conhecendo a ilha Tiberina, o
bairro de Trastevere, as colinas do Aventino e a
colina do Palatino, que guarda as mais antigas
recordações de Roma; a beleza deste lugar, os
vestígios arqueológicos, a riqueza de sua vege-
tação e suas maravilhosas paisagens, fazem
dele, um dos mais bonitos lugares da cidade.
Veremos também o Coliseu, o Circo Máximo, o
Arco de Constantino, Teatro di Marcello, Castel
Sant’Angelo, a famosíssima Praça Veneza e as
escadarias do Capitólio, a mais famosa das sete
colinas da cidade de Roma. Passeio pelo Barrio
Trastevere. Poderemos fazer, opcionalmente, a
visita de Roma barroca; percorrendo as princi-
pais praças da cidade, visitando a famosa Fon-
tana di Trevi, Panteon e a espetacular Praça Na-
vona. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma visita
opcional interessantíssima aos Museus Vatica-
nos, Capela Sistina e ao interior da Basílica
de São Pedro. Começaremos visitando os Mu-
seus do Vaticano e a Capela Sistina. Depois, va-
mos passar para a Basílica de São Pedro, da
qual se destaca sua imponente cúpula, obra-pri-
ma de Michelangelo. Terminaremos na magnífica
Praça de São Pedro e sua Colunata. Resto do
dia livre.Também haverá oportunidade de visitar,
por conta própria, as Basílicas Maiores e as
Catacumbas, lugar de refúgio e culto dos pri-
meiros cristãos. Resto do dia livre. Jantar e
acomodação.

DIA 11. (Domingo) ROMA (Excursão opcio-
nal a Nápoles e Capri) 
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia inteiro a Nápoles e Capri. Saída de ônibus,
pela manhã, para Nápoles, onde tomaremos o
barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio
por Capri e visita aos magníficos jardins de Au-
gusto. Almoço em restaurante. Tempo livre
para visitar as elegantes ruas, as melhores lojas,
as exclusivas joalherias e a famosa Piazzetta,
com suas antigas cafeterias. Tudo isso confirma
a fama de Capri como a “Pérola do Mediterrâ-
neo». No final da tarde, regresso a Nápoles.
Também existe a possibilidade de visitar Pom-
peia (opcional). Visita às ruínas, consideradas,
com razão, entre as mais importantes e com-
pletas do mundo. Com guia local, visitaremos
as ruínas desta colônia romana que o vulcão
Vesúvio sepultou. Acomodação.

Este itinerário de 12 dias dias é idêntico ao
da viagem de 16 descrito nestas 2 páginas,
menos os cuatro últimos dias, terminando
no 12 en Roma, em Roma, com o traslado
ao aeroporto.

DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Maio 5 12 19 26

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

Outubro 6 13 20 27

Novembro 3 10 17 24

Dezembro 1 8 15 22 29

• 2017

Janeiro 5 12 19 26

Fevereiro 2 9 16 23

Março 2 9

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

HOTÉIS previstos ou similares
Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Mulhouse Ibis Centre Filature*** Periferia
Aparthotel Trident*** Periferia

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Calenzano

Roma NH Midas/C. Colombo**** Cidade

Nice Apogia*** Cidade

Barcelona City Park St. J.*** Periferia

Madri Rafael Hoteles**** Cidade

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto – hotel – aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.

● Ônibus autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação nos hotéis previstos ou
similares.

● Refeições: 7 refeições. Bebidas não
inclusas.

● Visitas com guia local: Paris, Veneza,
Florença, Roma, Madri.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Verona,
Padua, Assis, Pisa, Nice, Barcelona,
Zaragoza.

● Outras atrações inclusas: Subida à
Torre Eiffel e passeio em barco pelo
Sena passeio em Montmartre, Paris
iluminada, passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, Cruzeiro ao longo
do Reno, Visita a uma fábrica de cristal
de Murano. Passeio per Roma e Madri.

● Seguro de viagem.

OPÇÃO ÔNIBUS

• A partir do dia 12 tenemos duas opções
de viagem para continuar até a Espanha:

Madri ....................... 3 d / 2 n desde 280 $ ver na pág. 413

Lisboa ..................... 3 d / 2 n desde 320 $ ver na pág. 414

Andaluzia e Toledo.. 5 d / 4 n desde 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

DIA 12. (Segunda Feira) ROMA–PISA–NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 13. (Terça Feira) NICE–MONTPELLIER–
BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona. Chegada e visita
à cidade. Percorreremos os lugares mais típi-
cos e importantes de Barcelona. Traslado ao
hotel. Acomodação.

DIA 14. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet.. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica da Basílica do Pilar e conti-
nuação da viagem até Madri. Passeio praça
Maior. Acomodação.

DIA 15. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Tarde livre. Acomoda-
ção.

DIA 16. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

DIA 12. (Segunda Feira) ROMA–BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado para Civita-
vecchia, para subir a bordo da embarcação da
Grimaldi Lines e seguir viagem até Barcelona.
Dia e noite a bordo. Acomodação em camaro-
te duplo. 

DIA 13. (Terça Feira) BARCELONA
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 h, horário de chegada a Barcelona.
Tempo livre no navio para desfrutar de suas
fantásticas instalações. Desembarque e visita à
cidade. Acomodação.

DIA 14 e 15 (Quarta e Quinta Feira).
Idênticos a opção ônibus descrita mais acima.

DIA 16. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

OPÇÃO BARCO

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 16 dias, ônibus
■ Temporada Baixa: ........................... 1.980
■ » Meia: ............................ 2.035
■ » Alta:.............................. 2.155
■ » Extra:............................ 2.365
Spto. quarto individual......................... 1.050

Viagem 16 dias, barco
■ Temporada Baixa: ........................... 2.195
■ » Meia: ............................ 2.330
■ » Alta:.............................. 2.385
■ » Extra:............................ 2.660
Spto. quarto individual......................... 1.120

Viagem 12 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.530
■ » Meia: ............................ 1.600
■ » Alta:.............................. 1.690
■ » Extra:............................ 1.930
Spto. quarto individual......................... 770
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Paris ............ 70 80 90 190 50
Roma........... 65 70 90 70 50

Madri ........... 60 60 70 60 50
NOTAS

• Paris: Debido al campeonato de Europa dão Futbol
das saidas de 10/6 al 15/7 dormira fora da cidade.

• Para o trajeto PAR–MIL, quando o número de pax for
inferior a 10, o traslado será feito de avião, com per-
noite em PAR em vez de FRA. E em MIL em vez de
Mulhouse.

• Para o trajeto ROM–NCE–BCN, quando o número
de pax for inferior a 10, o traslado será feito de
avião, com pernoite em BCN em vez de NCE. O
trajeto BCN–MAD também será feito de avião.

• A ordem das visitas pode ser alterada.
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330 PANAVISIÓN

dias, 9 refeições e 20 visitas  ... a partir de 1.920 $14

14 dias
Inicio: Paris
Fim: Roma

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS 
Chegada a Paris, assistência e traslado ao ho-
tel. Passeio incluso por Paris Iluminada. Paris,
a cidade luz, à noite explode em mil cores que
dão um encanto especial à majestosa Torre Eif-
fel, ao belo Arco do Triunfo, aos imensos
Champs-Élysées (Campos Elísios), à Ópera
Garnier, à Praça da Concórdia, ao Trocadero,
etc. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval; o Quartier Latin (bairro lati-
no); a Sorbonne; o Panteão de homens ilustres,
os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de
Napoleão; o Palácio e os Jardins de Luxembur-
go; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França;
a Place de la Concorde (Praça da Concórdia); a
Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça
Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, em-
barque no porto de Lena para dar um passeio
de barco ao longo do Sena. A seguir, subire-
mos ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, de
onde poderemos admirar uma vista panorâmica
única e belíssima desta grande cidade que é
Paris. Terminaremos o dia com um passeio a
pé pelo bairro de Montmartre: a Praça de
Tertre com seus retratistas e o Sagrado Cora-
ção (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 3. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcionais:
Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte fran-
cesa e fiel reflexo da vontade de um rei, Luís XIV,
o Rei Sol. Destacam-se seus belos jardins e
chafarizes, além da maravilhosa Galeria dos  Es-
pelhos. Museu do Louvre: Um dos maiores
museus do mundo, zeloso guardião do sorriso
enigmático da Mona Lisa.

DIA 4. (Domingo) PARIS-Cruzeiro ao longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard. Lá
embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, poden-
do admirar o Rochedo Loreley, uma enorme ro-
cha maciça na margem direita do rio, num es-
treito que passa entre montanhas de 130
metros de altura e onde o curso do rio forma um
“S”, revelando os antigos castelos-fortalezas do

Reno. Desembarque e continuação da viagem
até Frankfurt, centro financeiro e comercial da
Alemanha. Visita panorâmica (inclusa): a cole-
giada de Frankfurt, também referida como cate-
dral, embora nunca tenha sido sede de nenhum
bispado, lugar onde passaram a ser eleitos os
reis, em 1356 e que, 200 anos mais tarde, tor-
nou-se local de coroação dos imperadores.
Próximo à Prefeitura encontra-se a Igreja de São
Paulo, a famosa Paulskirche, onde, em 1848,
constituiu-se a primeira assembleia nacional da
Alemanha e que, desde então, é considerada o
berço da democracia alemã. Outros emblemas
culturais de Frankfurt: o Auditório e o Centro de
Congressos, Alte Oper Frankfurt, a Universida-
de, etc. Concluiremos o passeio com uma de-
gustação de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) FRANKFURT-
HEIDELBERG-FRIBURGO-MULHOUSE
Café da manhã buffet. Saída para Heidelberg;
faremos um passeio incluso pela cidade, com
nosso guia, com destaque para seu centro anti-
go e, principalmente, o Castelo, que foi residên-
cia dos príncipes eleitores do Palatinado,
construído sobre uma fortaleza medieval e de
onde é possível observar amplas vistas da cida-
de. Prosseguiremos a viagem até Friburgo, ci-
dade assentada numa das regiões mais bonitas
da Europa: a Floresta Negra. Desta cidade des-
tacam-se sua catedral, a Nova e a Antiga Prefei-
tura, com o carrilhão do século XVI. Continua-
ção até Mulhouse. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA
VERONA-VENEZA 
Café da manhã buffet. Saida para Lucerna.
Breve parada. Continuação de viagem para Ve-
rona via Milão. Chegada a Verona a cidade de
Romeo e Julieta. Verona é quase totalmente
construída em mármore rosa e branco, carac-
terístico da região, que tem um matiz rosado,
dando a sensação de um contínuo pôr-do-sol.
Esta, que em tempos remotos foi um agitado
assentamento romano, é hoje uma das regiões
mais prósperas e elegantes de toda a Itália.
Tempo livre para visitar a casa de Julieta. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e aco-
modação. Opcionalmente, poderemos fazer
uma visita noturna a Veneza. 

DIA 7. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, ad-
mirando belíssimas paisagens. Começaremos

nossa visita panorâmica inclusa pela magnífica
Praça São Marcos, onde se reúnem a arte gre-
ga, medieval, bizantina e veneziana, formando
um maravilhoso conjunto arquitetônico com a
Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a
Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Restante do tempo livre nesta cidade assentada
sobre 118 ilhas do Mar Adriático. Aconselha-
mos um passeio por suas típicas ruelas até a
Ponte de Rialto e um passeio de gôndola (op-
cional) pelos típicos canais venezianos. Jantar e
acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua ma-
gnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de
Santo Antônio, construída para abrigar o se-
pulcro do Santo. Continuação para Florença,
onde faremos a visita panorâmica à cidade (in-
clusa). Seguindo os passos de Leonardo e Mi-
chelangelo, passaremos a conhecer os pontos-
chave do Renascimento. Na Catedral de Santa
Maria del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos
também a Praça da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanille, de Giotto.
Resto do dia livre. Opcionalmente, você poderá
visitar os Museus Florentinos e a Academia,
onde poderá contemplar o famoso “Davi”, de

Michelangelo e outras obras-primas. Jantar e
acomodação.

DIA 9. (Sexta Feira)
FLORENÇA–ASSIS–ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visi-
taremos a Basílica de São Francisco, o mais
belo de todos os seus templos, com afrescos de
Cimabue e Giotto e os pintores da escola floren-
tina. Continuação da viagem até Roma. Apre-
sentamos a capital do Tibre com uma visita pa-
norâmica de ônibus, até o coração da Roma
antiga, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro de
Trastevere, as colinas do Aventino e a colina do
Palatino, que guarda as mais antigas recorda-
ções de Roma; a beleza deste lugar, os vestígios
arqueológicos, a riqueza de sua vegetação e
suas maravilhosas paisagens, fazem dele, um
dos mais bonitos lugares da cidade. Veremos
também o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco de
Constantino, Teatro di Marcello, Castel Sant’An-
gelo, a famosíssima Praça Veneza e as escada-
rias do Capitólio, a mais famosa das sete colinas
da cidade de Roma. Passeio pelo Barrio Traste-
vere. Poderemos fazer, opcionalmente, a visita
de Roma barroca; percorrendo as principais
praças da cidade, visitando a famosa Fontana di
Trevi, Panteon e a espetacular Praça Navona.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma vi-

Verona
Veneza

Padua
Florença

Assis

Nápoles
Capri

Pisa

Roma

3 Paris, 1 Frankfurt, 1 Mulhouse, 

2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 

2 Nápoles

Inicio:
Paris

EUROPA IMPRESSIONANTE

Além das visitas panorâmicas em Paris, Frankfurt, Veneza, Florença, Roma 
e Nápoles, incluímos as seguintes visitas:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena.

• Cruzeiro ao longo do Reno.

• Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Cruzeiro na laguna veneziana. Visita Verona, Padua e Assis.

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano. 

• Visita Pompeia e Capri.

• Passeio pelo Trastevere.

SUP
I

C03

Heidelberg

FriburgoMulhouse

Milão

Frankfurt

Paris

0326-357 BRASIL 2016.qxp:OK  05/02/16  12:33  Página 330



PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 14 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.920
■ » Meia: ............................ 1.985
■ » Alta:.............................. 2.080
■ » Extra:............................ 2.315
Spto. quarto individual......................... 910
Bônus cancel sem despesas............... 30

331 PANAVISIÓN

sita opcional interessantíssima aos Museus
Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da
Basílica de São Pedro. Também haverá opor-
tunidade de visitar, por conta própria, as Basí-
licas Maiores e as Catacumbas, lugar de
refúgio e culto dos primeiros cristãos. Resto
do dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Domingo) ROMA
Café da manhã buffet. Dia livre na Cidade
Eterna. Poderá aproveitar este dia para realizar
alguma compra. Sugerimos visitar a Praça Es-
panha, a Via Condotti e as ruas próximas. Su-
gerimos também dar uma volta por Trastevere,
o bairro boêmio de Roma. Oferecemos a pos-
sibilidade de visitar opcionalmente o Capitólio,
o Foro Romano e o Coliseu, interessante e
maravilhoso passeio pelo coração da Roma
antiga. Desde a praça Veneza, coração de
Roma, com seu majestoso Altar da Pátria, se
chega ao Coliseu a pé (antes de entrar admire
os Arcos de Tito e Constantino). Continue pelo
Foro Romano, a área arqueológica mais im-
portante do mundo.

DIA 12. (Segunda Feira) ROMA-POMPÉIA-
NÁPOLES
Café da manhã buffet. Saída a Pompéia, vi-
sita às ruínas consideradas, com razão, uma
das mais importantes e completas do mundo.
Com o guia local, visitaremos as ruínas desta
colônia romanaque o vulcão Vesúvio sepultou

DATAS DE INICIO PARIS

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

Outubro 6

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

HOTÉIS previstos ou similares
Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Mulhouse Ibis Centre Filature*** Periferia
Aparthotel Trident*** Periferia

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Hotel Base**** Noventa
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Calenzano
The Gate**** Sesto F.
Raffaello**** Cidade

Roma NH Midas/C. Colombo**** Cidade
Regent/Fleming**** Cidade

Nápoles Holiday Inn**** Cidade

Ramada**** Cidade

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto – hotel – aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.

● Ônibus autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação nos hotéis previstos ou
similares.

● Refeições: 9 refeições principais
(conforme opção escolhida). Bebidas
não inclusas.

● Visitas com guia local: Paris, Veneza,
Florença, Roma e Nápoles.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Verona,
Padua, Assis e Pisa.

● Outras atrações inclusas:
Subida à Torre Eiffel
Passeio em barco pelo Sena
Passeio em Montmartre
Paris iluminada
Degustação de cerveja em Frankfurt
Cruzeiro ao longo do Reno
Visita a uma fábrica de cristal de
Murano.
Passeio pelo Trastevere.
Visita a Pompeia com entrada.
Visita a Capri.
Panorâmica de Nápoles

● Seguro de viagem.

em 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo.
Passaremos por suas ruas revestidas de pe-
dra, entraremos em algumas casas para con-
hecer melhor a vida e a singularidade dos ha-
bitantes que lá viveram há quase 2.000 anos.
Tempo livre. Regresso a Nápoles e visita da ci-
dade. Uma visita panorâmica pela baía, que é
um espetáculo inesquecível que já seria o sufi-
ciente para levar da capital do Mezzogiorno
italiano uma lembrança única. Jantar e aco-
modação.

DIA 13. (Terça Feira) NÁPOLES-CAPRI
Estadia com meia pensão. Dia totalmente de-
dicado a visitar a maravilhosa ilha de Capri (in-
cluído). Em Nápoles, embarcaremos em um
barco que nos levará a Ilha de Capri. Passeio
pela cidade e visita dos magníficos Jardins de
Augusto. A Natureza foi muito generosa com
esta ilha, presenteando-a com grutas de imen-
sa beleza. Pela tarde, tempo livre para perco-
rrer as elegantes ruas, as melhores lojas e a fa-
mosa Piazzetta, com suas antigas cafeterias,
tudo isso confirma a fama de Capri como a
“Pérola do Mediterrâneo”. Tempo livre e saída
a Nápoles. Traslado ao hotel. Jantar e aco-
modação.

DIA 14. (Quarta Feira) NÁPOLES-ROMA(1)

Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto de Roma. Fim da viagem
e dos nossos serviços.

NOTAS
(1) Somente para voos com saída de Roma a partir das

18.00 horas.

• Paris: Debido al campeonato de Europa dão Futbol
das saidas de 10/6 al 15/7 dormira fora da cidade.

• Para o trajeto PAR–MIL, quando o número de pax for
inferior a 10, o traslado será feito de avião, com per-
noite em PAR em vez de FRA. E em MIL em vez de
Mulhouse.

• Quando você não pode visitar Capri, será substituido
por Sorrento.

• A ordem das visitas pode ser alterada.

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Paris ............ 70 80 90 190 50
Roma........... 65 70 90 70 50

Traslado de saida (opc.) 60 60 60 60 60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Nurembergue

Frankfurt

Paris Rota Romântica Praga

Bratislava

Budapeste

Viena

Além das visitas panorâmicas em Paris, Frankfurt, Praga, Budapeste 

e Viena (conforme opção escolhida), incluímos as seguintes visitas:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena. 

• Cruzeiro ao longo do Reno. 

• Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Jantar típico na famosa cervejaria U Fleku. 

• Jantar animado numa taberna de Grinzing. 

EUROPA INN

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS 
Chegada a Paris, assistência e traslado ao ho-
tel. Passeio incluso por Paris Iluminada. Paris,
a cidade luz, à noite explode em mil cores que
dão um encanto especial à majestosa Torre Eif-
fel, ao belo Arco do Triunfo, aos imensos
Champs-Élysées (Campos Elísios), à Ópera
Garnier, à Praça da Concórdia, ao Trocadero,
etc. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Inicia-
remos com a visita panorâmica à cidade,
onde veremos: A Catedral de Notre Dame,
obra-prima da arte medieval; o Quartier Latin
(bairro latino); a Sorbonne; o Panteão de ho-
mens ilustres, os Inválidos, onde se encontra o
mausoléu de Napoleão; o Palácio e os Jardins
de Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris
e da França; a Place de la Concorde (Praça da
Concórdia); a Place de l’Etoile com o Arco do
Triunfo; a Praça Vendôme; a Ópera Garnier,
etc. A seguir, embarque no porto de Lena para
dar um passeio de barco ao longo do Sena.
A seguir, subiremos ao 2º andar da famosa
Torre Eiffel, de onde poderemos admirar uma
vista panorâmica única e belíssima desta gran-
de cidade que é Paris. Terminaremos o dia
com um passeio a pé pelo bairro de Mont-
martre: a Praça de Tertre com seus retratistas
e o Sagrado Coração (Sacré Coeur). Acomo-
dação.

DIA 3. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcio-
nais: Palácio de Versalhes: Destacam-se seus
belos jardins e fontes, além da maravilhosa Ga-
leria dos Espelhos. 
Museu do Louvre: Uma das maiores pinacote-
cas do mundo, zeloso guardião do enigmático
sorriso da Mona Lisa. 

DIA 4. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Boppard.
Lá embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley, uma enor-
me rocha maciça na margem direita do rio,
num estreito que passa entre montanhas de
130 metros de altura e onde o curso do rio for-
ma um “S”, revelando os antigos castelos-for-
talezas do Reno. Desembarque e continuação

da viagem até Frankfurt, centro financeiro e co-
mercial da Alemanha. Visita panorâmica (in-
clusa): a colegiada de Frankfurt, também referi-
da como catedral, embora nunca tenha sido
sede de nenhum bispado, lugar onde passa-
ram a ser eleitos os reis, em 1356 e que, 200
anos mais tarde, tornou-se local de coroação
dos imperadores. Próximo à Prefeitura encon-
tra-se a Igreja de São Paulo, a famosa Pauls-
kirche, onde, em 1848, constituiu-se a primeira
assembleia nacional da Alemanha e que, desde
então, é considerada o berço da democracia
alemã. Outros emblemas culturais de Frankfurt:
o Auditório e o Centro de Congressos, Alte
Oper Frankfurt, a Universidade, etc. Concluire-
mos o passeio com uma degustação de cer-
veja. Jantar e acomodação. 

DIA 5. (Segunda Feira) FRANKFURT–
NUREMBERGUE–PRAGA
Café da manhã buffet. Saída para Nurem-
bergue, antiga capital imperial e uma das ci-
dades mais históricas. Tempo livre. Daremos
seguimento a nossa viagem em direção a Pra-
ga, capital da República Tcheca. Chegada,
jantar e acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos uma visita panorâmica à cidade.
Veremos: a Praça da República, onde se en-
contra uma das mais antigas torres de Praga: a
Torre de Pólvora e a Casa Municipal; a Praça
Venceslau, a maior das três gigantescas praças
construídas por Carlos IV para sua Cidade
Nova (Nové Mesto). Seguiremos até a Ponte
Charles, um dos símbolos da cidade do século
XIV. Continuaremos passeando pelos lugares
mais importantes da Staré Mesto (Cidade Vel-
ha): Igreja de Nossa Senhora de Tyn, o impo-
nente monumento a Jan Hus e a Prefeitura da
Cidade Velha, com o relógio astronômico do
séc. XV. Na parte da tarde, opcionalmente, po-
deremos realizar a visita artística: O castelo de
Praga, com a catedral de São Vito de estilo gó-
tico, onde se conservam as joias da coroa e na
qual se destaca a cripta e a sala Venceslau,
além da Viela de Ouro, um dos lugares mais
encantadores da cidade, que não poderia faltar
nesta visita. Este fantástico local deve seu
nome aos ourives que lá viviam no século XVIII;
hoje há lojinhas de artesanato e muitas casin-
has, entre as quais se destaca a que foi o anti-
go domicílio de Franz Kafka, autor de Meta-
morfose. Finalmente nos despediremos de
Praga em sua cervejaria mais famosa, a U Fle-

ku, onde jantaremos e degustaremos sua fa-
mosa cerveja. 

DIA 7. (Quarta Feira) PRAGA–
BRATISLAVA–BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã
saída para Brno. A seguir, tempo livre para visi-
tar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
velha Prefeitura. Continuação da viagem até
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e
visita panorâmica à cidade. Saída para Buda-
peste. Chegada jantar e acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Estadia com meia
pensão. Na parte da manhã, faremos a visita
panorâmica. Na margem direita do Danúbio
fica o centro histórico, o Buda, onde veremos:
o Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias,
etc. A seguir atravessaremos o Danúbio para
visitar Peste, a parte comercial da cidade. Al-
moço. Na parte da tarde aqueles que deseja-
rem poderão fazer um passeio opcional de bar-
co no Danúbio. Esta noite oferecemos a
possibilidade de fazer um passeio noturno por

Budapeste iluminada e participar de um jantar
cigano (opc.). Acomodação.

DIA 9. (Sexta Feira) BUDAPESTE–VIENA 
Café da manhã buffet. Saída para a fronteira
austríaca. Chegada a Viena. Almoço. Assistên-
cia e traslado ao hotel. Viena, a capital da Áus-
tria, e também a capital das valsas. Passear por
Viena é como deixar-se levar pelos acordes do
Danúbio Azul e bailar com eles pela cidade. As
ruas são grandes, os edifícios, monumentais.
Observar os bondes que passam junto aos car-
ros, pelas avenidas da cidade, provoca uma
sensação de tempos passados. Os parques
são grandiosos, as diversas estátuas de músi-
cos e escritores revelam o passado cultural da
cidade. O Prater, com sua famosa roda-gigante,
as praças que recordam a época imperial... se-
remos testemunhas de tudo isso, ao fazer a vi-
sita panorâmica. Em nosso trajeto, veremos o
Palácio Imperial, residência dos imperadores, e
o conjunto artístico formado pelo palácio Belve-
dere, que funciona como museu e é composto
por dois edifícios separados por formosos jar-
dins; e por um outro palácio chamado Schwar-

11 dias
Inicio: Paris
Fim: Viena

3 Paris, 1 Frankfurt, 

2 Praga, 2 Budapeste, 

2 Viena

dias, 7 refeições e 13 visitas ... a partir de 1.470 $11

Inicio:
Paris

I

C04
C05

0326-357 BRASIL 2016.qxp:OK  05/02/16  12:33  Página 332



333 PANAVISIÓN

9 dias
Inicio: Paris
Fim: Budapeste

Este itinerário de 9 dias é idêntico ao da via-
gem de 11 dias descrito nestas 2 páginas,
menos os dois últimos dias, terminando no
9º dia, em Budapeste, com o traslado ao
aeroporto. 

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada
● Ônibus autopullman para o percurso

terrestre
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares
● Refeições: 5 ou 7 refeições principais

(conforme opção escolhida). Bebidas
não inclusas.

● Visitas com guia local: Paris, Praga,
Budapeste e Viena

● Outras atrações inclusas: Subida à
Torre Eiffel e passeio em barco pelo
Sena, passeio em Montmartre e Paris
iluminada, passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, cruzeiro ao longo
do Reno, jantar animado em Grinzing,
jantar na típica cervejaria U Fleku. 

● Seguro de viagem

zenberg, transformado em hotel. A Igreja Votiva,
a Ópera, o museu de Belas Artes, os monu-
mentos a Goethe, Schiller e Mozart, a Universi-
dade, etc. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Sábado) VIENA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
será possível realizar opcionalmente a visita
artística da cidade, na qual conheceremos as
dependências do magnífico edifício que abriga
a Ópera mais importante de Viena. Lá, veremos
a plateia, os salões imperiais, sua grande esca-
daria, o palco e as estruturas do cenário, que
nos darão uma ideia da importância deste fa-
moso templo da música. Passaremos pela Bi-
blioteca Nacional, pela Escola Espanhola de
Equitação e pela Capela dos Meninos Can-
tores, que admiraremos por fora. Continuare-
mos até o Palácio Imperial, onde realizaremos a
visita aos aposentos imperiais, sem esquecer
seus maravilhosos jardins de desenho francês.
Neste palácio viveram personagens tão famo-
sos como Francisco José e Sissi, cujos gabi-
netes e dormitórios variam tanto em decoração
como em número, além dos luxuosos motivos

HOTÉIS previstos ou similares
Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Praga Holiday Inn Congress**** Cidade

Duo/Olympik I **** Cidade

Budapeste Hungaria**** Cidade

Arena/Budapeste**** Cidade

Viena Vienna South **** Cidade

Eurostars Viena**** Cidade

que decoram suas paredes. Também conhece-
remos a catedral gótica de Santo Estêvão,
ponto nevrálgico da cidade, dedicada ao pa-
droeiro de Viena, que data do século XII e está
coroada por uma magnífica torre de 137 m de
altura. A seguir, iremos para Grinzing, bela ci-
dadezinha de viticultores, onde desfrutaremos
do jantar incluso numa de suas típicas taber-
nas. Retorno a Viena e acomodação.

DIA 11. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

Esquema da viagem:

Dia 1. - Paris
Dia 2. - Paris
Dia 3. - Paris
Dia 4. - Paris-Cruzeiro ao longo 

do Reno-Frankfurt
Dia 5. - Frankfurt-Nurembergue-Praga
Dia 6. - Praga
Dia 7. - Praga-Bratislava-Budapeste
Dia 8. - Budapeste
Dia 9. - Budapeste. Fim da Viagem.

dias, 5 refeições e 11 visitas ... a partir de 1.210 $9

DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Maio 5 12 19 26

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

Outubro 6 13 20 27

Novembro 3 10 17 24

Dezembro 1 8 15 22 29

• 2017

Janeiro 5 12 19 26

Fevereiro 2 9 16 23

Março 2 9

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

BERLIM
De Junho ao Setembro
Se desejar, prolongue a sua viagem com 3
noites de Viena a Berlim. (voo não incluido).

Acomodação e café da manhã AD

Spto. sobre preço da viagem 11 dias  . . . 490

Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 210
Hotel Catalonia Berlin Mitte****  . . . . . . . . Centro

NOTAS

• Paris: Debido al campeonato de Europa dão Futbol
das saidas de 10/6 al 15/7 dormira fora da cidade.

• Para o trajeto FRA–PRG, quando o número de pax for
inferior a 10, o traslado será feito em trem o avião sem
visitar Nuremberg.

• A ordem das visitas pode ser alterada.

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 11 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.470
■ » Meia: ............................ 1.550
■ » Alta:.............................. 1.650
■ » Extra:............................ 1.880
Spto. quarto individual......................... 700

Viagem 9 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.210
■ » Meia: ............................ 1.260
■ » Alta:.............................. 1.330
■ » Extra:............................ 1.590
Spto. quarto individual......................... 560
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Paris ............ 70 80 90 190 50
Budapeste ... 35 50 60 60 30
Viena............ 45 65 80 65 40

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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14 dias
Inicio: Paris
Fim: Munique

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS 
Chegada a Paris, assistência e traslado ao ho-
tel. Passeio incluso por Paris Iluminada. Paris,
a cidade luz, à noite explode em mil cores que
dão um encanto especial à majestosa Torre Eif-
fel, ao belo Arco do Triunfo, aos imensos
Champs-Élysées (Campos Elísios), à Ópera
Garnier, à Praça da Concórdia, ao Trocadero,
etc. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval; o Quartier Latin (bairro la-
tino); a Sorbonne; o Panteão de homens
ilustres, os Inválidos, onde se encontra o mau-
soléu de Napoleão; o Palácio e os Jardins de
Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e
da França; a Place de la Concorde (Praça da
Concórdia); a Place de l’Etoile com o Arco do
Triunfo; a Praça Vendôme; a Ópera Garnier,
etc. A seguir, embarque no porto de Lena para
dar um passeio de barco ao longo do Sena.
A seguir, subiremos ao 2º andar da famosa
Torre Eiffel, de onde poderemos admirar uma
vista panorâmica única e belíssima desta gran-
de cidade que é Paris. Terminaremos o dia com
um passeio a pé pelo bairro de Montmartre:
a Praça de Tertre com seus retratistas e o Sa-
grado Coração (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 3. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcio-
nais: Palácio de Versalhes: Destacam-se seus
belos jardins e fontes, além da maravilhosa Ga-
leria dos Espelhos. 
Museu do Louvre: Uma das maiores pinacote-
cas do mundo, zeloso guardião do enigmático
sorriso da Mona Lisa. 

DIA 4. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Lon-
go do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard.
Lá embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley, uma enor-
me rocha maciça na margem direita do rio,
num estreito que passa entre montanhas de
130 metros de altura e onde o curso do rio
forma um “S”, revelando os antigos castelos-
fortalezas do Reno. Desembarque e continua-
ção da viagem até Frankfurt, centro financeiro

e comercial da Alemanha. Visita panorâmica
(inclusa): a colegiada de Frankfurt, também re-
ferida como catedral, embora nunca tenha
sido sede de nenhum bispado, lugar onde
passaram a ser eleitos os reis, em 1356 e
que, 200 anos mais tarde, tornou-se local de
coroação dos imperadores. Próximo à Prefei-
tura encontra-se a Igreja de São Paulo, a fa-
mosa Paulskirche, onde, em 1848, constituiu-
se a primeira assembleia nacional da
Alemanha e que, desde então, é considerada
o berço da democracia alemã. Outros emble-
mas culturais de Frankfurt: o Auditório e o
Centro de Congressos, Alte Oper Frankfurt, a
Universidade, etc. Concluiremos o passeio
com uma degustação de cerveja. Jantar e
acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Dia livre à sua disposi-
ção para desfrutar desta maravilhosa cidade.
Descubra a silhueta de arranha-céus mais im-
ponente da Alemanha. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) FRANKFURT–Cruzeiro
ao Longo do Reno–COLÔNIA 
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos no cruzeiro que nos
conduzirá pela parte mais bonita do Reno, para
admirar o Rochedo Loreley e os antigos caste-
los-fortalezas do Reno. Desembarque em Bop-
pard e continuação da viagem até Colônia, que
já foi a terceira maior cidade do mundo. Chega-
da; visita à cidade, na qual se destaca a ma-
gnífica Catedral Gótica, a maior do país, visível
de todas as partes da cidade e uma das pou-
cas construções que sobreviveu aos bombar-
deios da Segunda Guerra Mundial. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Quarta Feira) COLÔNIA–
HANNOVER–HAMBURGO 
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxônia, localizada nas mar-
gens do rio Leine. Tour panorâmico pela cidade
com destaque para a antiga Prefeitura e a igreja
do Mercado, assim como a nova Prefeitura.
Continuação da viagem até Hamburgo, conhe-
cida como a porta da Alemanha para o mundo.
Cidade aquática por excelência, uma vez que
tanto seu rio Elba, o lago Alster (bem no centro
da cidade) e o porto (o mais importante da Ale-
manha), são os pilares da cidade. Chegada e
traslado ao hotel. Tempo livre nesta elegante e
cosmopolita cidade. Passeio de barco, opcio-
nal, pelo porto. Jantar e Acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa Lübeck 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita à cidade, destacando a igreja
de St Michaelis, a Prefeitura e a Bolsa, a cidade
armazém, o bairro das escadas, etc. Tempo
livre durante o qual poderá dar um passeio de
barco pelo porto ou pelo lago Alster e passear
pelas extensas superfícies verdes que fazem de
Hamburgo a cidade mais verde da Alemanha.
Também poderemos ir a Jungfernstieg para fa-
zer algumas compras. Na parte da tarde ex-
cursão à cidade de Lübeck. Faremos a visita
ao seu centro histórico, de forma oval, rodeado
de água, que continua oferecendo até hoje a
extraordinária imagem do gótico medieval.
Resto do tempo livre para seguir desfrutando
desta maravilhosa cidade, declarada Patrimô-
nio da Humanidade pela UNESCO. No horário

indicado, retorno a Hamburgo. Jantar e aco-
modação.

DIA 9. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade. O
conjunto formado pelas suas belas avenidas,
monumentos, palácios, parques, teatros e
museus, mesmo depois dos efeitos
devastadores dos ataques aéreos da Segunda
Guerra Mundial, faz jus à sua posição de
cidade de primeira categoria. O culto que 
se rende à razão e às ideias nesta capital lhe
valeu as alcunhas de "a cidade da inteligência"
e "Atenas do Spree". Destacase a Torre
Comemorativa da Igreja, a Prefeitura Vermelha,
a Torre de Rádio, o Portão de Brandeburgo
(símbolo da cidade desde 1989, ano da
reunificação do país); o Reichstag, nova sede

EUROPA BELA

Além das visitas panorâmicas em Paris, Frankfurt, Colônia, Hamburgo, Berlim, 

Munique (segundo opção), incluímos as seguintes visitas:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena.

• Cruzeiro ao longo do Reno. 

• Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Visita a Hannover. Excursão a Lübeck.

• Degustação de cerveja em Munique e visita a Dresden (tour 14 dias).

dias, 10 refeições e 16 visitas  ... a partir de 1.945 $14

3 Paris, 2 Frankfurt, 

1 Colônia, 2 Hamburgo, 

3 Berlim, 2 Munique 

Frankfurt
Paris

Colônia

Hannover

Hamburgo

Lübeck

Berlim

Dresden

Munique

Castelo de
Neuschwanstein

Inicio:
Paris

(1)I

C06
C07
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12 dias
Inicio: Paris
Fim: Berlim

do parlamento alemão e os restos do célebre
muro. Jantar e acomodação.

DIA 10. (Sábado) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita opcional a Berlim Artística. O
Museu Pergamon abriga uma das obras-
primas da arte helénica, o Altar de Pérgamo,
além de uma grande quantidade de vestígios
arqueológicos que nos transportam a diversas
civilizações antigas. No Museu Egípcio
poderemos admirar o internacionalmente
conhecido busto de Nefertiti e outros tesouros
do antigo Egito. Em ambos museus, nosso
guia irá mostrar as obras mais valiosas que lá
estão. Resto do tempo livre; recomendamos
aproximar-se para conhecer a praça de
Alexander (Alexanderplatz), de onde é possível
dirigir-se até a Catedral e a Prefeitura Vermelha,
as torres gémeas da Igreja de São Nicolau e o
Gendarmenmarkt, um dos locais mais bonitos
de Berlim. O Bairro Hansaviertel constitui uma
verdadeira antologia da arquitetura moderna. A
partir do Siegessaule (Obelisco da Vitória)
aprecia-se um belo panorama do Tiergarten e
da antiga Berlim Oriental. Aproveite para
degustar a famosa Berliner Weisse, cerveja
ligeiramente fermentada, servida em grandes
copos, com um toque de xarope de groselha.
Jantar e acomodação.

DIA 11. (Domingo) BERLIM 
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos
a possibilidade de realizar uma interessante visi-
ta à cidade de Potsdam, cidade residência dos
Eleitores de Brandemburgo desde o século XVII
e atualmente, Patrimônio Cultural da Humani-
dade. Seus belos palácios e jardins, que ocu-
pam mais de 300 hectares, são o melhor exem-
plo do esplendor do grande império prussiano.
Passearemos pelos jardins do belo Palácio de
Sanssouci, mandado construir pelo rei Federico
II, que o utilizava como residência de verão.
Tempo livre para desfrutar desta bela cidade.
Se quiser, visite o Palácio de Cecilienhof, onde
foram assinados os acordos que puseram fim à
Segunda Guerra Mundial. Retorno a Berlim.
Resto do dia livre. Jantar e acomodação. 

DIA 12. (Segunda Feira) BERLIM–
DRESDEN–MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Saída para Dresden,
capital do estado da Saxônia, de alto nível cul-
tural e artístico, conhecida como a cidade do
Barroco. A melhor maneira de conhecer seu

Este itinerário de 12 dias é idêntico ao da via-
gem de 14 dias descrito nestas 2 páginas,
menos os dois últimos dias, terminando no
12º dia, em Berlim, com o traslado ao aero-
porto.

DATAS DE INICIO PARIS

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

Outubro 6 13

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

HOTÉIS previstos ou similares
Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade
Imperial**** Semicentro

Zona Cologne Rudolf Platz**** Cidade
Colônia Ramada Bruhl**** Bruhl

Mercure Dus Neuss****Düsseldorf

Hamburgo Novum Style Centrum***  Cidade
Panorama Harburg**** Periferia

Berlim Holiday Inn C.W.**** Cidade
Holiday Inn C. East**** Cidade
Berlim Excelsior**** Cidade

Munique Feringapark**** Cidade
Ramada Messe**** Cidade
Mercure Ost Messe*** Periferia

INCLUSO NO VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto

● Guia acompanhante e assistência
● Ônibus autopullman para o percurso

terrestre
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares.
● Refeições: 8 ou 10 refeições

principais (conforme opção escolhida).
Bebidas não inclusas.

● Visitas com guia local: Paris,
Hamburgo, Berlim, Munique

● Outras atrações inclusas: Subida à
Torre Eiffel e passeio em barco pelo
Sena, Passeio em Montmartre e Paris
iluminada, passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, Cruzeiro ao
longo do Reno, excurção a Lübeck,
degustação de cerveja em Munique 

● Seguro de viagem.

centro histórico é a pé; ao longo de escassos
três quilômetros já é possível observar a osten-
tosa arquitetura teatral da Ópera de Dresden,
um exemplo fantástico da tradição da cidade,
que remonta à época do Renascimento; o
Palácio Zwinger, grandiosa obra de arquitetura
barroca; a Igreja de Nossa Senhora de Dres-
den, umas das igrejas protestantes mais impor-
tantes da região da Saxônia. Continuação da
viagem para Munique, cidade fundada em
1158 e capital de Baviera. Chegada, jantar e
acomodação. 

DIA 13. (Terça Feira) MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fare-
mos a visita panorâmica à cidade: o palácio bar-
roco de Nymphenburg (atrás dele encontra-se
uma torre de 295 metros de altura que marca o
local dos Jogos Olímpicos de 1972), o famoso
carrilhão de Glockenspiel, a igreja de São Miguel,
a catedral gótica. Almoço e para os que quise-
rem, sugerimos uma visita ao Castelo de Neu-
schwanstein (opc.), criado por Ludwig II da Ba-
viera, mais conhecido como o “rei Louco”. O
castelo se eleva numa encosta montanhosa
como se fosse um cenário, por isso, não é de sur-
preender que Walt Disney o tenha utilizado como
modelo para criar o castelo da Bela Adormecida.
Degustação da típica cerveja bávara numa de
suas famosas cervejarias. Acomodação.

DIA 14. (Quarta Feira) MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, trasla-
do ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos ser-
viços.

dias, 8 refeições e 13 visitas  ... desde 1.655 $12

Esquema da viagem:

Dia   1. - Paris 

Dia   2. - Paris 

Dia   3. - Paris 

Dia  4. - Paris-Cruzeiro ao longo
do Reno- Frankfurt 

Dia   5. - Frankfurt

Dia   6. - Frankfurt-Cruzeiro ao 
longo do Reno-Colônia 

Dia   7. - Colônia-Hannover-Hamburgo

Dia   8. - Hamburgo

Dia   9. - Hamburgo-Berlim 

Dia  10. - Berlim 

Dia  11. - Berlim 

Dia  12. - Berlim. Fim da viagem 

NOTAS

• Ver noitas em pags. 77 e 329.

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 14 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.945
■ » Meia: ............................ 1.965
■ » Alta:.............................. 2.020
■ » Extra:............................ 2.295
Spto. quarto individual......................... 910

Viagem 12 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.655
■ » Meia: ............................ 1.675
■ » Alta:.............................. 1.730
■ » Extra:............................ 2.005
Spto. quarto individual......................... 770
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Paris ............ 70 80 90 190 50
Berlim .......... 80 80 80 80 50
Munique....... 70 70 70 70 50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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23 dias
Inicio: Paris
Fim: Madri

DIA 1. (Quinta Feira) PARIS 
Chegada a Paris, assistência e traslado ao ho-
tel. Terminaremos o dia com um passeio a pé
pelo bairro de Montmartre: a Praça de Tertre
com seus retratistas e o Sagrado Coração (Sa-
cré Coeur). Passeio noturno incluso por Paris
Iluminada. Paris é a cidade da luz, uma vez
que pela noite podemos ver mais de mil cores
que dão um encanto especial a majestuosa To-
rre Eiffel, ao bonito Arco do Triunfo, a Champs-
Elysees, a Ópera de Garnier, a Praça 
Concórdia, Trocadero, etc. Tiempo livre. Aco-
modação.

DIA 2. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval; o Quartier Latin (bairro la-
tino); a Sorbonne; o Panteão de homens
ilustres, os Inválidos, onde se encontra o mau-
soléu de Napoleão; o Palácio e os Jardins de
Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e
da França; a Place de la Concorde (Praça da
Concórdia); a Place de l’Etoile com o Arco do
Triunfo; a Praça Vendôme; a Ópera Garnier,
etc. A seguir, embarque no porto de Lena para
dar um passeio de barco ao longo do Sena.
A seguir, subiremos ao 2º andar da famosa
Torre Eiffel, de onde poderemos admirar uma
vista panorâmica única e belíssima desta gran-
de cidade que é Paris. Acomodação.

DIA 3. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcio-
nais:
• Palácio de Versalhes: Destacam-se seus
belos jardins e fontes, além da maravilhosa Ga-
leria dos Espelhos. 
• Museu do Louvre: Uma das maiores pinaco-
tecas do mundo, zeloso guardião do enigmáti-
co sorriso da Mona Lisa. 

DIA 4. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard.
Lá embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley, uma enor-
me rocha maciça na margem direita do rio,
num estreito que passa entre montanhas de
130 metros de altura e onde o curso do rio for-

ma um “S”, revelando os antigos castelos-for-
talezas do Reno. Desembarque e continuação
da viagem até Frankfurt, centro financeiro e co-
mercial da Alemanha. Visita panorâmica (in-
clusa): a colegiada de Frankfurt, também referi-
da como catedral, embora nunca tenha sido
sede de nenhum bispado, lugar onde passa-
ram a ser eleitos os reis, em 1356 e que, 200
anos mais tarde, tornou-se local de coroação
dos imperadores. Próximo à Prefeitura encon-
tra-se a Igreja de São Paulo, a famosa Pauls-
kirche, onde, em 1848, constituiu-se a primeira
assembleia nacional da Alemanha e que, des-
de então, é considerada o berço da democra-
cia alemã. Outros emblemas culturais de
Frankfurt: o Auditório e o Centro de Congres-
sos, Alte Oper Frankfurt, a Universidade, etc.
Concluiremos o passeio com uma degustação
de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) FRANKFURT–
NUREMBERGUE–PRAGA 
Café da manhã buffet. Saída para Nurem-
bergue, antiga capital imperial e uma das ci-
dades mais históricas. Tempo livre. Daremos
seguimento a nossa viagem em direção a Pra-
ga, capital da República Tcheca. Chegada,
jantar e acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos uma visita panorâmica à cidade.
Veremos: a Praça da República, onde se en-
contra uma das mais antigas torres de Praga: a
Torre de Pólvora e a Casa Municipal; a Praça
Venceslau, a maior das três gigantescas pra-
ças construídas por Carlos IV para sua Cidade
Nova (Nové Mesto). Continuaremos para a
ponte Charles. Na parte da tarde, opcional-
mente, poderemos realizar a visita artística:
Finalmente nos despediremos de Praga em
sua mais famosa cervejaria, a U Fleku, onde
jantaremos e degustaremos sua famosa
cerveja. 

DIA 7. (Quarta Feira) PRAGA–BRATISLAVA–
BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Bem cedo pela
manhã, saída para Brno. A seguir, tempo livre
para visitar a Praça da Liberdade, a Fonte Bar-
roca e a velha Prefeitura. Continuação da via-
gem até Bratislava, capital da Eslováquia. Bra-
tislava é a sede do parlamento e governo
eslovaco e possui uma grande oferta artistica,
cultural e educacional. Chegada e visita pano-

râmica à cidade. Saída para Budapeste. Che-
gada, jantar e acomodação. 

DIA 8. (Quinta Feira) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos uma visita panorâmica à cidade
de Budapeste. Na margem direita do Danúbio
fica o centro histórico, o Buda, onde veremos:
o Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias,
etc. A seguir atravessaremos o Danúbio para
visitar Peste, a parte comercial da cidade. Al-
moço. Tarde livre na qual recomendamos rea-
lizar opcionalmente um passeio de barco ao
longo do Danúbio. Esta noite oferecemos a
possibilidade de fazer um passeio noturno por
Budapeste iluminada e participar de um jantar
cigano (opc.). Acomodação.

DIA 9. (Sexta Feira) BUDAPESTE–VIENA 
Café da manhã buffet. Saída para a fronteira
austríaca. Chegada a Viena. Almoço. Visita
panorâmica: em nosso trajeto, encontrare-
mos o Palácio Imperial, residência dos impera-
dores, o Palácio Belvedere, a Igreja Votiva, a
Ópera, o museu de Belas Artes, os monumen-
tos a Goethe, Schiller e Mozart, a Universida-
de, etc. Acomodação.

DIA 10. (Sábado) VIENA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
será possível realizar opcionalmente a visita
artística da cidade, na qual conheceremos as
dependências do magnífico edifício que abriga
a Ópera mais importante de Viena. Lá, vere-
mos a plateia, os salões imperiais, sua grande
escadaria, o palco e as estruturas do cenário,
que nos darão uma ideia da importância deste
famoso templo da música. Passaremos pela
Biblioteca Nacional, pela Escola Espanhola de
Equitação e pela Capela dos Meninos Can-
tores, que admiraremos por fora. Continuare-
mos até o Palácio Imperial, onde realizaremos
a visita aos aposentos imperiais, sem esque-
cer seus maravilhosos jardins de desenho
francês. Neste palácio viveram personagens
tão famosos como Francisco José e Sissi, cu-
jos gabinetes e dormitórios variam tanto em
decoração como em número, além dos luxuo-
sos motivos que decoram suas paredes. Tam-
bém conheceremos a catedral gótica de San-
to Estêvão, ponto nevrálgico da cidade,
dedicada ao padroeiro de Viena, que data do
século XII e está coroada por uma magnífica
torre de 137 m de altura. A seguir, iremos para
Grinzing, bela cidadezinha de viticultores,
onde desfrutaremos do jantar incluso numa

de suas típicas tabernas. Retorno a Viena e
acomodação.

DIA 11. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Dia livre para seguir
passeando e visitando Viena. Acomodação.

DIA 12. (Segunda Feira) VIENA–MILÃO 
Viagem de avião 

Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Milão (voo não incluido). Chegada,
assistência no aeroporto e traslado ao hotel.
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Terça Feira) MILÃO–
VERONA–VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre onde po-
derá visitar a Galeria Vittorio Emanuele II; o
“Duomo” (a maior catedral gótica da Itália), o
Castelo Sforza, etc. Saída para Verona, a cida-
de de Romeu e Julieta. Tempo livre para visitar
a casa de Julieta, situada nas proximidades da
Piazza Erbe, um compacto casarão medieval
com seu típico balcão. Também será possível
visitar a Piazza Bra e sua gloriosa Arena Roma-
na do século I, terceira estrutura desse gênero
em tamanho, no mundo inteiro. Continuação
da viagem até Veneza. Jantar e acomoda-
ção. Opcionalmente, poderemos fazer uma vi-
sita noturna a Veneza.

DIA 14. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, admi-
rando belíssimas paisagens. Começaremos
nossa visita panorâmica inclusa pela magnífi-
ca Praça São Marcos, onde se reúnem a arte
grega, medieval, bizantina e veneziana, for-
mando um maravilhoso conjunto arquitetônico
com a Basílica de São Marcos, a Torre do Reló-
gio, a Ponte dos Suspiros, o Campanile e o
Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de
Murano. Resto do tempo livre. Passeio em
gôndola (opcional) pelos típicos canais de Ve-
neza. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Quinta Feira) VENEZA–
PÁDUA–FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua ma-
gnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de
Santo Antônio. Continuação para Florença,
onde faremos a visita panorâmica à cidade (in-
clusa). Seguindo os passos de Leonardo e Mi-

dias, 12 refeições e 25 visitas ... a partir de 3.005 $23

3 Paris, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste, 

3 Viena, 1 Milão, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 

1 Nice, 1 Barcelona, 2 Madri

Nurembergue

Madri

FrankfurtParis

Rota Romântica

Praga

Bratislava

Budapeste

Viena

Verona

Milán
Veneza

Padua
Florença

Nice
PisaZaragoza

Barcelona
Roma

Assis

Nápoles

Montpellier

Capri

Além das visitas panorâmicas em Paris, Frankfurt, Praga, Budapeste, Viena, Veneza

Florença, Roma, Barcelona, Madri (conforme opção escolhida), incluímos as seguintes visitas: 

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena

• Cruzeiro ao longo do Reno. Degustação de cerveja em Frankfurt.  

• Jantar típico na famosa cervejaria U Fleku. 

• Jantar animado numa taberna de Grinzing. 

• Cruzeiro na laguna veneziana. 

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano. Visitas a Verona, Padua e Assis. 

• Passeio pelo Trastevere e Plaça Maior.

EUROPA MULTICOLOR (Viena-Milão em avião)

Inicio:
Paris

I

C08
C09
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HOTÉIS previstos ou similares
Paris Residhome Milenaire*** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Praga Holiday Inn Congress**** Cidade
Clarions Congres**** Cidade
Duo/Olympik I **** Cidade

Budapeste Arena/Hungaria **** Cidade

Viena Vienna South **** Cidade
Eurostars Viena**** Cidade

Milão Contessa Jolanda**** Cidade
Milano Niguarda**** Bresso

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Calenzano
The Gate**** Sesto F.
Raffaello**** Cidade

Roma NH Midas/C.Colombo**** Cidade

Nice Apogia*** Cidade

Barcelona City Park St. J.**** Periferia

Madri Rafael Hoteles**** Cidade
Exe Moncloa**** Cidade

Este itinerário de 19 dias é idêntico ao da
viagem de 23 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os cuatro últimos dias, termi-
nando no 19º dia, em Roma, com o trasla-
do ao aeroporto.

INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o

percurso terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares.
● Refeições: 12 refeições principais

(conforme opção escolhida). Bebidas
não inclusas.

● Visitas com guia local: Madri, Paris,
Praga, Budapeste, Viena, Veneza,
Florença, Roma.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Nurembergue, Verona,
Pádua, Assis, Pisa, Nice, Barcelona,
Zaragoza.

● Outras atrações inclusas: Subida à
Torre Eiffel e passeio em barco pelo
Sena, passeio em Montmartre e Paris
iluminada, passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, Cruzeiro ao
longo do Reno, Visita a uma fábrica
de cristal de Murano.

● Seguro de viagem.

chelangelo, passaremos a conhecer os pontos-
chave do Renascimento. Na Catedral de Santa
Maria del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos
também a Praça da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanile, de Giotto. Res-
to do dia livre. Opcionalmente, você poderá visi-
tar os Museus Florentinos e a Academia,
onde poderá contemplar o famoso “Davi”, de
Michelangelo e outras obras-primas. Jantar e
acomodação.

DIA 16. (Sexta Feira) FLORENÇA–
ASSIS–ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visi-
taremos a Basílica de São Francisco. Conti-
nuação da viagem até Roma. Apresentamos a
capital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus, até o coração da Roma antiga, conhe-
cendo a ilha Tiberina, o bairro de Trastevere, as
colinas do Aventino e a colina do Palatino. Vere-
mos também o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco
de Constantino, Teatro di Marcello, Castel
Sant’Angelo, a famosíssima Praça Veneza e as
escadarias do Capitólio, a mais famosa das sete
colinas da cidade de Roma. Passeio pelo Barrio
Trastevere. Visita opcional à Roma barroca.
Jantar e acomodação.

DIA 17. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma visita
opcional interessantíssima aos Museus Vatica-
nos, Capela Sistina e ao interior da Basílica
de São Pedro. Também haverá oportunidade
de visitar, por conta própria, as Basílicas
Maiores e as Catacumbas, lugar de refúgio e
culto dos primeiros cristãos. Resto do dia livre.
Jantar e acomodação.

DIA 18. (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia inteiro a Nápoles e Capri. Saída de ônibus,
pela manhã, para Nápoles, onde tomaremos o
barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio por
Capri e visita aos magníficos jardins de Augusto.
Almoço. Tempo livre para visitar as elegantes
ruas, as melhores lojas, as exclusivas joalherias
e a famosa Piazzetta, com suas antigas cafete-
rias. Tudo isso confirma a fama de Capri como a
“Pérola do Mediterrâneo». No final da tarde, re-
gresso a Nápoles. Também existe a possibilida-
de de visitar Pompeia (opcional). Acomodação.

dias, 12 refeições e 22 visitas ... a partir de 2.555 $19

19 dias
Inicio: Paris
Fim: Roma

OPÇÃO ÔNIBUS

• A partir do dia 19 temos duas opções de
viagem para continuar até a Espanha:

DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Maio 5 12 19 26

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

Outubro 6 13 20 27

Novembro 3 10 17 24

Dezembro 1 8 15 22 29

• 2017

Janeiro 5 12 19 26

Fevereiro 2 9 16 23

Março 2 9

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

DIA 19. (Segunda Feira) ROMA–PISA–NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chega-
da e visita à Praça dos Milagres. Continuação da
viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 20. (Terça Feira) NICE–MONTPELLIER–
BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona. Chegada e visita
à cidade. Percorreremos os lugares mais típi-
cos e importantes de Barcelona. Acomodação. 

DIA 21. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica da Basílica do Pilar e conti-
nuação da viagem até Madri. Passeio pela Pra-
ça Maior. Acomodação.

DIA 22. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita
panorâmica da cidade, onde veremos a Fonte
de Cibeles, a Porta de Sol, etc. Tarde livre. Aco-
modação.

DIA 23. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços. 

DIA 19. (Segunda Feira) ROMA–BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado para Civita-
vecchia, para subir a bordo da embarcação da
Grimaldi Lines e seguir viagem até Barcelona.
Dia e noite a bordo. Acomodação em camaro-
te duplo. 

DIA 20. (Terça Feira) BARCELONA Dia de
Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 h, horário de chegada a Barcelona.
Tempo livre no navio para desfrutar de suas
fantásticas instalações. Desembarque e visita à
cidade. Percorreremos os lugares mais típicos
e importantes de Barcelona. Acomodação.

DIA 21 e 22 (Quarta e Quinta Feira). 
Idénticos à opção ónibus descrita mais acima.

DIA 23. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

OPÇÃO BARCO

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 23 dias, bus
■ Temporada Baixa: ........................... 3.005
■ » Meia: ............................ 3.140
■ » Alta:.............................. 3.340
■ » Extra:............................ 3.470
Spto. quarto individual......................... 1.540

Viagem 23 dias, barco
■ Temporada Baixa: ........................... 3.225
■ » Meia: ............................ 3.430
■ » Alta:.............................. 3.570
■ » Extra:............................ 3.760
Spto. quarto individual......................... 1.610

Viagem 19 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.555
■ » Meia: ............................ 2.705
■ » Alta:.............................. 2.875
■ » Extra:............................ 3.035
Spto. quarto individual......................... 1.260
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Paris ............ 70 80 90 190 50
Roma........... 65 70 90 70 50
Madri ........... 60 60 70 60 60

NOTAS

• Ver noitas em pags. 321 e 333.

Madri ....................... 3 d / 2 n desde 280 $ ver na pág. 413

Lisboa ..................... 3 d / 2 n desde 320 $ ver na pág. 414

Andaluzia e Toledo.. 5 d / 4 n desde 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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338 PANAVISIÓN

dias, 8 refeições e 19 visitas  ... a partir de 2.255 $18

18 dias
Inicio: Madri
Fim: Madri

DIA 1. (Segunda Feira) MADRI 
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Percorreremos o Passeio
da Castelhana, Fonte de Cibeles, Praça do
Oriente, na qual se encontra o Palácio Real e o
Teatro Real, a Porta do Sol, etc. Resto do dia
livre . Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) MADRI–BURGOS OU
SAN SEBASTIÁN–BORDEAUX 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saí-
da para Burgos ou San Sebastián. Breve para-
da com tempo livre para visitar uma destas
duas cidades. Burgos, com sua maravilhosa
Catedral de estilo gótico ou San Sebastián,
com sua famosa Praia da Concha. Continuação
para Bordeaux. Chegada. Jantar e Acomoda-
ção.

DIA 4. (Quinta Feira) BORDEAUX–PARIS 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã
saída para Paris. Chegada. Tempo livre para
desfrutar de esta maravilhosa cidade. Passeio
incluso por Paris Iluminada. Paris, a cidade
luz, à noite explode em mil cores que dão um
encanto especial à majestosa Torre Eiffel, ao
belo Arco do Triunfo, aos imensos Champs-Ély-
sées (Campos Elísios), à Ópera Garnier, à Praça
da Concórdia, ao Trocadero, etc. Acomoda-
ção.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval; o Quartier Latin (bairro lati-
no); a Sorbonne; o Panteão de homens ilustres,
os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de
Napoleão; o Palácio e os Jardins de Luxembur-
go; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França;
a Place de la Concorde (Praça da Concórdia); a
Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça
Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, em-
barque no porto de Lena para dar um passeio
de barco ao longo do Sena. A seguir, subire-
mos ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, de
onde poderemos admirar uma vista panorâmica
única e belíssima desta grande cidade que é
Paris. Terminaremos o dia com um passeio a
pé pelo bairro de Montmartre: a Praça de

Tertre com seus retratistas e o Sagrado Cora-
ção (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcio-
nais:Palácio de Versalhes: Destacam-se seus
belos jardins e fontes, além da maravilhosa Ga-
leria dos Espelhos. 
Museu do Louvre: Uma das maiores pinacote-
cas do mundo, zeloso guardião do enigmático
sorriso da Mona Lisa. 

DIA 7. (Domingo) PARIS-Cruzeiro ao longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard.
Lá embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, poden-
do admirar o Rochedo Loreley, uma enorme ro-
cha maciça na margem direita do rio, num es-
treito que passa entre montanhas de 130
metros de altura e onde o curso do rio forma
um “S”, revelando os antigos castelos-fortale-
zas do Reno. Desembarque e continuação da
viagem até Frankfurt, centro financeiro e comer-
cial da Alemanha. Visita panorâmica (inclusa):
a colegiada de Frankfurt, também referida como
catedral, embora nunca tenha sido sede de
nenhum bispado, lugar onde passaram a ser
eleitos os reis, em 1356 e que, 200 anos mais
tarde, tornou-se local de coroação dos impera-
dores. Próximo à Prefeitura encontra-se a Igreja
de São Paulo, a famosa Paulskirche, onde, em
1848, constituiu-se a primeira assembleia na-
cional da Alemanha e que, desde então, é
considerada o berço da democracia alemã. Ou-
tros emblemas culturais de Frankfurt: o Auditó-
rio e o Centro de Congressos, Alte Oper Frank-
furt, a Universidade, etc. Concluiremos o
passeio com uma degustação de cerveja.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
HEIDELBERG–FRIBURGO–MULHOUSE
Café da manhã buffet. Saída para Heidelberg;
faremos um passeio incluso pela cidade, com
nosso guia, com destaque para seu centro anti-
go e, principalmente, todo o Castelo, que foi re-
sidência dos príncipes eleitores do Palatinado,
construído sobre uma fortaleza medieval e de
onde é possível observar amplas vistas da cida-
de. Prosseguiremos a viagem até Friburgo, ci-
dade assentada numa das regiões mais bonitas
da Europa: a Floresta Negra. Desta cidade des-
tacam-se sua catedral, a Nova e a Antiga Pre-
feitura, com o carrilhão do século XVI. Continua-

ção até Mulhouse. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MULHOUSE–LUCERNA
VERONA–VENEZA 
Café da manhã buffet. Saida para Lucerna.
Breve parada. Continuação de viagem para Ve-
rona via Milão. Chegada a Verona a cidade de
Romeo e Julieta. Verona é quase totalmente
construída em mármore rosa e branco, carac-
terístico da região, que tem um matiz rosado,
dando a sensação de um contínuo pôr-do-sol.
Esta, que em tempos remotos foi um agitado as-
sentamento romano, é hoje uma das regiões
mais prósperas e elegantes de toda a Itália. Tem-
po livre para visitar a casa de Julieta. Continua-
ção da viagem até Veneza. Jantar e acomoda-
ção. Opcionalmente, poderemos fazer uma visita
noturna a Veneza. 

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, admi-
rando belíssimas paisagens. Começaremos nos-
sa visita panorâmica inclusa pela magnífica Pra-
ça São Marcos, onde se reúnem a arte grega,
medieval, bizantina e veneziana, formando um
maravilhoso conjunto arquitetônico com a Basíli-
ca de São Marcos, a Torre do Relógio, a Ponte
dos Suspiros, o Campanile e o Palácio Ducal. Vi-
sita a uma fábrica de cristal de Murano. Restante
do tempo livre nesta cidade assentada sobre 118

ilhas do Mar Adriático. Aconselhamos um pas-
seio por suas típicas ruelas até a Ponte de Rialto
e um passeio de gôndola (opcional) pelos típi-
cos canais venezianos. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA–PÁDUA–
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cida-
de universitária, onde se destacam sua magnífica
Praça Prato Della Valle e a Basílica de Santo
Antônio, construída para abrigar o sepulcro do
Santo. Continuação para Florença, onde fare-
mos a visita panorâmica à cidade (inclusa). Se-
guindo os passos de Leonardo e Michelangelo,
passaremos a conhecer os pontos-chave do Re-
nascimento. Na Catedral de Santa Maria del Fio-
re, contemplaremos sua magnífica cúpula, do ar-
quiteto Brunelleschi. Visitaremos também a
Praça da Signoria, o Palácio do Governo dos
Médici e o Campanille, de Giotto. Resto do dia
livre. Opcionalmente, você poderá visitar os Mu-
seus Florentinos e a Academia, onde poderá
contemplar o famoso “Davi”, de Michelangelo e
outras obras primas. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA–ASSIS–
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visita-
remos a Basílica de São Francisco, o mais belo
de todos os seus templos, com afrescos de Ci-
mabue e Giotto e os pintores da escola florenti-
na. Continuação da viagem até Roma. Apresen-

Além das visitas panorâmicas em Madri, Paris, Frankfurt, Veneza, Florença,
Roma e Barcelona (conforme opção escolhida), incluímos as seguintes visitas:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena.

• Cruzeiro ao longo do Reno.

• Degustação de cerveja em Frankfurt.

• Cruzeiro na laguna veneziana.

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano.

• Visita Verona, Padua e Assis.

• Passeio pelo Trastevere e Plaça Maior.

2 Madri, 1 Bordeaux, 3 Paris, 1 Frankfurt, 

1 Mulhouse, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 

1 Nice, 1 Barcelona, 1 Madri

Inicio:
Madri

EUROTOUR

SUP
I

C10
C11
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dias, 8 refeições e 17 visitas  ... a partir de 1.895 $15

15 dias
Inicio: Paris
Fim: Roma

tamos a capital do Tibre com uma visita pano-
râmica de ônibus, até o coração da Roma anti-
ga, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro de Tras-
tevere, as colinas do Aventino e a colina do
Palatino, que guarda as mais antigas recorda-
ções de Roma; a beleza deste lugar, os vestígios
arqueológicos, a riqueza de sua vegetação e
suas maravilhosas paisagens, fazem dele, um
dos mais bonitos lugares da cidade. Veremos
também o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco de
Constantino, Teatro di Marcello, Castel Sant’An-
gelo, a famosíssima Praça Veneza e as escada-
rias do Capitólio, a mais famosa das sete colinas
da cidade de Roma. Passeio pelo Barrio Traste-
vere. Poderemos fazer, opcionalmente, a visita
de Roma barroca; percorrendo as principais
praças da cidade, visitando a famosa Fontana di
Trevi, Panteon e a espetacular Praça Navona.
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma visita
opcional interessantíssima aos Museus Vatica-
nos, Capela Sistina e ao interior da Basílica
de São Pedro. Começaremos visitando os Mu-
seus do Vaticano e a Capela Sistina. Depois, va-
mos passar para a Basílica de São Pedro, da
qual se destaca sua imponente cúpula, obra-pri-
ma de Michelangelo. Terminaremos na magnífica
Praça de São Pedro e sua Colunata. Resto do
dia livre.Também haverá oportunidade de visitar,
por conta própria, as Basílicas Maiores e as
Catacumbas. Resto do dia livre. Jantar e aco-
modação.

DIA 14. (Domingo) ROMA (Excursão opcio-
nal a Nápoles e Capri) 
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia inteiro a Nápoles e Capri. Saída de ônibus,
pela manhã, para Nápoles, onde tomaremos o
barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio por
Capri e visita aos magníficos jardins de Augusto.
Almoço em restaurante. Tempo livre para visitar
as elegantes ruas, as melhores lojas, as exclusi-
vas joalherias e a famosa Piazzetta, com suas
antigas cafeterias. Tudo isso confirma a fama de
Capri como a “Pérola do Mediterrâneo». No final
da tarde, regresso a Nápoles. Também existe a
possibilidade de visitar Pompeia (opcional). Visi-
ta às ruínas, consideradas, com razão, entre as
mais importantes e completas do mundo. Com
guia local, visitaremos as ruínas desta colônia ro-
mana que o vulcão Vesúvio sepultou. Acomo-
dação.

Este itinerário de 15 dias é idêntico ao da
viagem de 18 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os cinco últimos dias, termi-
nando no 15º dia, em Roma, com o trasla-
do ao aeroporto.

DATAS DE INICIO MADRI

• 2016

Março 14 21 28

Abril 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19 26

• 2017

Janeiro 2 9 16 23 30

Fevereiro 6 13 20 27

Março 6 13

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

HOTÉIS previstos ou similares
Bordeaux Campanille Le Lac*** Cidade

Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Mulhouse Ibis Centre Filature*** Periferia
Aparthotel Trident*** Periferia

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Hotel Base**** Noventa
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Calenzano
The Gate**** Sesto F.
Raffaello**** Cidade

Roma NH Midas/C. Colombo**** Cidade
Regent/Fleming**** Cidade

Nice Apogia*** Cidade

Barcelona City Park St. J.*** Periferia

Madri Rafael Hoteles**** Cidade

Exe Moncloa**** Cidade

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o

percurso terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares
● Refeições: 8 refeições principais

(conforme opção escolhida). Bebidas
não inclusas.

● Visitas com guia local: Paris, Veneza,
Florença, Roma, Madri

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Verona,
Padua, Assis, Pisa, Nice, Barcelona,
Zaragoza.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo
Sena, passeio por Montmartre e Paris
iluminada, passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, Cruzeiro pelo
Reno. Visita a fábrica de cristal de
Murano.

● Seguro de viagem

NOTAS

• Quando para o trajeto MAD – PAR o número de
pax seja inferior a 10 o traslado será de avião, com
1 noite em MAD em vez de Bordeaux.

• Ver noitas em pag. 321.

• A partir do dia 15 temos duas opções de
viagem para continuar até a Espanha:

OPÇÃO ÔNIBUS

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA–PISA–NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação. 

DIA 16. (Terça Feira) NICE–MONTPEL-
LIER–BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona. Chegada e visita
à cidade. Percorreremos os lugares mais típi-
cos e importantes de Barcelona, como a Sagra-
da Familia (obra prima de Gaudí), o Passeio da
Gracia, Praça da Catalunha, Ramblas, etc.
Acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica da Basílica do Pilar e conti-
nuação da viagem até Madri. Chegada. Pas-
seio pela Plaça Maior. Acomodação.

DIA 18. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços. 

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA–BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado para Civitavec-
chia, para subir a bordo da embarcação da Gri-
maldi Lines e seguir viagem até Barcelona. Dia e
noite a bordo. Acomodação em camarote duplo. 

DIA 16. (Terça Feira) BARCELONA 
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até as
18:30 h, horário de chegada a Barcelona. Tempo
livre no navio para desfrutar de suas fantásticas
instalações. Desembarque e visita à cidade.
Percorreremos os lugares mais típicos e impor-
tantes de Barcelona. Acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica da Basílica do Pilar e continua-
ção da viagem até Madri. Chegada. Passeio pela
Plaça Maior. Acomodação.

DIA 18. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, trasla-
do ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos ser-
viços. 

OPÇÃO BARCO

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 18 dias, bus
■ Temporada Baixa: ........................... 2.255
■ » Meia: ............................ 2.300
■ » Alta:.............................. 2.435
■ » Extra:............................ 2.610
Spto. quarto individual......................... 1.190

Viagem 16 dias, barco
■ Temporada Baixa: ........................... 2.470
■ » Meia: ............................ 2.595
■ » Alta:.............................. 2.665
■ » Extra:............................ 2.905
Spto. quarto individual......................... 1.260

Viagem 15 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.895
■ » Meia: ............................ 1.950
■ » Alta:.............................. 2.070
■ » Extra:............................ 2.260
Spto. quarto individual......................... 980
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Madri ........... 60 60 70 60 50
Roma........... 65 70 90 70 50

Madri ....................... 3 d / 2 n desde 280 $ ver na pág. 413

Lisboa ..................... 3 d / 2 n desde 320 $ ver na pág. 414

Andaluzia e Toledo.. 5 d / 4 n desde 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 10 refeições e 22 visitas  ... a partir de 2.290 $17

17 dias
Inicio: Madri
Fin: Roma

DIA 1. (Segunda Feira) MADRI 
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Percorreremos o Passeio
da Castelhana, Fonte de Cibeles, Praça do
Oriente, na qual se encontra o Palácio Real e o
Teatro Real, a Porta do Sol, etc. Resto do dia
livre . Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) MADRI–BURGOS OU
SAN SEBASTIÁN–BORDEAUX 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saí-
da para Burgos ou San Sebastián. Breve parada
com tempo livre para visitar uma destas duas ci-
dades. Burgos, com sua maravilhosa Catedral
de estilo gótico ou San Sebastián, com sua fa-
mosa Praia da Concha. Continuação para Bor-
deaux. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) BORDEAUX–PARIS 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã
saída para Paris. Chegada. Tempo livre para des-
frutar de esta maravilhosa cidade. Passeio inclu-
so por Paris Iluminada. Paris, a cidade luz, à
noite explode em mil cores que dão um encanto
especial à majestosa Torre Eiffel, ao belo Arco do
Triunfo, aos imensos Champs-Élysées (Campos
Elísios), à Ópera Garnier, à Praça da Concórdia,
ao Trocadero, etc. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-prima
da arte medieval; o Quartier Latin (bairro latino); a
Sorbonne; o Panteão de homens ilustres, os
Inválidos, onde se encontra o mausoléu de Na-
poleão; o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a
Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França; a Place
de la Concorde (Praça da Concórdia); a Place de
l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça Vendôme;
a Ópera Garnier, etc. A seguir, embarque no por-
to de Lena para dar um passeio de barco ao
longo do Sena. A seguir, subiremos ao 2º andar
da famosa Torre Eiffel, de onde poderemos ad-
mirar uma vista panorâmica única e belíssima
desta grande cidade que é Paris. Terminaremos
o dia com um passeio a pé pelo bairro de
Montmartre: a Praça de Tertre com seus retra-
tistas e o Sagrado Coração (Sacré Coeur). Aco-
modação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcio-
nais:

• Palácio de Versalhes, o mais suntuoso do
mundo, que lembra a glória da antiga corte
francesa e fiel reflexo da vontade de um rei,
Luís XIV, o Rei Sol. Destacam-se seus belos
jardins e chafarizes, além da maravilhosa Ga-
leria dos  Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

DIA 7. (Domingo) PARIS-Cruzeiro ao longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard.
Lá embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, poden-
do admirar o Rochedo Loreley, uma enorme ro-
cha maciça na margem direita do rio, num es-
treito que passa entre montanhas de 130
metros de altura e onde o curso do rio forma
um “S”, revelando os antigos castelos-fortale-
zas do Reno. Desembarque e continuação da
viagem até Frankfurt, centro financeiro e comer-
cial da Alemanha. Visita panorâmica (inclusa):
a colegiada de Frankfurt, também referida como
catedral, embora nunca tenha sido sede de
nenhum bispado, lugar onde passaram a ser
eleitos os reis, em 1356 e que, 200 anos mais
tarde, tornou-se local de coroação dos impera-
dores. Próximo à Prefeitura encontra-se a Igreja
de São Paulo, a famosa Paulskirche, onde, em
1848, constituiu-se a primeira assembleia na-
cional da Alemanha e que, desde então, é
considerada o berço da democracia alemã. Ou-
tros emblemas culturais de Frankfurt: o Auditó-
rio e o Centro de Congressos, Alte Oper Frank-
furt, a Universidade, etc. Concluiremos o
passeio com uma degustação de cerveja.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
HEIDELBERG–FRIBURGO–MULHOUSE 
Café da manhã buffet. Saída para Heidelberg;
faremos um passeio incluso pela cidade, com
nosso guia, com destaque para seu centro anti-
go e, principalmente, todo o Castelo, que foi re-
sidência dos príncipes eleitores do Palatinado,
construído sobre uma fortaleza medieval e de

onde é possível observar amplas vistas da cida-
de. Prosseguiremos a viagem até Friburgo, ci-
dade assentada numa das regiões mais bonitas
da Europa: a Floresta Negra. Desta cidade des-
tacam-se sua catedral, a Nova e a Antiga Pre-
feitura, com o carrilhão do século XVI. Continua-
ção até Mulhouse. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MULHOUSE–LUCERNA
VERONA–VENEZA 
Café da manhã buffet. Saida para Lucerna.
Breve parada. Continuação de viagem para Ve-
rona via Milão. Chegada a Verona a cidade de
Romeo e Julieta. Verona é quase totalmente
construída em mármore rosa e branco, carac-
terístico da região, que tem um matiz rosado,
dando a sensação de um contínuo pôr-do-sol.
Esta, que em tempos remotos foi um agitado
assentamento romano, é hoje uma das regiões
mais prósperas e elegantes de toda a Itália.
Tempo livre para visitar a casa de Julieta. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e aco-
modação. Opcionalmente, poderemos fazer
uma visita noturna a Veneza. 

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, ad-
mirando belíssimas paisagens. Começaremos
nossa visita panorâmica inclusa pela magnífica
Praça São Marcos, onde se reúnem a arte gre-

ga, medieval, bizantina e veneziana, formando
um maravilhoso conjunto arquitetônico com a
Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a
Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Restante do tempo livre nesta cidade assentada
sobre 118 ilhas do Mar Adriático. Aconselha-
mos um passeio por suas típicas ruelas até a
Ponte de Rialto e um passeio de gôndola (op-
cional) pelos típicos canais venezianos. Jantar
e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA–PÁDUA–
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua ma-
gnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de
Santo Antônio, construída para abrigar o se-
pulcro do Santo. Continuação para Florença,
onde faremos a visita panorâmica à cidade (in-
clusa). Seguindo os passos de Leonardo e Mi-
chelangelo, passaremos a conhecer os pontos-
chave do Renascimento. Na Catedral de Santa
Maria del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos
também a Praça da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanille, de Giotto.
Resto do dia livre. Opcionalmente, você poderá
visitar os Museus Florentinos e a Academia,
onde poderá contemplar o famoso “Davi”, de
Michelangelo e outras obras-primas. Jantar e
acomodação.

Além das visitas panorâmicas em Madri, Paris, Frankfurt, Veneza, Florença, Roma e
Nápoles, incluímos as seguintes visitas:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena.

• Cruzeiro ao longo do Reno.

• Degustação de cerveja em Frankfurt.

• Cruzeiro na laguna veneziana. Visita Verona, Padua e Assis.

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano.

• Visita Pompeia e Capri.

• Passeio pelo Trastevere.

2 Madri, 1 Bordeaux, 3 Paris, 1 Frankfurt,

1 Zurique, 2 Veneza, 1 Florença,

3 Roma, 2 Nápoles

Inicio:
Madri

EUROPA INCRÍVEL

SUP
I

C12
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DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA–ASSIS–ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visita-
remos a Basílica de São Francisco, o mais belo
de todos os seus templos, com afrescos de Ci-
mabue e Giotto e os pintores da escola florenti-
na. Continuação da viagem até Roma. Apresen-
tamos a capital do Tibre com uma visita
panorâmica de ônibus, até o coração da Roma
antiga, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro de
Trastevere, as colinas do Aventino e a colina do
Palatino, que guarda as mais antigas recorda-
ções de Roma; a beleza deste lugar, os vestígios
arqueológicos, a riqueza de sua vegetação e
suas maravilhosas paisagens, fazem dele, um
dos mais bonitos lugares da cidade. Veremos
também o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco de
Constantino, Teatro di Marcello, Castel Sant’An-
gelo, a famosíssima Praça Veneza e as escada-
rias do Capitólio, a mais famosa das sete colinas
da cidade de Roma. Passeio pelo Barrio Traste-
vere. Poderemos fazer, opcionalmente, a visita
de Roma barroca; percorrendo as principais
praças da cidade, visitando a famosa Fontana di
Trevi, Panteon e a espetacular Praça Navona.
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje sugerimos uma in-
teressante visita opcional aos Museus do Vati-
cano, Capela Sistina e interior da basílica de
São Pedro. Começaremos visitando os Museus
do Vaticano, que foram os antigos palácios pa-
pais, o grande pátio da Pinha, a sala da Cruz, a
Galeria dos Candelabros, a dos Tapetes, a dos
Mapas, a sala Sobiesky e a da Imaculada; ao fi-
nal entraremos na Capela Sistina, com todos
seus afrescos restaurados. Depois, vamos pas-
sar para a Basílica de São Pedro, construída no
local do martírio do Santo e depois reconstruída;
e da qual se destaca sua imponente cúpula,
obra-prima de Michelangelo. Em seu interior há
preciosos tesouros, entre eles a "Pietá", de Mi-
chelangelo; o "Baldaquino", de Bernini, situado
acima do túmulo de São Pedro, em bronze dou-
rado, e os monumentos funerários dos papas,
realizados através dos séculos pelos artistas
mais ilustres. Terminaremos na magnífica Praça
de São Pedro; e sua Colunata, uma das maiores
do mundo, de Bernini; uma vez mais o artista op-
tou pela forma oval, definida por quatro filas de
colunas, que, no entanto, parecem uma só para
aquele que se situe sobre os dois focos da elip-
se, em cujo centro está o Obelisco. Resto do dia
livre. À tarde ainda teremos tempo para visitar,
opcionalmente, as basílicas Maiores e as cata-
cumbas. Jantar e acomodação.

DATAS DE INICIO MADRI

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

HOTÉIS previstos ou similares
Madri Rafael Hoteles**** Cidade

Exe Moncloa**** Cidade

Bordeaux Alton*** Cidade
Campanile Le Lac*** Cidade

Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Mulhouse Ibis Centre Filature*** Periferia
Aparthotel Trident*** Periferia

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Hotel Base**** Noventa
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Calenzano
The Gate**** Sesto F.
Raffaello**** Cidade

Roma NH Midas/C. Colombo**** Cidade
Regent/Fleming**** Cidade

Nápoles Holiday Inn**** Cidade

Ramada**** Cidade

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.

● Ônibus Autopullman para o
percurso terrestre.

● Acomodação nos hotéis previstos ou
similares

● Refeições: 10 refeições principais.
Bebidas não inclusas.

● Visitas com guia local: Madri, Paris,
Veneza, Florença, Roma e Nápoles.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Heidelberg, Friburgo,
Verona, Padua, Assis e Pisa.

● Outras atrações inclusas:
Subida a Torre Eiffel
Passeio em barco pelo Sena
Passeio por Montmartre 
Paris iluminada
Degustação de cerveja em Frankfurt
Cruzeiro pelo Reno
Visita a fábrica de cristal de Murano.
Passeio pelo Trastevere.
Visita a Pompeia com entrada.
Visita a Capri.
Panorâmica de Nápoles

● Seguro de viagem.

NOTAS
(1) Roma. Somente para voos com saída de Roma a

partir das 18.00 horas.

• Paris: Debido al campeonato de Europa dão Futbol
das saidas de 10/6 al 15/7 dormira fora da cidade.

• Quando para o trajeto MAD – PAR o número de
pax seja inferior a 10 o traslado será de avião, com
1 noite em MAD em vez de Bordeaux.

• Quando para o trajeto PAR – MIL o número de pax
seja inferior a 10 o traslado será de avião, com 1
noite em PAR. em vez de em FRA. e em MIL em
vez de em Mulhouse.

• A ordem das visitas pode ser alterada.
• Quando você não pode visitar Capri, será substi-

tuído por Sorrento.

DIA 14. (Domingo) ROMA 
Café da manhã buffet. Dia livre na Cidade
Eterna. Poderá aproveitar este dia para realizar
alguma compra. Sugerimos visitar a Praça Es-
panha, a Via Condotti e as ruas próximas. Su-
gerimos também dar uma volta por Trastevere,
o bairro boêmio de Roma. Oferecemos a pos-
sibilidade de visitar opcionalmente o Capitó-
lio, o Foro Romano e o Coliseu, interessante
e maravilhoso passeio pelo coração da Roma
antiga. Desde a praça Veneza, coração de
Roma, com seu majestoso Altar da Pátria, se
chega ao Coliseu a pé (antes de entrar admire
os Arcos de Tito e Constantino). Continue pelo
Foro Romano, a área arqueológica mais im-
portante do mundo.

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA-POMPÉIA-
NÁPOLES
Café da manhã buffet. Saída a Pompéia, vi-
sita às ruínas consideradas, com razão, uma
das mais importantes e completas do mundo.
Com o guia local, visitaremos as ruínas desta
colônia romanaque o vulcão Vesúvio sepultou
em 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo.
Passaremos por suas ruas revestidas de pe-
dra, entraremos em algumas casas para con-
hecer melhor a vida e a singularidade dos ha-
bitantes que lá viveram há quase 2.000 anos.
Tempo livre. Regresso a Nápoles e visita da ci-
dade. Uma visita panorâmica pela baía, que é
um espetáculo inesquecível que já seria o sufi-
ciente para levar da capital do Mezzogiorno
italiano uma lembrança única. Jantar e aco-
modação.

DIA 16. (Terça Feira) NÁPOLES-CAPRI
Estadia com meia pensão. Dia totalmente de-
dicado a visitar a maravilhosa ilha de Capri (in-
cluído). Em Nápoles, embarcaremos em um
barco que nos levará a Ilha de Capri. Passeio
pela cidade e visita dos magníficos Jardins de
Augusto. A Natureza foi muito generosa com
esta ilha, presenteando-a com grutas de imen-
sa beleza. Pela tarde, tempo livre para perco-
rrer as elegantes ruas, as melhores lojas e a fa-
mosa Piazzetta, com suas antigas cafeterias,
tudo isso confirma a fama de Capri como a
“Pérola do Mediterrâneo”. Tempo livre e saída
a Nápoles. Traslado ao hotel. Jantar e aco-
modação.

DIA 17. (Quarta Feira) NÁPOLES-ROMA(1)

Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto de Roma. Fim da via-
gem e dos nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 17 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.290
■ » Meia: ............................ 2.335
■ » Alta:.............................. 2.460
■ » Extra:............................ 2.645
Spto. quarto individual......................... 1.120
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Madri ........... 60 60 70 60 50
Roma........... 65 70 90 70 50
Traslado de saida (opc.) 60 60 60 60 60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0326-357 BRASIL 2016.qxp:OK  05/02/16  12:33  Página 341



342 PANAVISIÓN

Nurembergue
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Paris

Rota Romântica Praga

Bratislava
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Viena

EUROPA ARTÍSTICA

DIA 1. (Segunda Feira) MADRI 
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Percorreremos o Passeio
da Castelhana, Fonte de Cibeles, Praça do
Oriente, na qual se encontra o Palácio Real e o
Teatro Real, a Porta do Sol, etc. Resto do dia
livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) MADRI–BURGOS OU
SAN SEBASTIÁN–BORDEAUX 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saí-
da para Burgos ou San Sebastián. Breve parada
com tempo livre para visitar uma destas duas ci-
dades. Burgos, com sua maravilhosa Catedral
de estilo gótico ou San Sebastián, com sua fa-
mosa Praia da Concha. Continuação para Bor-
deaux. Chegada. Jantar e Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) BORDEAUX–PARIS 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã
saída para Paris. Chegada. Tempo livre para
desfrutar de esta maravilhosa cidade. Passeio
incluso por Paris Iluminada. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-prima
da arte medieval; o Quartier Latin (bairro latino); a

Sorbonne; o Panteão de homens ilustres, os
Inválidos, onde se encontra o mausoléu de Na-
poleão; o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a
Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França; a Pla-
ce de la Concorde (Praça da Concórdia); a Place
de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça Ven-
dôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, embarque
no porto de Lena para dar um passeio de bar-
co ao longo do Sena. A seguir, subiremos ao 2º
andar da famosa Torre Eiffel, de onde podere-
mos admirar uma vista panorâmica única e
belíssima desta grande cidade que é Paris. Ter-
minaremos o dia com um passeio a pé pelo
bairro de Montmartre: a Praça de Tertre com
seus retratistas e o Sagrado Coração (Sacré
Coeur). Acomodação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcionais:

• Palácio de Versalhes. Destacam-se seus be-
los jardins e chafarizes, além da maravilhosa
Galeria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

DIA 7. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard. Lá
embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, poden-

do admirar o Rochedo Loreley, uma enorme ro-
cha maciça na margem direita do rio, num es-
treito que passa entre montanhas de 130 metros
de altura e onde o curso do rio forma um “S”, re-
velando os antigos castelos-fortalezas do Reno.
Desembarque e continuação da viagem até
Frankfurt, centro financeiro e comercial da Ale-
manha. Visita panorâmica (inclusa): a colegiada
de Frankfurt, também referida como catedral,
embora nunca tenha sido sede de nenhum bis-
pado, lugar onde passaram a ser eleitos os reis,
em 1356 e que, 200 anos mais tarde, tornou-se
local de coroação dos imperadores. Próximo à
Prefeitura encontra-se a Igreja de São Paulo, a
famosa Paulskirche, onde, em 1848, constituiu-
se a primeira assembleia nacional da Alemanha
e que, desde então, é considerada o berço da
democracia alemã. Outros emblemas culturais
de Frankfurt: o Auditório e o Centro de Congres-
sos, Alte Oper Frankfurt, a Universidade, etc.
Concluiremos o passeio com uma degustação
de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
NUREMBERGUE–PRAGA 
Café da manhã buffet. Saída para Nurem-
bergue, antiga capital imperial e uma das ci-
dades mais históricas. Tempo livre. Daremos se-
guimento a nossa viagem em direção a Praga,
capital da República Checa. Chegada, jantar e
acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à cidade. Ve-
remos: a Praça da República, onde se encontra
uma das mais antigas torres de Praga: a Torre
de Pólvora e a Casa Municipal; a Praça Vences-
lau, a maior das três gigantescas praças
construídas por Carlos IV para sua Cidade Nova
(Nové Mesto). Seguiremos até a Ponte Charles,
um dos símbolos da cidade do século XIV.
Continuaremos passeando pelos lugares mais
importantes da Staré Mesto (Cidade Velha): Igre-
ja de Nossa Senhora de Tyn, o imponente mo-
numento a Jan Hus e a Prefeitura da Cidade Vel-
ha, com o relógio astronômico do séc. XV. Na
parte da tarde, opcionalmente, poderemos reali-
zar a visita artística: O castelo de Praga, com a
catedral de São Vito de estilo gótico, onde se
conservam as joias da coroa e na qual se desta-
ca a cripta e a sala Venceslau, além da Viela de
Ouro, um dos lugares mais encantadores da ci-
dade, que não poderia faltar nesta visita. Este
fantástico local deve seu nome aos ourives que
lá viviam no século XVIII; hoje há lojinhas de arte-

sanato e muitas casinhas, entre as quais se des-
taca a que foi o antigo domicílio de Franz Kafka,
autor de Metamorfose. Finalmente nos despedi-
remos de Praga em sua cervejaria mais famosa,
a U Fleku, onde jantaremos e degustaremos
sua famosa cerveja. 

DIA 10. (Quarta Feira) PRAGA–
BRATISLAVA–BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã
saída para Brno. A seguir, tempo livre para visi-
tar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
velha Prefeitura. Continuação da viagem até
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e vi-
sita panorâmica à cidade. Saída para Buda-
peste. Chegada jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Estadia com meia
pensão. Na parte da manhã, faremos a visita
panorâmica. Na margem direita do Danúbio fica
o centro histórico, o Buda, onde veremos: o
Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias, etc.
A seguir atravessaremos o Danúbio para visitar
Peste, a parte comercial da cidade. Almoço. Na
parte da tarde aqueles que desejarem poderão
fazer um passeio opcional de barco no Danúbio.
Esta noite oferecemos a possibilidade de fazer
um passeio noturno por Budapeste iluminada e
participar de um jantar cigano (opc.). Acomo-
dação.

DIA 12. (Sexta Feira) BUDAPESTE–VIENA 
Café da manhã buffet. Saída para a fronteira
austríaca. Chegada a Viena. Almoço. Assistên-
cia e traslado ao hotel. Viena, a capital da Áus-
tria, e também a capital das valsas. Passear por
Viena é como deixar-se levar pelos acordes do
Danúbio Azul e bailar com eles pela cidade. As
ruas são grandes, os edifícios, monumentais.
Observar os bondes que passam junto aos car-
ros, pelas avenidas da cidade, provoca uma
sensação de tempos passados. Os parques são
grandiosos, as diversas estátuas de músicos e
escritores revelam o passado cultural da cidade.
O Prater, com sua famosa roda-gigante, as pra-
ças que recordam a época imperial... seremos
testemunhas de tudo isso, ao fazer a visita pa-
norâmica. Em nosso trajeto, veremos o Palácio
Imperial, residência dos imperadores, e o
conjunto artístico formado pelo palácio Belvede-
re, que funciona como museu e é composto por
dois edifícios separados por formosos jardins; e
por um outro palácio chamado Schwarzenberg,
transformado em hotel. A Igreja Votiva, a Ópera,
o museu de Belas Artes, os monumentos a

14 dias
Inicio: Madri
Fim: Viena

2 Madri, 1 Bordeaux, 3 Paris,

1 Frankfurt, 2 Praga, 

2 Budapeste, 2 Viena

dias, 8 refeições e 14 visitas  ... a partir de 1.840 $14

Inicio:
Madri

Madri

Bordeaux

I

Além das visitas panorâmicas em Madri, Paris, Frankfurt, Praga, Budapeste 

e Viena (segundo opção), incluímos as seguintes visitas:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena. 

• Cruzeiro ao longo do Reno. 

• Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Jantar típico na famosa cervejaria U Fleku. 

• Jantar animado numa taberna de Grinzing. 

C13
C14
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dias, 6 refeições e 13 visitas  ... a partir de 1.580 $12

12 dias
Inicio: Madri
Fim: Budapeste

Este itinerário de 12 dias é idêntico ao da
viagem de 14 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os dos últimos dias, terminan-
do no 12º dia, em Budapeste, com o trasla-
do ao aeroporto.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o

percurso terrestre.
● Refeições: 6 ou 8 refeições principais

(conforme opção escolhida). Bebidas
à parte.

● Visitas com guia local: Madri, Paris,
Praga, Budapeste e Viena.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Nurembergue.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo
Sena, passeio por Montmartre e Paris
Iluminado, passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, cruzeiro pelo
Reno, jantar animado em Grinzing,
jantar na típica cervejaria U Fleku. 

● Seguro de viajem

NOTAS

• Ver notas na pág 333 e 339.

Goethe, Schiller e Mozart, a Universidade, etc.
Acomodação.

DIA 13. (Sábado) VIENA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã será
possível realizar opcionalmente a visita artística
da cidade, na qual conheceremos as dependên-
cias do magnífico edifício que abriga a Ópera
mais importante de Viena. Lá, veremos a plateia,
os salões imperiais, sua grande escadaria, o pal-
co e as estruturas do cenário, que nos darão
uma ideia da importância deste famoso templo
da música. Passaremos pela Biblioteca Nacio-
nal, pela Escola Espanhola de Equitação e pela
Capela dos Meninos Cantores, que admirare-
mos por fora. Continuaremos até o Palácio Im-
perial, onde realizaremos a visita aos aposentos
imperiais, sem esquecer seus maravilhosos jar-
dins de desenho francês. Neste palácio viveram
personagens tão famosos como Francisco José
e Sissi, cujos gabinetes e dormitórios variam
tanto em decoração como em número, além
dos luxuosos motivos que decoram suas pa-
redes. Também conheceremos a catedral gótica
de Santo Estêvão, ponto nevrálgico da cidade,

HOTÉIS previstos ou similares
Madri Rafael Hoteles**** Cidade

Bordeaux Campanille Du Lac*** Cidade
Alton *** Cidade

Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Praga Clarions Congres**** Cidade
Holiday Inn Congress**** Cidade
Duo/Olympik I**** Cidade

Budapeste Hungaria**** Cidade

Arena/Budapeste**** Cidade

Viena Viena South **** Cidade

Eurostars Viena**** Cidade

dedicada ao padroeiro de Viena, que data do
século XII e está coroada por uma magnífica tor-
re de 137 m de altura. A seguir, iremos para
Grinzing, bela cidadezinha de viticultores, onde
desfrutaremos do jantar incluso numa de suas
típicas tabernas. Retorno a Viena e acomoda-
ção.

DIA 14. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

Esquema da viagem:

Dia 1. - Madri
Dia 2. - Madri
Dia 3. - Bordeaux
Dia 4. - Paris
Dia 5. - Paris
Dia 6. - Paris
Dia 7. - Paris -Cruzeiro ao longo 

do Reno-Frankfurt
Dia 8. - Frankfurt-Nurembergue-

Praga
Dia 9. - Praga
Dia 10. - Praga-Bratislava-Budapeste
Dia 11. - Budapeste
Dia 12. - Budapeste. Fim da Viagem.

DATAS DE INICIO MADRI
• 2016

Março 14 21 28

Abril 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19 26

• 2017

Janeiro 2 9 16 23 30

Fevereio 6 13 20 27

Março 6 13

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão FútbolBERLIM

De Junho a Setembro
Se desejar, prolongue a sua viagem com 3
noites de Viena a Berlim. (voo não incluido).

Acomodação e café da manhã AD

Spto. sobre preço da viagem 14 dias  . . . 490

Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 210
Hotel Catalônia Berlim Mitte****  . . . . . . . Centro

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 14 dias, bus
■ Temporada Baixa: ........................... 1.840
■ » Meia: ............................ 1.900
■ » Alta:.............................. 2.030
■ » Extra:............................ 2.210
Spto. quarto individual......................... 910

Viagem 12 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.580
■ » Meia: ............................ 1.610
■ » Alta:.............................. 1.710
■ » Extra:............................ 1.920
Spto. quarto individual......................... 770
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Madri ........... 60 60 70 60 50
Budapeste ... 35 50 60 50 30
Viena............ 45 65 80 65 40

Madri ....................... 3 d / 2 n desde 280 $ ver na pág. 413

Lisboa ..................... 3 d / 2 n desde 320 $ ver na pág. 414

Andaluzia e Toledo.. 5 d / 4 n desde 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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17 dias
Inicio: Madri
Fim: Munique

Madri

Paris

Burgos

San Sebastián

Bordeaux

Castelo do Loire
Frankfurt

Lübeck

Castelo de
Neuschwanstein

Berlim

Hannover

Colônia

Hamburgo

Munique

DIA 1. (Segunda Feira) MADRI 
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação. 

DIA 2. (Terça Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Percorreremos o Passeio
da Castelhana, Fonte de Cibeles, Praça do
Oriente, na qual se encontra o Palácio Real e o
Teatro Real, a Porta do Sol, etc. Resto do dia
livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) MADRI–BURGOS OU
SAN SEBASTIÁN–BORDEAUX 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saí-
da para Burgos ou San Sebastián. Breve parada
com tempo livre para visitar uma destas duas ci-
dades. Burgos, com sua maravilhosa Catedral
de estilo gótico ou San Sebastián, com sua fa-
mosa Praia da Concha. Continuação para Bor-
deaux. Chegada. Jantar e Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) BORDEAUX–PARIS 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã
saída para Paris. Chegada. Tempo livre para
desfrutar de esta maravilhosa cidade. Passeio
incluso por Paris Iluminada. Paris, a cidade luz,
à noite explode em mil cores que dão um encan-
to especial à majestosa Torre Eiffel, ao belo Arco
do Triunfo, aos imensos Champs-Élysées (Cam-
pos Elísios), à Ópera Garnier, à Praça da
Concórdia, ao Trocadero, etc. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde

veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-prima
da arte medieval; o Quartier Latin (bairro latino); a
Sorbonne; o Panteão de homens ilustres, os
Inválidos, onde se encontra o mausoléu de Na-
poleão; o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a
Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França; a Pla-
ce de la Concorde (Praça da Concórdia); a Place
de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça Ven-
dôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, embarque
no porto de Lena para dar um passeio de bar-
co ao longo do Sena. A seguir, subiremos ao 2º
andar da famosa Torre Eiffel, de onde podere-
mos admirar uma vista panorâmica única e
belíssima desta grande cidade que é Paris. Ter-
minaremos o dia com um passeio a pé pelo
bairro de Montmartre: a Praça de Tertre com
seus retratistas e o Sagrado Coração (Sacré
Coeur). Acomodação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcionais:

• Palácio de Versalhes. Destacam-se seus be-
los jardins e chafarizes, além da maravilhosa
Galeria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

DIA 7. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard. Lá
embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, poden-

do admirar o Rochedo Loreley, uma enorme ro-
cha maciça na margem direita do rio, num es-
treito que passa entre montanhas de 130 metros
de altura e onde o curso do rio forma um “S”, re-
velando os antigos castelos-fortalezas do Reno.
Desembarque e continuação da viagem até
Frankfurt, centro financeiro e comercial da Ale-
manha. Visita panorâmica (inclusa): a colegiada
de Frankfurt, também referida como catedral,
embora nunca tenha sido sede de nenhum bis-
pado, lugar onde passaram a ser eleitos os reis,
em 1356 e que, 200 anos mais tarde, tornou-se
local de coroação dos imperadores. Próximo à
Prefeitura encontra-se a Igreja de São Paulo, a
famosa Paulskirche, onde, em 1848, constituiu-
se a primeira assembleia nacional da Alemanha
e que, desde então, é considerada o berço da
democracia alemã. Outros emblemas culturais
de Frankfurt: o Auditório e o Centro de Congres-
sos, Alte Oper Frankfurt, a Universidade, etc.
Concluiremos o passeio com uma degustação
de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Dia livre à sua disposi-
ção para desfrutar desta maravilhosa cidade.
Descubra a silhueta de arranha-céus mais impo-
nente da Alemanha. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) FRANKFURT–
Cruzeiro ao Longo do Reno–COLÔNIA 
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos no cruzeiro que nos
conduzirá pela parte mais bonita do Reno, para
admirar o Rochedo Loreley e os antigos caste-
los-fortalezas do Reno. Desembarque em Bop-
pard e continuação da viagem até Colônia, que
já foi a terceira maior cidade do mundo. Chega-
da; visita à cidade, na qual se destaca a magní-
fica Catedral Gótica, a maior do país, visível de
todas as partes da cidade e uma das poucas
construções que sobreviveu aos bombardeios
da Segunda Guerra Mundial. Jantar e acomo-
dação.

DIA 10 (Quarta Feira) COLÔNIA–
HANNOVER–HAMBURGO 
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxônia, localizada nas mar-
gens do rio Leine. Tour panorâmico pela cidade
com destaque para a antiga Prefeitura e a igreja
do Mercado, assim como a nova Prefeitura.
Continuação da viagem até Hamburgo, conhe-
cida como a porta da Alemanha para o mundo.
Cidade aquática por excelência, uma vez que
tanto seu rio Elba, o lago Alster (bem no centro

da cidade) e o porto (o mais importante da Ale-
manha), são os pilares da cidade. Chegada e
traslado ao hotel. Tempo livre nesta elegante e
cosmopolita cidade. Passeio de barco, opcional,
pelo porto. Jantar e Acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) HAMBURGO: 
Excursão inclusa a Lübeck 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita à cidade, destacando a igreja de
St Michaelis, a Prefeitura e a Bolsa, a cidade ar-
mazém, o bairro das escadas, etc. Tempo livre
durante o qual poderá dar um passeio de barco
pelo porto ou pelo lago Alster e passear pelas
extensas superfícies verdes que fazem de Ham-
burgo a cidade mais verde da Alemanha. Tam-
bém poderemos ir a Jungfernstieg para fazer al-
gumas compras. Na parte da tarde uma
preciosa excursão à cidade de Lübeck. Fare-
mos a visita ao seu centro histórico, de forma
oval, rodeado de água, que continua oferecendo
até hoje a extraordinária imagem do gótico me-
dieval. Resto do tempo livre para seguir desfru-
tando desta maravilhosa cidade, declarada Pa-
trimônio da Humanidade pela UNESCO. No
horário indicado, retorno a Hamburgo. Jantar e
acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) HAMBURGO-
BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade. O
conjunto formado pelas suas belas avenidas,
monumentos, palácios, parques, teatros e
museus, mesmo depois dos efeitos
devastadores dos ataques aéreos da Segunda
Guerra Mundial, faz jus à sua posição de cidade
de primeira categoria. O culto que se rende à
razão e às ideias nesta capital lhe valeu as
alcunhas de "a cidade da inteligência" e "Atenas
do Spree". Destaca-se a Torre Comemorativa
da Igreja, a Prefeitura Vermelha, a Torre de
Rádio, o Portão de Brandeburgo (símbolo da
cidade desde 1989, ano da reunificação do
país); o Reichstag, nova sede do parlamento
alemão e os restos do célebre muro. Jantar e
acomodação.

DIA 13. (Sábado) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita opcional a Berlim Artística. O
Museu Pergamon abriga uma das obras-
primas da arte helénica, o Altar de Pérgamo,
além de uma grande quantidade de vestígios

EUROPA PANORÂMICA
2 Madri, 1 Bordeaux, 3 Paris, 2 Frankfurt,

1 Colônia, 2 Hamburgo,

3 Berlim, 2 Munique

dias, 11 refeições e 17 visitas  ... a partir de 2.315 $17

Inicio:
Madri

Além das visitas panorâmicas em Madri, Paris, Frankfurt, Côlonia, Hamburgo,

Berlim e Munique (conforme opção escolhida), incluímos as seguintes visitas:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena. 

• Passeio pela Grand Place.

• Cruzeiro ao longo do Reno. Degustação de cerveja em Frankfurt

• Excurção a Lübeck. 

• Degustação de cerveja em Munique e visita a Dresden (tour 17 dias).
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DATAS DE INICIO MADRI

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

15 dias
Inicio: Madri
Fim: Berlim

arqueológicos que nos transportam a diversas
civilizações antigas. No Museu Egípcio
poderemos admirar o internacionalmente
conhecido busto de Nefertiti e outros tesouros
do antigo Egito. Em ambos museus, nosso guia
irá mostrar as obras mais valiosas que lá estão.
Resto do tempo livre; recomendamos
aproximar-se para conhecer a praça de
Alexander (Alexanderplatz), de onde é possível
dirigir-se até a Catedral e a Prefeitura Vermelha,
as torres gémeas da Igreja de São Nicolau e o
Gendarmenmarkt, um dos locais mais bonitos
de Berlim. O Bairro Hansaviertel constitui uma
verdadeira antologia da arquitetura moderna. A
partir do Siegessaule (Obelisco da Vitória)
aprecia-se um belo panorama do Tiergarten e
da antiga Berlim Oriental. Aproveite para
degustar a famosa Berliner Weisse, cerveja
ligeiramente fermentada, servida em grandes
copos, com um toque de xarope de groselha.
Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) BERLIM 
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos a
possibilidade de realizar uma interessante visita
à cidade de Potsdam, cidade residência dos

Este itinerário de 15 dias é idêntico ao da
viagem de 17 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os dos últimos dias, terminan-
do no 15º dia, em Berlim, com o traslado ao
aeroporto.

INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados:

Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o

percurso terrestre
● Acomodação nos hotéis previstos

ou similares.
● Refeições: 11 ou 9 refeições

principais (segundo opção). Bebidas
à parte

● Visitas com guia local: Madri, Paris,
Hamburgo, Berlim e Munique.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Colônia, Dresden,
Hannover.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo
Sena, passeio por Montmartre e Paris
Iluminado, passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, cruzeiro pelo
Reno, excursão a Lübeck,
degustação de cerveja em Munique.

● Seguro de viagem

Eleitores de Brandemburgo desde o século XVII
e atualmente, Patrimônio Cultural da Humanida-
de. Seus belos palácios e jardins, que ocupam
mais de 300 hectares, são o melhor exemplo do
esplendor do grande império prussiano. Passea-
remos pelos jardins do belo Palácio de Sanssou-
ci, mandado construir pelo rei Federico II, que o
utilizava como residência de verão. Tempo livre
para desfrutar desta bela cidade. Se quiser, visi-
te o Palácio de Cecilienhof, onde foram assina-
dos os acordos que puseram fim à Segunda
Guerra Mundial. Retorno a Berlim. Resto do dia
livre. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) BERLIM–
DRESDEN–MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Saída para Dresden,
capital do estado da Saxônia, de alto nível cultu-
ral e artístico, conhecida como a cidade do Bar-
roco. A melhor maneira de conhecer seu centro
histórico é a pé; ao longo de escassos três qui-
lômetros já é possível observar a ostentosa ar-
quitetura teatral da Ópera de Dresden, um
exemplo fantástico da tradição da cidade, que
remonta à época do Renascimento; o Palácio
Zwinger, grandiosa obra de arquitetura barroca;
a Igreja de Nossa Senhora de Dresden, umas
das igrejas protestantes mais importantes da re-
gião da Saxônia. Continuação da viagem para
Munique, cidade fundada em 1158 e capital de
Baviera. Chegada, jantar e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica à cidade: o palácio
barroco de Nymphenburg (atrás dele encontra-
se uma torre de 295 metros de altura que marca
o local dos Jogos Olímpicos de 1972), o famoso
carrilhão de Glockenspiel, a igreja de São Mi-
guel, a catedral gótica. Almoço e para os que
quiserem, sugerimos uma visita ao Castelo de
Neuschwanstein (opc.), criado por Ludwig II da
Baviera, mais conhecido como o “rei Louco”. O
castelo se eleva numa encosta montanhosa
como se fosse um cenário, por isso, não é de
surpreender que Walt Disney o tenha utilizado
como modelo para criar o castelo da Bela Ador-
mecida. Degustação da típica cerveja bávara
numa de suas famosas cervejarias. Acomoda-
ção.

DIA 17. (Quarta Feira) MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

dias, 9 refeições e 14 visitas  ... a partir de 2.025 $15

HOTÉIS previstos ou similares

Madri Rafael Hoteles**** Cidade
Exe Moncloa**** Cidade

Burdeux Alton *** Cidade
Campanille Du Lac *** Cidade

Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade
Mercure Eschbom**** Semicentro

Colônia Cologne Rudolf Platz**** Cidade
Ramada Bruhl**** Bruhl
Mercure Dus Neuss**** Düseldorf

Hamburgo Novum Style Centrum*** Cidade
Panorama Harburg**** Periferia

Berlim Holiday Inn C.W.**** Cidade
Holiday Inn C. East**** Ciudad
Berlim Excelsior**** Ciudad

Munique Feringapark**** Cidade
Ramada Messe**** Cidade
Mercure Ost Messe*** Periferia

NOTAS

• Quando para o trajeto MAD – PAR o número de
pax seja inferior a 10 o traslado será de avião,
com 1 noite em MAD em vez de Bordeaux.

• Paris: Debido al campeonato de Europa dão Futbol
das saidas de 10/6 al 15/7 dormira fora da cidade.

• Em Colônia, devido aos eventos e feiras que acon-
tecem na cidade, pode-se pernoitar em
Bonn/Dusseldorf.

• Ver resto de notas na pág. 77.

• A ordem das visitas pode ser alterada.

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 17 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.315
■ » Meia: ............................ 2.325
■ » Alta:.............................. 2.400
■ » Extra:............................ 2.625
Spto. quarto individual......................... 1.120

Viagem 15 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.025
■ » Meia: ............................ 2.035
■ » Alta:.............................. 2.110
■ » Extra:............................ 2.335
Spto. quarto individual......................... 980
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Madri ........... 60 60 70 60 50
Belim............ 80 80 80 80 50
Munique....... 70 70 70 70 50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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25 dias
Inicio: Madri
Fim: Madri

DIA 1. (Segunda Feira) MADRI 
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Percorreremos o Passeio
da Castelhana, Fonte de Cibeles, Praça do
Oriente, na qual se encontra o Palácio Real e o
Teatro Real, a Porta do Sol, etc. Resto do dia
livre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) MADRI–BURGOS OU
SAN SEBASTIÁN–BORDEAUX 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saí-
da para Burgos ou San Sebastián. Breve parada
com tempo livre para visitar uma destas duas ci-
dades. Burgos, com sua maravilhosa Catedral
de estilo gótico ou San Sebastián, com sua fa-
mosa Praia da Concha. Continuação para Bor-
deaux. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) BORDEAUX–PARIS 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã
saída para Paris. Chegada. Tempo livre para
desfrutar de esta maravilhosa cidade. Passeio
incluso por Paris Iluminada. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-prima
da arte medieval; o Quartier Latin (bairro latino); a
Sorbonne; o Panteão de homens ilustres, os
Inválidos, onde se encontra o mausoléu de Na-
poleão; o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a
Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França; a Pla-
ce de la Concorde (Praça da Concórdia); a Place
de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça Ven-
dôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, embarque
no porto de Lena para dar um passeio de bar-
co ao longo do Sena. A seguir, subiremos ao 2º
andar da famosa Torre Eiffel, de onde podere-
mos admirar uma vista panorâmica única e belís-
sima desta grande cidade que é Paris. Termina-
remos o dia com um passeio a pé pelo bairro
de Montmartre: a Praça de Tertre com seus re-
tratistas e o Sagrado Coração (Sacré Coeur).
Acomodação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcionais:

• Palácio de Versalhes. Destacam-se seus be-

los jardins e chafarizes, além da maravilhosa
Galeria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

DIA 7. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard. Lá
embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, poden-
do admirar o Rochedo Loreley, uma enorme ro-
cha maciça na margem direita do rio, num estrei-
to que passa entre montanhas de 130 metros de
altura e onde o curso do rio forma um “S”, reve-
lando os antigos castelos-fortalezas do Reno.
Desembarque e continuação da viagem até
Frankfurt, centro financeiro e comercial da Ale-
manha. Visita panorâmica (inclusa): a colegiada
de Frankfurt, também referida como catedral,
embora nunca tenha sido sede de nenhum bis-
pado, lugar onde passaram a ser eleitos os reis,
em 1356 e que, 200 anos mais tarde, tornou-se
local de coroação dos imperadores. Próximo à
Prefeitura encontra-se a Igreja de São Paulo, a
famosa Paulskirche, onde, em 1848, constituiu-
se a primeira assembleia nacional da Alemanha
e que, desde então, é considerada o berço da
democracia alemã. Outros emblemas culturais
de Frankfurt: o Auditório e o Centro de Congres-
sos, Alte Oper Frankfurt, a Universidade, etc.
Concluiremos o passeio com uma degustação
de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
NUREMBERGUE–PRAGA 
Café da manhã buffet. Saída para Nurem-
bergue, antiga capital imperial e uma das ci-
dades mais históricas. Tempo livre. Daremos
seguimento a nossa viagem em direção a Pra-
ga, capital da República Tcheca. Chegada, jan-
tar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos uma visita panorâmica à cidade.
Veremos: a Praça da República, onde se en-
contra uma das mais antigas torres de Praga: a
Torre de Pólvora e a Casa Municipal; a Praça
Venceslau, a maior das três gigantescas praças
construídas por Carlos IV para sua Cidade
Nova (Nové Mesto). Continuaremos para a pon-
te Charles. Na parte da tarde, opcionalmente,
poderemos realizar a visita artística: Finalmen-
te nos despediremos de Praga em sua mais fa-

mosa cervejaria, a U Fleku, onde jantaremos e
degustaremos sua famosa cerveja. 

DIA 10. (Quarta Feira) PRAGA–
BRATISLAVA–BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã,
saída para Brno. A seguir, tempo livre para visi-
tar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
velha Prefeitura. Continuação da viagem até
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e
visita panorâmica à cidade. Saída para Buda-
peste. Chegada, jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos uma visita panorâmica à cidade
de Budapeste. Na margem direita do Danúbio
fica o centro histórico, o Buda, onde veremos: o
Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias,
etc. A seguir atravessaremos o Danúbio para vi-
sitar Peste, a parte comercial da cidade. Almo-
ço. Tarde livre na qual recomendamos realizar
opcionalmente um passeio de barco ao longo
do Danúbio. Esta noite oferecemos a possibili-
dade de fazer um passeio noturno por Buda-
peste iluminada e participar de um jantar ciga-
no (opc.). Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) BUDAPESTE–VIENA
Café da manhã buffet. Saída para a fronteira
austríaca. Chegada a Viena. Almoço. Visita
panorâmica: em nosso trajeto, encontraremos
o Palácio Imperial, residência dos imperadores,
o Palácio Belvedere, a Igreja Votiva, a Ópera, o
museu de Belas Artes, os monumentos a
Goethe, Schiller e Mozart, a Universidade, etc.
Acomodação.

DIA 13. (Sábado) VIENA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
será possível realizar opcionalmente a visita
artística da cidade, na qual conheceremos as
dependências do magnífico edifício que abriga
a Ópera mais importante de Viena. A seguir, ire-
mos para Grinzing, bela cidadezinha de viticul-
tores, onde desfrutaremos do jantar incluso
numa de suas típicas tabernas. Retorno a Viena
e acomodação.

DIA 14. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Dia livre para seguir
passeando e visitando Viena. Acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) VIENA–MILÃO 
Viagem de avião 

Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-

lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Milão (voo não incluido). Chegada, as-
sistência no aeroporto e traslado ao hotel. Jan-
tar e acomodação. 

DIA 16. (Terça Feira) MILÃO–
VERONA–VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre onde po-
derá visitar a Galeria Vittorio Emanuele II; o
“Duomo” (a maior catedral gótica da Itália), o
Castelo Sforza, etc. Saída para Verona, a cida-
de de Romeu e Julieta. Tempo livre para visitar
a casa de Julieta. Continuação da viagem até
Veneza. Jantar e acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, admi-
rando belíssimas paisagens. Começaremos
nossa visita panorâmica inclusa pela magnífi-
ca Praça São Marcos, onde se reúnem a arte
grega, medieval, bizantina e veneziana, forman-
do um maravilhoso conjunto arquitetônico com
a Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a
Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Mura-
no. Resto do tempo livre. Jantar e acomoda-
ção.

Além das visitas panorâmicas em Madri, Paris, Frankfurt, Praga, Budapeste, Viena, Veneza,

Florença, Roma, Barcelona (conforme opção escolhida), incluímos as seguintes visitas:

• Passeio por Montmartre e pela Grand Place. Paris Iluminado.

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena. 

• Cruzeiro ao longo do Reno. Degustação de cerveja em Frankfurt

• Jantar típico na famosa cervejaria U Fleku. 

• Jantar animado numa taberna de Grinzing. 

• Cruzeiro na laguna veneziana.Visita a uma fábrica de cristal de Murano.

• Verona, Padua e Assis.

• Passeio pelo Trastevere e Plaça Maior.

GRANDES ATRATIVOS DA EUROPA (Viena-Milão em avião)

dias, 13 refeições e 25 visitas  ... a partir de 3.280 $25

2 Madri, 1 Bordeaux,  3 Paris, 1 Frankfurt,  2 Praga, 

2 Budapeste, 3 Viena, 1 Milão, 2 Veneza, 1 Florença, 

3 Roma, 1 Nice, 1 Barcelona, 1 Madri, 

Inicio:
Madri

(1)I
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DATAS DE INICIO MADRI

• 2016

Março 14 21 28

Abril 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19 26

• 2017

Janeiro 2 9 16 23 30

Fevereiro 6 13 20 27

Março 6 13

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

22 dias
Inicio: Madri
Fim: Roma

DIA 18. (Quinta Feira) VENEZA–
PÁDUA–FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cida-
de universitária, onde se destacam sua magnífica
Praça Prato Della Valle e a Basílica de Santo
Antônio. Continuação para Florença, onde fare-
mos a visita panorâmica à cidade (inclusa). Op-
cionalmente, você poderá visitar os Museus
Florentinos e a Academia, onde poderá
contemplar o famoso “Davi”, de Michelangelo e
outras obras-primas. Jantar e acomodação.

DIA 19. (Sexta Feira) FLORENÇA–
ASSIS–ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visi-
taremos a Basílica de São Francisco. Conti-
nuação da viagem até Roma. Apresentamos a
capital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus, até o coração da Roma antiga, conhe-
cendo a ilha Tiberina, o bairro de Trastevere, as
colinas do Aventino e a colina do Palatino. Vere-
mos também o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco
de Constantino, Teatro di Marcello, Castel
Sant’Angelo, a famosíssima Praça Veneza e as
escadarias do Capitólio, a mais famosa das sete
colinas da cidade de Roma. Passeio pelo Barrio
Trastevere. Visita opcional à Roma barroca.
Jantar e acomodação.

DIA 20. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma visita
opcional interessantíssima aos Museus 
Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da
Basílica de São Pedro. Também haverá oportu-
nidade de visitar, por conta própria, as Basílicas
Maiores e as Catacumbas, lugar de refúgio e
culto dos primeiros cristãos. Resto do dia livre.
Jantar e acomodação. 

DIA 21. (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia inteiro a Nápoles e Capri. Saída de ônibus,
pela manhã, para Nápoles, onde tomaremos o
barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio por
Capri e visita aos magníficos jardins de Augusto.
Tempo livre para visitar as elegantes ruas, as
melhores lojas, as exclusivas joalherias e a famo-
sa Piazzetta, com suas antigas cafeterias. Tudo
isso confirma a fama de Capri como a “Pérola
do Mediterrâneo». No final da tarde, regresso a
Nápoles. Também existe a possibilidade de visi-
tar Pompeia (opcional). Acomodação. 

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto
● Guia acompanhante e assistência.
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares.
● Refeições: 13 refeições (conforme

opção escolhida). Bebidas não inclusas.
● Visitas com guia local: Madri, Paris,

Praga, Budapeste , Viena, Veneza, Flo-
rença e Roma.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Nurembergue, Verona, Padua,
Assis, Pisa, Nice, Barcelona, Zaragoza.

● Outras atrações inclusas:
ver página 336 e 337. 

● Seguro de viagem

dias, 13 refeições e 23 visitas  ... a partir de 2.925 $22

• A partir do dia 22 temos duas opções de
viagem para continuar até a Espanha:

HOTÉIS previstos ou similares
Bordeaux Campanille Du Lac *** Cidade

Paris Residhome Milenaire*** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Praga Holiday Inn Congress**** Cidade

Clarions Congres**** Cidade

Budapeste Arena/Hungaria **** Cidade

Viena Vienna South **** Cidade

Eurostars Viena**** Cidade

Milão Contessa Jolanda**** Cidade

Milano Niguarda**** Bresso

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Calenzano
The Gate**** Sesto F.

Roma NH Midas/C.Colombo**** Cidade

Nice Apogia*** Cidade

Barcelona City Park St. J.**** Periferia

Madri Rafael Hoteles**** Cidade

Este itinerário de 22 dias é idêntico ao da
viagem de 26 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os cinco últimos dias, termi-
nando no 22º dia, em Roma, com o trasla-
do ao aeroporto.

OPÇÃO ÔNIBUS

DIA 22. (Segunda Feira) ROMA–PISA–NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chega-
da e visita à Praça dos Milagres. Continuação da
viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 23. (Terça Feira) NICE–MONTPELLIER–
BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona. Chegada e visita à
cidade. Percorreremos os lugares mais típicos e
importantes de Barcelona, como a Sagrada Fa-
milia (obra prima de Gaudí), o Passeio da Gracia,
Praça da Catalunha, Ramblas, etc. Acomoda-
ção.

DIA 24. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica da Basílica do Pilar e continua-
ção da viagem até Madri. Chegada, passeio pela
plaça Maior. Acomodação.

DIA 25. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, trasla-
do ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos
serviços. 

DIA 22. (Segunda Feira) ROMA–BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado para Civitavec-
chia, para subir a bordo da embarcação da Gri-
maldi Lines e seguir viagem até Barcelona. Dia e
noite a bordo. Acomodação em camarote duplo. 

DIA 23. (Terça Feira) BARCELONA 
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até as
18:30 h, horário de chegada a Barcelona. Tempo
livre no navio para desfrutar de suas fantásticas
instalações. Desembarque e visita à cidade. Per-
correremos os lugares mais típicos e importantes
de Barcelona. Acomodação.

DIA 24. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica da Basílica do Pilar e continua-
ção da viagem até Madri. Chegada, passeio pela
plaça Maior. Acomodação.

DIA 25. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, trasla-
do ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos ser-
viços. 

OPÇÃO BARCO

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 25 dias, omnibus
■ Temporada Baixa: ........................... 3.280
■ » Meia: ............................ 3.405
■ » Alta:.............................. 3.620
■ » Extra:............................ 3.715
Spto. quarto individual......................... 1.680

Viagem 25 dias, barco
■ Temporada Baixa: ........................... 3.500
■ » Meia: ............................ 3.695
■ » Alta:.............................. 3.850
■ » Extra:............................ 4.005
Spto. quarto individual......................... 1.750

Viagem 22 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.925
■ » Meia: ............................ 3.055
■ » Alta:.............................. 3.255
■ » Extra:............................ 3.365
Spto. quarto individual......................... 1.260
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Madri ........... 60 60 70 60 50
Roma........... 65 70 90 70 50

NOTAS

• Ver notas na pág 333 e 339.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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348 PANAVISIÓN

dias, 8 refeições e 22 visitas  ... a partir de 2.510 $19

19 dias
Inicio: Londres
Fim: Madri

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES 
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica à cidade: admirare-
mos o Palácio Real, o Palácio de Westminster,
um imponente edifício neogótico dourado, atual
centro político da Grã-Bretanha e da Common-
wealth. A famosa Torre do Relógio, um dos mo-
numentos mais fotografados de Londres, mais
conhecida como o “Big Ben”, em homenagem
ao primeiro encarregado da construção, Benja-
min Hall. O Palácio de Buckingham, residência
oficial da monarquia britânica, eleva-se entre o
pesado tráfego do centro de Londres e o com-
plexo de parques composto pelo St. James e o
Green Park. No exterior do Palácio ocorre, dia-
riamente, a tradicional troca da guarda, obser-
vada e fotografada por milhares de turistas.
Resto do dia livre. Passeio por soho. Acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo. Tempo para fazer com-
pras e visitas de interesse. A primeira parada no
caminho, para os amantes das compras, passa
pela Oxford Street, Regent Street e Bond
Street. Nestas ruas encontrará grandes maga-
zines como Selfridges e Marks & Spencer, além
de marcas internacionais de grandes designers.
Quem visita Londres não pode deixar de ver a
Harrod´s, conhecida mundialmente pela quali-

dade de seus produtos e seu incomparável ser-
viço de atendimento ao cliente. Além disso, su-
gerimos visitar opcionalmente o castelo de
Windsor. Acomodação. 

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES–PARIS 
Café da manhã buffet. Saída para Dover, tra-
vessia do Canal da Mancha em ferry e conti-
nuação, de ônibus, até Paris. Chegada, assis-
tência e traslado ao hotel. Passeio incluso por
Paris Iluminada. Paris, a cidade luz, à noite ex-
plode em mil cores que dão um encanto espe-
cial à majestosa Torre Eiffel, ao belo Arco do
Triunfo, aos imensos Champs-Élysées (Campos
Elísios), à Ópera Garnier, à Praça da Concórdia,
ao Trocadero, etc. 

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval; o Quartier Latin (bairro lati-
no); a Sorbonne; o Panteão de homens ilustres,
os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de
Napoleão; o Palácio e os Jardins de Luxembur-
go; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França;
a Place de la Concorde (Praça da Concórdia); a
Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça
Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, em-
barque no porto de Lena para dar um passeio
de barco ao longo do Sena. A seguir, subire-
mos ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, de
onde poderemos admirar uma vista panorâmica
única e belíssima desta grande cidade que é
Paris. Terminaremos o dia com um passeio a
pé pelo bairro de Montmartre: a Praça de
Tertre com seus retratistas e o Sagrado Cora-
ção (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcio-
nais:
• Palácio de Versalhes. Destacam-se seus be-

los jardins e chafarizes, além da maravilhosa
Galeria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

DIA 7.(Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard. Lá
embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, poden-
do admirar o Rochedo Loreley, uma enorme ro-
cha maciça na margem direita do rio, num es-
treito que passa entre montanhas de 130
metros de altura e onde o curso do rio forma
um “S”, revelando os antigos castelos-fortale-
zas do Reno. Desembarque e continuação da
viagem até Frankfurt, centro financeiro e comer-
cial da Alemanha. Visita panorâmica (inclusa):
a colegiada de Frankfurt, também referida como
catedral, embora nunca tenha sido sede de
nenhum bispado, lugar onde passaram a ser
eleitos os reis, em 1356 e que, 200 anos mais
tarde, tornou-se local de coroação dos impera-
dores. Próximo à Prefeitura encontra-se a Igreja
de São Paulo, a famosa Paulskirche, onde, em
1848, constituiu-se a primeira assembleia na-
cional da Alemanha e que, desde então, é
considerada o berço da democracia alemã. Ou-
tros emblemas culturais de Frankfurt: o Auditó-
rio e o Centro de Congressos, Alte Oper Frank-
furt, a Universidade, etc. Concluiremos o
passeio com uma degustação de cerveja.
Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
HEIDELBERG–FRIBURGO–MULHOUSE 
Café da manhã buffet. Saída para Heidelberg;
faremos um passeio incluso pela cidade, com
nosso guia, com destaque para seu centro anti-
go e, principalmente, todo o Castelo, que foi re-
sidência dos príncipes eleitores do Palatinado,
construído sobre uma fortaleza medieval e de
onde é possível observar amplas vistas da cida-
de. Prosseguiremos a viagem até Friburgo, ci-
dade assentada numa das regiões mais bonitas
da Europa: a Floresta Negra. Desta cidade des-
tacam-se sua catedral, a Nova e a Antiga Pre-
feitura, com o carrilhão do século XVI. Continua-
ção até Mulhouse. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA–
VERONA–VENEZA 
Café da manhã buffet. Saida para Lucerna.
Breve parada. Continuação de viagem para Ve-
rona via Milão. Chegada a Verona a cidade de
Romeo e Julieta. Verona é quase totalmente
construída em mármore rosa e branco, carac-
terístico da região, que tem um matiz rosado,
dando a sensação de um contínuo pôr-do-sol.
Esta, que em tempos remotos foi um agitado
assentamento romano, é hoje uma das regiões

mais prósperas e elegantes de toda a Itália.
Tempo livre para visitar a casa de Julieta. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e aco-
modação. Opcionalmente, poderemos fazer
uma visita noturna a Veneza. 

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, ad-
mirando belíssimas paisagens. Começaremos
nossa visita panorâmica inclusa pela magnífica
Praça São Marcos, onde se reúnem a arte gre-
ga, medieval, bizantina e veneziana, formando
um maravilhoso conjunto arquitetônico com a
Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a
Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Restante do tempo livre nesta cidade assentada
sobre 118 ilhas do Mar Adriático. Aconselha-
mos um passeio por suas típicas ruelas até a
Ponte de Rialto e um passeio de gôndola (op-
cional) pelos típicos canais venezianos. Jantar
e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA–
PÁDUA–FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua ma-
gnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de
Santo Antônio, construída para abrigar o se-
pulcro do Santo. Continuação para Florença,
onde faremos a visita panorâmica à cidade (in-
clusa). Seguindo os passos de Leonardo e Mi-
chelangelo, passaremos a conhecer os pontos-
chave do Renascimento. Na Catedral de Santa
Maria del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos
também a Praça da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanille, de Giotto.
Resto do dia livre. Opcionalmente, você poderá
visitar os Museus Florentinos e a Academia,
onde poderá contemplar o famoso “Davi”, de
Michelangelo e outras obras-primas. Jantar e
acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA–
ASSIS–ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visi-
taremos a Basílica de São Francisco, o mais
belo de todos os seus templos, com afrescos
de Cimabue e Giotto e os pintores da escola flo-
rentina. Continuação da viagem até Roma.
Apresentamos a capital do Tibre com uma visi-
ta panorâmica de ônibus, até o coração da

EUROPANAVISIÓN
3 Londres, 3 Paris, 1 Frankfurt, 1 Mulhouse 

2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Nice, 

1 Barcelona, 2 Madri

Além das visitas panorâmicas em Londres, Paris, Frankfurt, Veneza, Florença, Roma, 

Barcelona e Madri (conforme opção escolhida), incluímos:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena

• Cruzeiro ao longo do Reno.

• Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Cruzeiro na laguna veneziana. 

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano. 

• Visita a Verona, Pádua e Assis. 

• Passeio por Londres, Roma e Madri.

Inicio:
Londres

Paris

I
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349 PANAVISIÓN

15 dias
Inicio: Londres
Fim: Roma

Roma antiga, conhecendo a ilha Tiberina, o
bairro de Trastevere, as colinas do Aventino e a
colina do Palatino, que guarda as mais antigas
recordações de Roma; a beleza deste lugar, os
vestígios arqueológicos, a riqueza de sua vege-
tação e suas maravilhosas paisagens, fazem
dele, um dos mais bonitos lugares da cidade.
Veremos também o Coliseu, o Circo Máximo, o
Arco de Constantino, Teatro di Marcello, Castel
Sant’Angelo, a famosíssima Praça Veneza e as
escadarias do Capitólio, a mais famosa das
sete colinas da cidade de Roma. Poderemos
fazer, opcionalmente, a visita de Roma barro-
ca; percorrendo as principais praças da cidade,
visitando a famosa Fontana di Trevi, Panteon e
a espetacular Praça Navona. Passeio pelo Bar-
rio Trastevere. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma visi-
ta opcional interessantíssima aos Museus Vati-
canos, Capela Sistina e ao interior da Basíli-
ca de São Pedro. A Basílica de São Pedro,
construída no local do martírio do Santo e depois
reconstruída; e da qual se destaca sua imponen-
te cúpula, obra-prima de Michelangelo. Também
haverá oportunidade de visitar, por conta pró-
pria, as Basílicas Maiores e as Catacumbas,
lugar de refúgio e culto dos primeiros cristãos.
Resto do dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) ROMA (Excursão opcio-
nal a Nápoles e Capri) 
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia inteiro a Nápoles e Capri. Saída de ônibus,
pela manhã, para Nápoles, onde tomaremos o
barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio
por Capri e visita aos magníficos jardins de Au-
gusto. Almoço em restaurante. Tempo livre
para visitar as elegantes ruas, as melhores lojas,
as exclusivas joalherias e a famosa Piazzetta,
com suas antigas cafeterias. Tudo isso confirma
a fama de Capri como a “Pérola do Mediterrâ-
neo». No final da tarde, regresso a Nápoles.
Também existe a possibilidade de visitar Pom-
peia (opcional). Visita às ruínas, consideradas,
com razão, entre as mais importantes e com-
pletas do mundo. Com guia local, visitaremos
as ruínas desta colônia romana que o vulcão
Vesúvio sepultou. Passearemos por suas ruas
calçadas de pedra e conheceremos melhor a
vida dos pompeianos que lá viveram há quase
2.000 anos. Acomodação.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre
● Alojamento nos hotéis previstos ou

similares
● Refeições: 7 refeições principais

(segundo opção). Bebidas à parte.
● Visitas com guia local: Londres,

Paris, Veneza, Florencia, Roma,Madri.
● Visitas explicadas por nosso guia:

Frankfurt, Heidelberg, Friburgo,
Zurique, Verona, Padua, Asis, Pisa,
Nice, Barcelona, Zaragoza.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo Sena,
passeio em Montmartre, Paris
iluminado passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, Cruzeiro pelo
Reno.

● Seguro de viagem

dias, 7 refeições e 19 visitas  ... a partir de 2.060 $15

• A partir do dia 15 temos duas opções de
viagem para continuar até a Espanha:

DATAS DE INICIO LONDRES

• 2016

Março 14 21 28

Abril 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19 26

• 2017

Janeiro 2 9 16 23 30

Fevereiro 6 13 20 27

Março 6 13

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

NOTAS

• Em alguns casos o trajeto Londres–Paris será rea-
lizado em Eurostar.

• Ver notas na pag. 329.

HOTÉIS previstos ou similares

Madri Rafael Hoteles**** Cidade

Londres: Royal National *** Centro

Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Mulhouse Ibis Centre Filature*** Periferia
Aparthotel Trident*** Periferia

Veneza Villa Fiorita**** Monastier

Florença Delta Florence**** Calenzano
Raffaello**** Cidade

Roma NH Midas/C. Colombo**** Cidade
Regent/Fleming**** Cidade

Nice Apogia*** Cidade

Barcelona City park St. J**** Periferia

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA–PISA–NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chega-
da e visita à Praça dos Milagres. Continuação da
viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) NICE–MONTPELLIER–
BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona. Chegada e visita
à cidade. Percorreremos os lugares mais típi-
cos e importantes de Barcelona. Traslado ao
hotel. Acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica da Basílica do Pilar e conti-
nuação da viagem até Madri. Passeio pela Pra-
ça Maior. Acomodação.

DIA 18. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Tarde livre. Acomoda-
ção.

DIA 19. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA–BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado para Civita-
vecchia, para subir a bordo da embarcação da
Grimaldi Lines e seguir viagem até Barcelona.
Dia e noite a bordo. Acomodação em camaro-
te duplo. 

DIA 16. (Terça Feira) BARCELONA 
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 h, horário de chegada a Barcelona.
Tempo livre no navio para desfrutar de suas
fantásticas instalações. Desembarque e visita à
cidade. Percorreremos os lugares mais típicos
e importantes de Barcelona. Acomodação.

DIA 17 e 18 (Quarta e Quinta Feira).
Idênticos a opção ônibus descrita mais acima.

DIA 19. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

OPÇÃO: ÔNIBUS

OPÇÃO: BARCO

Este itinerário de 15 dias é idêntico ao da
viagem de 19 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os cinco últimos dias, termi-
nando no 15º dia, em Roma, com o trasla-
do ao aeroporto.

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 19 dias, omnibus
■ Temporada Baixa: ........................... 2.510
■ » Meia: ............................ 2.565
■ » Alta:.............................. 2.680
■ » Extra:............................ 2.890
Spto. quarto individual......................... 1.260

Viagem 19 dias, barco
■ Temporada Baixa: ........................... 2.725
■ » Meia: ............................ 2.860
■ » Alta:.............................. 2.910
■ » Extra:............................ 3.185
Spto. quarto individual......................... 1.330

Viagem 15 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.060
■ » Meia: ............................ 2.130
■ » Alta:.............................. 2.215
■ » Extra:............................ 2.455
Spto. quarto individual......................... 770
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Londres........ 100 105 120 105 60
Roma........... 65 70 90 70 50
Madri ........... 60 60 70 60 50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0326-357 BRASIL 2016.qxp:OK  05/02/16  12:34  Página 349



Heidelberg

FriburgoMulhouse

Verona
Milão Veneza

Padua
Florença

Assis

Nápoles
Capri

Roma

Frankfurt

Paris

Londres

350 PANAVISIÓN

dias, 9 refeições e 22 visitas  ... a partir de 2.450 $17

17 dias
Inicio: Londres
Fim: Roma

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES 
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica à cidade: admirare-
mos o Palácio Real, o Palácio de Westminster,
um imponente edifício neogótico dourado, atual
centro político da Grã-Bretanha e da Common-
wealth. A famosa Torre do Relógio, um dos mo-
numentos mais fotografados de Londres, mais
conhecida como o “Big Ben”, em homenagem
ao primeiro encarregado da construção, Benja-
min Hall. O Palácio de Buckingham, residência
oficial da monarquia britânica, eleva-se entre o
pesado tráfego do centro de Londres e o com-
plexo de parques composto pelo St. James e o
Green Park. No exterior do Palácio ocorre, dia-
riamente, a tradicional troca da guarda, obser-
vada e fotografada por milhares de turistas.
Resto do dia livre. Passeio por soho. Acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo. Tempo para fazer com-
pras e visitas de interesse. Além disso, sugeri-
mos visitar opcionalmente o castelo de Wind-
sor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES–PARIS 
Café da manhã buffet. Saída para Dover, tra-
vessia do Canal da Mancha em ferry e continua-
ção, de ônibus, até Paris. Chegada, assistência
e traslado ao hotel. Passeio incluso por Paris
Iluminada.

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval; o Quartier Latin (bairro lati-
no); a Sorbonne; o Panteão de homens ilustres,
os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de
Napoleão; o Palácio e os Jardins de Luxembur-
go; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França;
a Place de la Concorde (Praça da Concórdia); a
Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça
Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, em-
barque no porto de Lena para dar um passeio
de barco ao longo do Sena. A seguir, subire-
mos ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, de
onde poderemos admirar uma vista panorâmica

única e belíssima desta grande cidade que é
Paris. Terminaremos o dia com um passeio a
pé pelo bairro de Montmartre: a Praça de
Tertre com seus retratistas e o Sagrado Cora-
ção (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcio-
nais: 
• Palácio de Versalhes. Destacam-se seus be-

los jardins e chafarizes, além da maravilhosa
Galeria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enigmáti-
co da Mona Lisa.
• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.
• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

DIA 7. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard.
Lá embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley, uma enorme
rocha maciça na margem direita do rio, num es-
treito que passa entre montanhas de 130 me-
tros de altura e onde o curso do rio forma um
“S”, revelando os antigos castelos-fortalezas do
Reno. Desembarque e continuação da viagem
até Frankfurt, centro financeiro e comercial da
Alemanha. Visita panorâmica (inclusa): a cole-
giada de Frankfurt, também referida como cate-
dral, embora nunca tenha sido sede de nenhum
bispado, lugar onde passaram a ser eleitos os
reis, em 1356 e que, 200 anos mais tarde, tor-
nou-se local de coroação dos imperadores.
Próximo à Prefeitura encontra-se a Igreja de
São Paulo, a famosa Paulskirche, onde, em
1848, constituiu-se a primeira assembleia na-
cional da Alemanha e que, desde então, é
considerada o berço da democracia alemã. Ou-
tros emblemas culturais de Frankfurt: o Auditó-
rio e o Centro de Congressos, Alte Oper Frank-
furt, a Universidade, etc. Concluiremos o
passeio com uma degustação de cerveja.
Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
HEIDELBERG–FRIBURGO–ZURIQUE 
Café da manhã buffet. Saída para Heidel-
berg; faremos um passeio incluso pela cidade,
com nosso guia, com destaque para seu centro
antigo e, principalmente, todo o Castelo, que foi

residência dos príncipes eleitores do Palatina-
do, construído sobre uma fortaleza medieval e
de onde é possível observar amplas vistas da
cidade. Prosseguiremos a viagem até Friburgo,
cidade assentada numa das regiões mais boni-
tas da Europa: a Floresta Negra. Desta cidade
destacam-se sua catedral, a Nova e a Antiga
Prefeitura, com o carrilhão do século XVI. Conti-
nuação até Mulhouse. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA–
VERONA–VENEZA
Café da manhã buffet. Saida para Lucerna.
Breve parada. Continuação de viagem para
Verona via Milão. Chegada a Verona a cidade
de Romeo e Julieta. Verona é quase totalmen-
te construída em mármore rosa e branco, ca-
racterístico da região, que tem um matiz rosa-
do, dando a sensação de um contínuo
pôr-do-sol. Esta, que em tempos remotos foi
um agitado assentamento romano, é hoje uma
das regiões mais prósperas e elegantes de
toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa de
Julieta. Continuação da viagem até Veneza.
Jantar e acomodação. Opcionalmente, pode-

remos fazer uma visita noturna a Veneza. 

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, ad-
mirando belíssimas paisagens. Começaremos
nossa visita panorâmica inclusa pela magnífi-
ca Praça São Marcos, onde se reúnem a arte
grega, medieval, bizantina e veneziana, forman-
do um maravilhoso conjunto arquitetônico com
a Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a
Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Mura-
no. Restante do tempo livre nesta cidade as-
sentada sobre 118 ilhas do Mar Adriático.
Aconselhamos um passeio por suas típicas rue-
las até a Ponte de Rialto e um passeio de gôn-
dola (opcional) pelos típicos canais venezianos.
Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA–PÁDUA–
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua ma-

Além das visitas panorâmicas em Londres, Paris, Frankfurt, Veneza, Florença,
Roma e Nápoles, incluímos as seguintes visitas:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada.

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena

• Cruzeiro ao longo do Reno.

• Degustação de cerveja em Frankfurt.

• Cruzeiro na laguna veneziana. Visita Verona, Padua e Assis.

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano.

• Visita Pompeia e Capri.

• Passeio por Londres e Roma.

3 Londres, 3 Paris, 1 Frankfurt, 

1 Mulhouse, 2 Veneza, 1 Florença, 

3 Mulhouse, 2 Nápoles

Inicio:
Londres

Paris EUROPA ÚNICA

SUP
I

C21
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gnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de
Santo Antônio, construída para abrigar o se-
pulcro do Santo. Continuação para Florença,
onde faremos a visita panorâmica à cidade
(inclusa). Seguindo os passos de Leonardo e
Michelangelo, passaremos a conhecer os pon-
tos-chave do Renascimento. Na Catedral de
Santa Maria del Fiore, contemplaremos sua ma-
gnífica cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Visita-
remos também a Praça da Signoria, o Palácio
do Governo dos Médici e o Campanille, de
Giotto. Resto do dia livre. Opcionalmente, você
poderá visitar os Museus Florentinos e a Aca-
demia, onde poderá contemplar o famoso
“Davi”, de Michelangelo e outras obras-primas.
Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA–
ASSIS–ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visi-
taremos a Basílica de São Francisco, o mais
belo de todos os seus templos, com afrescos
de Cimabue e Giotto e os pintores da escola
florentina. Continuação da viagem até Roma.
Apresentamos a capital do Tibre com uma visi-
ta panorâmica de ônibus, até o coração da
Roma antiga, conhecendo a ilha Tiberina, o
bairro de Trastevere, as colinas do Aventino e a
colina do Palatino, que guarda as mais antigas
recordações de Roma; a beleza deste lugar, os
vestígios arqueológicos, a riqueza de sua vege-
tação e suas maravilhosas paisagens, fazem
dele, um dos mais bonitos lugares da cidade.
Veremos também o Coliseu, o Circo Máximo, o
Arco de Constantino, Teatro di Marcello, Castel
Sant’Angelo, a famosíssima Praça Veneza e as
escadarias do Capitólio, a mais famosa das
sete colinas da cidade de Roma. Poderemos
fazer, opcionalmente, a visita de Roma barro-
ca; percorrendo as principais praças da cidade,
visitando a famosa Fontana di Trevi, Panteon e
a espetacular Praça Navona. Passeio pelo Bar-
rio Trastevere. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma visi-
ta opcional interessantíssima aos Museus Vati-
canos, Capela Sistina e ao interior da Basíli-
ca de São Pedro. A Basílica de São Pedro,
construída no local do martírio do Santo e depois
reconstruída; e da qual se destaca sua imponen-
te cúpula, obra-prima de Michelangelo. Também
haverá oportunidade de visitar, por conta pró-
pria, as Basílicas Maiores e as Catacumbas,
lugar de refúgio e culto dos primeiros cristãos.
Resto do dia livre. Jantar e acomodação.

DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

HOTÉIS previstos ou similares
Londres: Royal National *** Centro

Tristte Barbican*** Centro

Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Mulhouse Ibis Centre Filature*** Periferia
Aparthotel Trident*** Periferia

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Hotel Base**** Noventa
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Calenzano
The Gate**** Sesto F.
Raffaello**** Cidade

Roma NH Midas/C. Colombo**** Cidade
Regent/Fleming**** Cidade

Nápoles Holiday Inn**** Cidade

Ramada**** Cidade

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada.

● Ônibus autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação nos hotéis previstos ou
similares.

● Refeições: 9 refeições principais.
Bebidas não inclusas.

● Visitas com guia local: Londres, Paris,
Veneza, Florença, Roma e Nápoles.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Zurique,
Verona, Padua, Assis e Pisa.

● Outras atrações inclusas:
Subida a Torre Eiffel.
Passeio em barco pelo Sena.
Passeio em Montmartre. 
Paris iluminada.
Degustação de cerveja em Frankfurt.
Cruzeiro pelo Reno.
Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Passeio pelo Trastevere.
Visita a Pompeia com entrada.
Visita a Capri.
Panorâmica de Nápoles.

● Seguro de viagem

NOTAS
(1) Roma. Somente para voos com saída de Roma a

partir das 18.00 horas.

• Paris: Debido al campeonato de Europa dão Futbol
das saidas de 10/6 al 15/7 dormira fora da cidade.

• Em alguns casos o trajeto Londres – Paris será re-
alizado em Eurostar.

• Quando para o trajeto PAR – MIL o número de pax
seja inferior a 10 o traslado será de avião, com 1
noite em PAR. em vez de em FRA. e em MIL em
vez de em Mulhouse.

• A ordem das visitas pode ser alterada.
• Quando você não pode visitar Capri, será substi-

tuído por Sorrento.

DIA 14. (Domingo) ROMA 
Café da manhã buffet. Dia livre na Cidade
Eterna. Poderá aproveitar este dia para realizar
alguma compra. Sugerimos visitar a Praça Es-
panha, a Via Condotti e as ruas próximas. Su-
gerimos também dar uma volta por Trastevere,
o bairro boêmio de Roma. Oferecemos a pos-
sibilidade de visitar opcionalmente o Capitó-
lio, o Foro Romano e o Coliseu, interessante
e maravilhoso passeio pelo coração da Roma
antiga. Desde a praça Veneza, coração de
Roma, com seu majestoso Altar da Pátria, se
chega ao Coliseu a pé (antes de entrar admire
os Arcos de Tito e Constantino). Continue pelo
Foro Romano, a área arqueológica mais im-
portante do mundo.

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA-POMPÉIA-
NÁPOLES
Café da manhã buffet. Saída a Pompéia, vi-
sita às ruínas consideradas, com razão, uma
das mais importantes e completas do mundo.
Com o guia local, visitaremos as ruínas desta
colônia romanaque o vulcão Vesúvio sepultou
em 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo.
Passaremos por suas ruas revestidas de pe-
dra, entraremos em algumas casas para con-
hecer melhor a vida e a singularidade dos ha-
bitantes que lá viveram há quase 2.000 anos.
Tempo livre. Regresso a Nápoles e visita da ci-
dade. Uma visita panorâmica pela baía, que é
um espetáculo inesquecível que já seria o sufi-
ciente para levar da capital do Mezzogiorno
italiano uma lembrança única. Jantar e aco-
modação.

DIA 16. (Terça Feira) NÁPOLES-CAPRI
Estadia com meia pensão. Dia totalmente de-
dicado a visitar a maravilhosa ilha de Capri (in-
cluído). Em Nápoles, embarcaremos em um
barco que nos levará a Ilha de Capri. Passeio
pela cidade e visita dos magníficos Jardins de
Augusto. A Natureza foi muito generosa com
esta ilha, presenteando-a com grutas de imen-
sa beleza. Pela tarde, tempo livre para perco-
rrer as elegantes ruas, as melhores lojas e a fa-
mosa Piazzetta, com suas antigas cafeterias,
tudo isso confirma a fama de Capri como a
“Pérola do Mediterrâneo”. Tempo livre e saída
a Nápoles. Traslado ao hotel. Jantar e aco-
modação.

DIA 17. (Quarta Feira) NÁPOLES-ROMA(1)

Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto de Roma. Fim da via-
gem e dos nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 17 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.450
■ » Meia: ............................ 2.515
■ » Alta:.............................. 2.605
■ » Extra:............................ 2.840
Spto. quarto individual......................... 1.120
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Londres........ 100 105 120 105 60
Roma........... 65 70 90 70 50

Traslado de saida (opc.) 60 60 70 60 60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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14 dias
Inicio: Londres
Fim: Viena

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES 
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica à cidade: admirare-
mos o Palácio Real, o Palácio de Westminster,
um imponente edifício neogótico dourado, atual
centro político da Grã-Bretanha e da Common-
wealth. A famosa Torre do Relógio, um dos mo-
numentos mais fotografados de Londres, mais
conhecida como o “Big Ben”, em homenagem
ao primeiro encarregado da construção, Benja-
min Hall. O Palácio de Buckingham, residência
oficial da monarquia britânica, eleva-se entre o
pesado tráfego do centro de Londres e o com-
plexo de parques composto pelo St. James e o
Green Park. No exterior do Palácio ocorre, dia-
riamente, a tradicional troca da guarda, obser-
vada e fotografada por milhares de turistas.
Passeio pelo Soho. Resto do dia livre. Acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo. Tempo para fazer com-
pras e visitas de interesse. A primeira parada no
caminho, para os amantes das compras, passa
pela Oxford Street, Regent Street e Bond
Street. Quem visita Londres não pode deixar de
ver a Harrod´s, conhecida mundialmente pela
qualidade de seus produtos e seu incomparável
serviço de atendimento ao cliente. Além disso,
sugerimos visitar opcionalmente o castelo de
Windsor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES–PARIS 
Café da manhã buffet. Saída para Dover, tra-
vessia do Canal da Mancha em ferry e conti-
nuação, de ônibus, até Paris. Chegada, assis-
tência e traslado ao hotel. Passeio incluso por
Paris Iluminada. Paris, a cidade luz, à noite ex-
plode em mil cores que dão um encanto espe-
cial à majestosa Torre Eiffel, ao belo Arco do
Triunfo, aos imensos Champs-Élysées (Campos
Elísios), à Ópera Garnier, à Praça da Concórdia,
ao Trocadero, etc. 

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval; o Quartier Latin (bairro lati-

no); a Sorbonne; o Panteão de homens ilustres,
os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de
Napoleão; o Palácio e os Jardins de Luxembur-
go; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França;
a Place de la Concorde (Praça da Concórdia); a
Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça
Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, em-
barque no porto de Lena para dar um passeio
de barco ao longo do Sena. A seguir, subire-
mos ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, de
onde poderemos admirar uma vista panorâmica
única e belíssima desta grande cidade que é
Paris. Terminaremos o dia com um passeio a
pé pelo bairro de Montmartre: a Praça de
Tertre com seus retratistas e o Sagrado Cora-
ção (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcio-
nais:
• Palácio de Versalhes. Destacam-se seus

belos jardins e chafarizes, além da maravilho-
sa Galeria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

DIA 7. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard.
Lá embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley, uma enorme
rocha maciça na margem direita do rio, num es-
treito que passa entre montanhas de 130 me-
tros de altura e onde o curso do rio forma um
“S”, revelando os antigos castelos-fortalezas do
Reno. Desembarque e continuação da viagem
até Frankfurt, centro financeiro e comercial da
Alemanha. Visita panorâmica (inclusa): a cole-
giada de Frankfurt, também referida como cate-
dral, embora nunca tenha sido sede de nenhum
bispado, lugar onde passaram a ser eleitos os
reis, em 1356 e que, 200 anos mais tarde, tor-
nou-se local de coroação dos imperadores.
Próximo à Prefeitura encontra-se a Igreja de
São Paulo, a famosa Paulskirche, onde, em
1848, constituiu-se a primeira assembleia na-
cional da Alemanha e que, desde então, é
considerada o berço da democracia alemã. Ou-
tros emblemas culturais de Frankfurt: o Auditó-

rio e o Centro de Congressos, Alte Oper Frank-
furt, a Universidade, etc. Concluiremos o pas-
seio com uma degustação de cerveja. Jantar
e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
NUREMBERGUE–PRAGA 
Café da manhã buffet. Saída para Nurem-
bergue, antiga capital imperial e uma das ci-
dades mais históricas. Tempo livre. Daremos
seguimento a nossa viagem em direção a Pra-
ga, capital da República Tcheca. Chegada,
jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos uma visita panorâmica à cida-
de. Veremos: a Praça da República, onde se
encontra uma das mais antigas torres de Pra-

ga: a Torre de Pólvora e a Casa Municipal; a
Praça Venceslau, a maior das três gigantescas
praças construídas por Carlos IV para sua Ci-
dade Nova (Nové Mesto). Seguiremos até a
Ponte Charles, um dos símbolos da cidade do
século XIV. Continuaremos passeando pelos
lugares mais importantes da Staré Mesto (Ci-
dade Velha): Igreja de Nossa Senhora de Tyn,
o imponente monumento a Jan Hus e a Prefei-
tura da Cidade Velha, com o relógio astronô-
mico do séc. XV. Na parte da tarde, opcional-
mente, poderemos realizar a visita artística:
O castelo de Praga, com a catedral de São
Vito de estilo gótico, onde se conservam as
joias da coroa e na qual se destaca a cripta e a
sala Venceslau, além da Viela de Ouro, um dos
lugares mais encantadores da cidade, que não
poderia faltar nesta visita. Este fantástico local
deve seu nome aos ourives que lá viviam no

3 Londres, 3 Paris, 

1 Frankfurt, 2 Praga

2 Budapeste, 2 Viena

Além das visitas panorâmicas em Paris, Frankfurt, Praga, Budapeste e Viena

(conforme opção escolhida), incluímos as seguintes visitas:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena

• Cruzeiro ao longo do Reno. 

• Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Jantar típico na famosa cervejaria U Fleku. 

• Jantar animado numa taberna de Grinzing. 

• Passeio pelo Soho.

Nurembergue
Frankfurt

Paris

Rota Romântica

Praga

Bratislava

Budapeste

Viena

CalaisDover

Londres

Inicio:
Londres

Paris BELEZAS DA EUROPA

dias, 7 refeições e 14 visitas  ... a partir de 1.995 $14 (1)I

C22
C23
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dias, 5 refeições e 12 visitas  ... a partir de 1.740 $12

DATAS DE INICIO LONDRES

• 2016

Maço 14 21 28

Abril 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19 26

• 2017

Janeiro 2 9 16 23 30

Feveriro 6 13 20 276 13

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

Este itinerário de 12 dias é idêntico ao da
viagem de 14 dias descrito nestas 2 pági-
nas, menos os dois últimos dias, terminan-
do no 12 dia, em Budapeste, com o trasla-
do ao aeroporto.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus autopullman para o

percurso terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares.
● Refeições: 5 ou 7 refeições

principais (conforme opção
escolhida). Bebidas não inclusas.

● Visitas com guia local: Londres,
Paris, Praga, Budapeste e Viena

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Nurembergue.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo
Sena, passeio em Montmartre, Paris
iluminado, passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, Cruzeiro pelo
Reno. Jantar animado em Grinzing,
jantar na típica cervejeria U Fleku. 

● Seguro de viagem.

século XVIII; hoje há lojinhas de artesanato e
muitas casinhas, entre as quais se destaca a
que foi o antigo domicílio de Franz Kafka, 
autor de Metamorfose. Finalmente nos despe-
diremos de Praga em sua cervejaria mais fa-
mosa, a U Fleku, onde jantaremos e degus-
taremos sua famosa cerveja. 

DIA 10. (Quarta Feira) PRAGA–
BRATISLAVA–BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã
saída para Brno. A seguir, tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e
a velha Prefeitura. Continuação da viagem até
Bratislava, capital da Eslováquia. Bratislava é
a sede do parlamento e governo eslovaco e
possui uma grande oferta artistica, cultural e
educacional. Chegada e visita panorâmica à
cidade. Saída para Budapeste. Chegada jan-
tar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos uma visita panorâmica à cidade
de Budapeste. Na margem direita do Danúbio
fica o centro histórico, o Buda, onde veremos:
o Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias,
etc. A seguir atravessaremos o Danúbio para
visitar Peste, a parte comercial da cidade. Al-
moço. Tarde livre na qual recomendamos rea-
lizar opcionalmente um passeio de barco ao
longo do Danúbio. Esta noite oferecemos a
possibilidade de fazer um passeio noturno por
Budapeste iluminada e participar de um jantar
cigano (opc.). Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) BUDAPESTE–VIENA 
Café da manhã buffet. Saída para a fronteira
austríaca. Chegada a Viena, assistência e
traslado ao hotel. Viena, a capital da Áustria, e
também a capital das valsas. Passear por Vie-
na é como deixar-se levar pelos acordes do
Danúbio Azul e bailar com eles pela cidade. As
ruas são grandes, os edifícios, monumentais.
Observar os bondes que passam junto aos
carros, pelas avenidas da cidade, provoca
uma sensação de tempos passados. Os
parques são grandiosos, as diversas estátuas
de músicos e escritores revelam o passado
cultural da cidade. O Prater, com sua famosa
roda-gigante, as praças que recordam a épo-
ca imperial... seremos testemunhas de tudo
isso, ao fazer a visita panorâmica. Em nosso
trajeto, veremos o Palácio Imperial, residência
dos imperadores, e o conjunto artístico forma-
do pelo palácio Belvedere, que funciona como

museu e é composto por dois edifícios separa-
dos por formosos jardins; e por um outro palá-
cio chamado Schwarzenberg, transformado
em hotel. A Igreja Votiva, a Ópera, o museu de
Belas Artes, os monumentos a Goethe, Schil-
ler e Mozart, a Universidade, etc. Acomoda-
ção.

DIA 13. (Sábado) VIENA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
será possível realizar opcionalmente a visita
artística da cidade, na qual conheceremos as
dependências do magnífico edifício que abriga
a Ópera mais importante de Viena. Lá, vere-
mos a plateia, os salões imperiais, sua grande
escadaria, o palco e as estruturas do cenário,
que nos darão uma ideia da importância deste
famoso templo da música. Passaremos pela
Biblioteca Nacional, pela Escola Espanhola de
Equitação e pela Capela dos Meninos Can-
tores, que admiraremos por fora. Continuare-
mos até o Palácio Imperial, onde realizaremos
a visita aos aposentos imperiais, sem esque-
cer seus maravilhosos jardins de desenho fran-
cês. Neste palácio viveram personagens tão
famosos como Francisco José e Sissi, cujos
gabinetes e dormitórios variam tanto em deco-
ração como em número, além dos luxuosos
motivos que decoram suas paredes. Também
conheceremos a catedral gótica de Santo Es-
têvão, ponto nevrálgico da cidade, dedicada
ao padroeiro de Viena, que data do século XII
e está coroada por uma magnífica torre de 137
m de altura. A seguir, iremos para Grinzing,
bela cidadezinha de viticultores, onde desfru-
taremos do jantar incluso numa de suas típi-
cas tabernas. Retorno a Viena e acomoda-
ção.

DIA 14. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Na hora indicada,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços. 

12 dias
Inicio: Londres
Fim: Budapeste

HOTÉIS previstos ou similares
Londres: Royal National *** Centro

Thistle Barbican*** Centro

Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Praga Clarions Congres**** Cidade

Holiday Inn Congress**** Cidade
Duo/Olympik I**** Cidade

Budapeste Hungaria**** Cidade

Arena/Budapest**** Cidade

Viena Vienna South **** Cidade

Eurostars Viena**** CidadeBERLIM
De Junho ao Setembro
Se desejar, prolongue a sua viagem com 3
noites de Viena a Berlim. (voo não incluido).

Acomodação e café da manhã AD

Spto. sobre preço da viagem 14 dias  . . . 490

Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 210
Hotel Catalonia Berlim Mitte****  . . . . . . . Centro

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 14 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.995
■ » Meia: ............................ 2.080
■ » Alta:.............................. 2.175
■ » Extra:............................ 2.405
Spto. quarto individual......................... 910

Viagem 12 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.740
■ » Meia: ............................ 1.790
■ » Alta:.............................. 1.855
■ » Extra:............................ 2.115
Spto. quarto individual......................... 770
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Londres........ 100 105 120 105 60
Budapeste ... 35 50 60 50 30
Viena............ 45 65 80 65 40

NOTAS
• Paris: Debido al campeonato de Europa dão Futbol

das saidas de 10/6 al 15/7 dormira fora da cidade.
• Em alguns casos o trajeto Londres – Paris será re-

alizado em Eurostar.
• Para o trajeto FRA–PRG, quando o número de pax

for inferior a 10, o traslado será feito em trem o
avião sem visitar Nuremberg.

• A ordem das visitas pode ser alterada.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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17 dias
Inicio: Londres
Fim: Munique

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES 
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica à cidade: admirare-
mos o Palácio Real, o Palácio de Westminster,
um imponente edifício neogótico dourado, atual
centro político da Grã-Bretanha e da Common-
wealth. A famosa Torre do Relógio, um dos mo-
numentos mais fotografados de Londres, mais
conhecida como o “Big Ben”, em homenagem
ao primeiro encarregado da construção, Benja-
min Hall. O Palácio de Buckingham, residência
oficial da monarquia britânica, eleva-se entre o
pesado tráfego do centro de Londres e o com-
plexo de parques composto pelo St. James e o
Green Park. No exterior do Palácio ocorre, dia-
riamente, a tradicional troca da guarda, obser-
vada e fotografada por milhares de turistas.
Resto do dia livre. Passeio por Soho. Acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade
mais cosmopolita do mundo. Tempo para fazer
compras e visitas de interesse. A primeira para-
da no caminho, para os amantes das compras,
passa pela Oxford Street, Regent Street e Bond
Street. Nestas ruas encontrará grandes maga-
zines como Selfridges e Marks & Spencer, além
de marcas internacionais de grandes desi-
gners. Quem visita Londres não pode deixar de
ver a Harrod´s, conhecida mundialmente pela
qualidade de seus produtos e seu incompará-
vel serviço de atendimento ao cliente. Além dis-
so, sugerimos visitar opcionalmente o castelo
de Windsor. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES–PARIS 
Café da manhã buffet. Saída para Dover, tra-
vessia do Canal da Mancha em ferry e continua-
ção, de ônibus, até Paris. Chegada, assistência
e traslado ao hotel. Passeio incluso por Paris
Iluminada. Paris, a cidade luz, à noite explode
em mil cores que dão um encanto especial à
majestosa Torre Eiffel, ao belo Arco do Triunfo,
aos imensos Champs-Élysées (Campos Elísios),
à Ópera Garnier, à Praça da Concórdia, ao Tro-
cadero, etc. 

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-

mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval; o Quartier Latin (bairro lati-
no); a Sorbonne; o Panteão de homens ilustres,
os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de
Napoleão; o Palácio e os Jardins de Luxembur-
go; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França;
a Place de la Concorde (Praça da Concórdia); a
Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça
Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, em-
barque no porto de Lena para dar um passeio
de barco ao longo do Sena. A seguir, subire-
mos ao 2º andar da famosa Torre Eiffel (opcio-
nal), de onde poderemos admirar uma vista pa-
norâmica única e belíssima desta grande cidade
que é Paris. Terminaremos o dia com um pas-
seio a pé pelo bairro de Montmartre: a Praça
de Tertre com seus retratistas e o Sagrado Co-
ração (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcio-
nais:
• Palácio de Versalhes: Destacam-se seus

belos jardins e fontes, além da maravilhosa
Galeria dos Espelhos. 

• Museu do Louvre: Uma das maiores pina-
cotecas do mundo, zeloso guardião do
enigmático sorriso da Mona Lisa. 

DIA 7. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard.
Lá embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley, uma enor-
me rocha maciça na margem direita do rio,
num estreito que passa entre montanhas de
130 metros de altura e onde o curso do rio for-
ma um “S”, revelando os antigos castelos-for-
talezas do Reno. Desembarque e continuação
da viagem até Frankfurt, centro financeiro e co-
mercial da Alemanha. Visita panorâmica (in-
clusa): a colegiada de Frankfurt, também referi-
da como catedral, embora nunca tenha sido
sede de nenhum bispado, lugar onde passa-
ram a ser eleitos os reis, em 1356 e que, 200
anos mais tarde, tornou-se local de coroação
dos imperadores. Próximo à Prefeitura encon-
tra-se a Igreja de São Paulo, a famosa Pauls-
kirche, onde, em 1848, constituiu-se a primeira
assembleia nacional da Alemanha e que, desde
então, é considerada o berço da democracia
alemã. Outros emblemas culturais de Frankfurt:
o Auditório e o Centro de Congressos, Alte

Oper Frankfurt, a Universidade, etc. Concluire-
mos o passeio com uma degustação de cer-
veja. Jantar e acomodação. 

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Dia livre à sua disposi-
ção para desfrutar desta maravilhosa cidade.
Descubra a silhueta de arranha-céus mais im-
ponente da Alemanha. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) FRANKFURT–
Cruzeiro ao Longo do Reno–COLÔNIA 
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos no cruzeiro que nos
conduzirá pela parte mais bonita do Reno, para
admirar o Rochedo Loreley e os antigos caste-
los-fortalezas do Reno. Desembarque em Bop-
pard e continuação da viagem até Colônia,
que já foi a terceira maior cidade do mundo.
Chegada; visita à cidade, na qual se destaca a
magnífica Catedral Gótica, a maior do país, visí-
vel de todas as partes da cidade e uma das
poucas construções que sobreviveu aos bom-
bardeios da Segunda Guerra Mundial. Jantar e
acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) COLÔNIA–
HANNOVER–HAMBURGO 
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxônia, localizada nas mar-
gens do rio Leine. Tour panorâmico pela cidade

com destaque para a antiga Prefeitura e a igre-
ja do Mercado, assim como a nova Prefeitura.
Continuação da viagem até Hamburgo, conhe-
cida como a porta da Alemanha para o mundo.
Cidade aquática por excelência, uma vez que
tanto seu rio Elba, o lago Alster (bem no centro
da cidade) e o porto (o mais importante da Ale-
manha), são os pilares da cidade. Chegada e
traslado ao hotel. Tempo livre nesta elegante e
cosmopolita cidade. Passeio de barco, opcio-
nal, pelo porto. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita à cidade, destacando a igreja
de St Michaelis, a Prefeitura e a Bolsa, a cidade
armazém, o bairro das escadas, etc. Tempo
livre durante o qual poderá dar um passeio de
barco pelo porto ou pelo lago Alster e passear
pelas extensas superfícies verdes que fazem de
Hamburgo a cidade mais verde da Alemanha.
Também poderemos ir a Jungfernstieg para fa-
zer algumas compras. Na parte da tarde ofere-
ceremos, opcionalmente, uma preciosa ex-
cursão inclusa à cidade de Lübeck. Faremos a
visita ao seu centro histórico, de forma oval, ro-
deado de água, que continua oferecendo até
hoje a extraordinária imagem do gótico medie-
val. Resto do tempo livre para seguir desfrutan-
do desta maravilhosa cidade, declarada Patri-

3 Londres, 3 Paris, 2 Frankfurt,

1 Colônia, 2 Hamburgo, 

3 Berlim, 2 Munique

dias, 10 refeições e 18 visitas  ... a partir de 2.475 $17

FrankfurtParis

Londres

Colônia

Hannover

Hamburgo

Lübeck

Berlim

Dresden

Munique

Castelo de
Neuschwanstein

Inicio:
Londres

Paris

Além das visitas panorâmicas em Londres, Paris, Frankfurt, Colônia, Hamburgo, Berlim,

Munique (conforme opção escolhida), incluímos as seguintes visitas:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena

• Cruzeiro ao longo do Reno. 

• Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Visita a Hannover.

• Excurção a Lübeck.

• Degustação de cerveja em Munique e visita a Dresden (tour 17 dias).

EUROPA ESPETACULAR

(1)I

C24
C25
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15 dias
Inicio: Londres
Fim: Berlim

mônio da Humanidade pela UNESCO. No
horário indicado, retorno a Hamburgo. Jantar e
acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) HAMBURGO-
BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade. O
conjunto formado pelas suas belas avenidas,
monumentos, palácios, parques, teatros 
e museus, mesmo depois dos efeitos
devastadores dos ataques aéreos da Segunda
Guerra Mundial, faz jus à sua posição de
cidade de primeira categoria. O culto que se
rende à razão e às ideias nesta capital lhe valeu
as alcunhas de "a cidade da inteligência" e
"Atenas do Spree". Destaca-se a Torre
Comemorativa da Igreja, a Prefeitura Vermelha,
a Torre de Rádio, o Portão de Brandeburgo
(símbolo da cidade desde 1989, ano da
reunificação do país); o Reichstag, nova sede
do parlamento alemão e os restos do célebre
muro. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado Feira) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita opcional a Berlim Artística. O
Museu Pergamon abriga uma das obras-
primas da arte helénica, o Altar de Pérgamo,
além de uma grande quantidade de vestígios
arqueológicos que nos transportam a diversas
civilizações antigas. No Museu Egípcio
poderemos admirar o internacionalmente
conhecido busto de Nefertiti e outros tesouros
do antigo Egito. Em ambos museus, nosso guia
irá mostrar as obras mais valiosas que lá estão.
Resto do tempo livre; recomendamos aproximar-
se para conhecer a praça de Alexander
(Alexanderplatz), de onde é possível dirigir-se até
a Catedral e a Prefeitura Vermelha, as torres
gémeas da Igreja de São Nicolau e o
Gendarmenmarkt, um dos locais mais bonitos
de Berlim. O Bairro Hansaviertel constitui uma
verdadeira antologia da arquitetura moderna. A
partir do Siegessaule (Obelisco da Vitória)
aprecia-se um belo panorama do Tiergarten e da
antiga Berlim Oriental. Aproveite para degustar a
famosa Berliner Weisse, cerveja ligeiramente
fermentada, servida em grandes copos, com um
toque de xarope de groselha. Jantar e
acomodação.

DIA 14. (Domingo) BERLIM 
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos a
possibilidade de realizar uma interessante visita à

Este itinerário de 15 dias é idêntico ao da via-
gem de 17 dias descrito nestas 2 páginas,
menos os dois últimos dias, terminando no
15º dia, em Berlim, com o traslado ao aero-
porto.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência

desde a chegada
● Ônibus autopullman para o percurso

terrestre 
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares.
● Refeições: 8 ou 10 principais

(conforme opção escolhida). Bebidas
não inclusas.

● Visitas com guia local: Londres,
Paris, Hamburgo, Berlim, Munique.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Colônia, Dresden, Hannover.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo Sena,
passeio em Montmartre, Paris
iluminado passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, Cruzeiro pelo
Rhin. Excursão a Lübeck. Degustação
de cerveja em Munique.

● Seguro de viagem.

cidade de Potsdam, cidade residência dos Elei-
tores de Brandemburgo desde o século XVII e
atualmente, Patrimônio Cultural da Humanidade.
Seus belos palácios e jardins, que ocupam mais
de 300 hectares, são o melhor exemplo do es-
plendor do grande império prussiano. Passeare-
mos pelos jardins do belo Palácio de Sanssouci,
mandado construir pelo rei Federico II, que o utili-
zava como residência de verão. Tempo livre para
desfrutar desta bela cidade. Se quiser, visite o
Palácio de Cecilienhof, onde foram assinados os
acordos que puseram fim à Segunda Guerra
Mundial. Retorno a Berlim. Resto do dia livre.
Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) BERLIM–
DRESDEN–MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Saída para Dresden, ca-
pital do estado da Saxônia, de alto nível cultural e
artístico, conhecida como a cidade do Barroco.
A melhor maneira de conhecer seu centro históri-
co é a pé; ao longo de escassos três quilômetros
já é possível observar a ostentosa arquitetura
teatral da Ópera de Dresden, um exemplo
fantástico da tradição da cidade, que remonta à
época do Renascimento; o Palácio Zwinger,
grandiosa obra de arquitetura barroca; a Igreja de
Nossa Senhora de Dresden, umas das igrejas
protestantes mais importantes da região da
Saxônia. Continuação da viagem para Munique,
cidade fundada em 1158 e capital de Baviera.
Chegada, jantar e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica à cidade: o palácio
barroco de Nymphenburg (atrás dele encontra-
se uma torre de 295 metros de altura que marca
o local dos Jogos Olímpicos de 1972), o famoso
carrilhão de Glockenspiel, a igreja de São Miguel,
a catedral gótica. Almoço. Para os que quise-
rem, sugerimos uma visita ao Castelo de Neu-
schwanstein (opc), criado por Ludwig II da Ba-
viera, mais conhecido como o “rei Louco”. O
castelo se eleva numa encosta montanhosa
como se fosse um cenário, por isso, não é de
surpreender que Walt Disney o tenha utilizado
como modelo para criar o castelo da Bela Ador-
mecida. Degustação da típica cerveja bávara
numa de suas famosas cervejarias. Acomoda-
ção.

DIA 17. (Quarta Feira) MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, trasla-
do ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

dias, 8 refeições e 15 visitas  ... a partir de 2.185 $15

Esquema da viagem:
Dia 1. - Londres
Dia 2. - Londres
Dia 3. - Londres
Dia 4. - Londres-Paris
Dia 5. - Paris
Dia 6. - Paris
Dia 7. - Paris-Cruzeiro ao longo do

Reno- Frankfurt
Dia 8. - Frankfurt
Dia 9. - Frankfurt-Cruzeiro ao longo 

do Reno-Colônia
Dia 10.- Colônia-Hannover-Hamburgo
Dia 11.- Hamburgo
Dia 12.- Hamburgo-Berlim
Dia 13.- Berlim
Dia 14.- Berlim
Dia 15.- Berlim-Fim da viagem

DATAS DE INICIO LONDRES

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

HOTÉIS previstos ou similares
Londres Royal National *** Centro

Thistte Barbican*** Centro
Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade
Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade
Mercure Eschborn**** Periferia

Colônia Ramada Bruhl**** Bruhl
Mercure Dus Neuss****Düsseldorf

Hamburgo Novum Style Centrum*** Cidade
Panorama Harburg**** Periferia

Berlim Holiday Inn C.W.**** Cidade
Belin Excelsior**** Cidade

Munique Feringapark**** Cidade
Ramada Messe**** Cidade

NOTAS

• Ver resto de notas na pág. 345.

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 17 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.475
■ » Meia: ............................ 2.495
■ » Alta:.............................. 2.545
■ » Extra:............................ 2.820
Spto. quarto individual......................... 1.120

Viagem 15 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.185
■ » Meia: ............................ 2.205
■ » Alta:.............................. 2.255
■ » Extra:............................ 2.530
Spto. quarto individual......................... 980
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Londres........ 100 105 120 105 60
Berlim .......... 80 80 80 80 80
Münique....... 70 70 70 70 50

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Além das visitas panorâmicas em Londres, Paris, Frankfurt, Praga, Budapeste, Viena, Veneza, 

Florença, Roma, Barcelona, Madri (conforme opção escolhida), incluímos as seguintes visitas: 

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada. 

• Subida à Torre Eiffel e passeio em barco pelo Sena

• Cruzeiro ao longo do Reno. Degustação de cerveja em Frankfurt.  

• Jantar típico na famosa cervejaria U Fleku. 

• Jantar animado numa taberna de Grinzing. 

• Cruzeiro na laguna veneziana. Visitas a Verona, Padua e Assis.

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano. 

• Passeio por Londres, Roma e Madri.

Nurembergue

Madri

FrankfurtParis

Londres

Calais
Ruta Romántica

Praga

Dover

Bratislava

Budapeste

Viena

Verona

Milão
Veneza

Padua
Florença

Nice
PisaZaragoza

Barcelona
Roma

Assis

Nápoles

Montpellier

Capri

26 dias
Inicio: Londres
Fim: Madri

DIA 1. (Segunda Feira) LONDRES 
Chegada a Londres, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fare-
mos a visita panorâmica à cidade: admirare-
mos o Palácio Real, o Palácio de Westminster,
um imponente edifício neogótico dourado, atual
centro político da Grã-Bretanha e da Common-
wealth. A famosa Torre do Relógio, um dos mo-
numentos mais fotografados de Londres, mais
conhecida como o “Big Ben”, em homenagem
ao primeiro encarregado da construção, Benja-
min Hall. O Palácio de Buckingham, residência
oficial da monarquia britânica, eleva-se entre o
pesado tráfego do centro de Londres e o com-
plexo de parques composto pelo St. James e o
Green Park. No exterior do Palácio ocorre, dia-
riamente, a tradicional troca da guarda, observa-
da e fotografada por milhares de turistas. 
Passeio pelo Soho. Resto do dia livre. Acomo-
dação.

DIA 3. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo. Tempo para fazer com-
pras e visitas de interesse. A primeira parada no
caminho, para os amantes das compras, passa
pela Oxford Street, Regent Street e Bond Street.
Quem visita Londres não pode deixar de ver a
Harrod´s, conhecida mundialmente pela qualida-
de de seus produtos e seu incomparável serviço
de atendimento ao cliente. Além disso, sugeri-
mos visitar opcionalmente o castelo de Windsor.
Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) LONDRES–PARIS 
Café da manhã buffet. Saída para Dover, tra-
vessia do Canal da Mancha em ferry e continua-
ção, de ônibus, até Paris. Chegada, assistência
e traslado ao hotel. Passeio incluso por Paris
Iluminada. Paris, a cidade luz, à noite explode
em mil cores que dão um encanto especial à
majestosa Torre Eiffel, ao belo Arco do Triunfo,
aos imensos Champs-Élysées (Campos Elísios),
à Ópera Garnier, à Praça da Concórdia, ao Tro-
cadero, etc. 

DIA 5. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-prima
da arte medieval; o Quartier Latin (bairro latino); a

Sorbonne; o Panteão de homens ilustres, os
Inválidos, onde se encontra o mausoléu de Na-
poleão; o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a
Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França; a Place
de la Concorde (Praça da Concórdia); a Place de
l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça Vendôme;
a Ópera Garnier, etc. A seguir, embarque no por-
to de Lena para dar um passeio de barco ao
longo do Sena. A seguir, subiremos ao 2º andar
da famosa Torre Eiffel, de onde poderemos ad-
mirar uma vista panorâmica única e belíssima
desta grande cidade que é Paris. Terminaremos
o dia com um passeio a pé pelo bairro de
Montmartre: a Praça de Tertre com seus retra-
tistas e o Sagrado Coração (Sacré Coeur). Aco-
modação.

DIA 6. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcionais:
• Palácio de Versalhes: Destacam-se seus be-

los jardins e fontes, além da maravilhosa Gale-
ria dos Espelhos. 

• Museu do Louvre: Uma das maiores pinaco-
tecas do mundo, zeloso guardião do enigmá-
tico sorriso da Mona Lisa.

DIA 7. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard. Lá
embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, poden-
do admirar o Rochedo Loreley. Desembarque e
continuação da viagem até Frankfurt, centro fi-
nanceiro e comercial da Alemanha. Visita pano-
râmica (inclusa): a colegiada de Frankfurt, tam-
bém referida como catedral. Próximo à
Prefeitura, encontra-se a igreja de São Paulo, a
famosa Paulskirche. Outros emblemas culturais
de Frankfurt: o Auditório e o Centro de Congres-
sos, Alte Oper Frankfurt, a Universidade, etc.
Concluiremos o passeio com uma degustação
de cerveja. Jantar e alojamento.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
NUREMBERG–PRAGA 
Café da manhã buffet. Saída para Nurem-
bergue, antiga capital imperial e uma das ci-
dades mais históricas. Tempo livre. Daremos se-
guimento a nossa viagem em direção a Praga,
capital da República Tcheca. Chegada, jantar e
alojamento.

DIA 9. (Terça Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à cidade. Ve-

remos: a Praça da República, onde se encontra
uma das mais antigas torres de Praga: a Torre de
Pólvora e a Casa Municipal; a Praça Venceslau,
a maior das três gigantescas praças construídas
por Carlos IV para sua Cidade Nova (Nové Mes-
to). Continuaremos para a ponte Charles. Na
parte da tarde, opcionalmente, poderemos reali-
zar a visita artística: Finalmente nos despedire-
mos de Praga em sua mais famosa cervejaria, a
U Fleku, onde jantaremos e degustaremos
sua famosa cerveja. 

DIA 10. (Quarta Feira) PRAGA–
BRATISLAVA–BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã,
saída para Brno. A seguir, tempo livre para visitar
a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a velha
Prefeitura. Continuação da viagem até Bratisla-
va, capital da Eslováquia. Chegada e visita pa-
norâmica à cidade. Saída para Budapeste. Che-
gada jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à cidade de
Budapeste. Na margem direita do Danúbio fica
o centro histórico, o Buda, onde veremos: o
Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias, etc.
A seguir atravessaremos o Danúbio para visitar
Peste, a parte comercial da cidade. Almoço.
Tarde livre na qual recomendamos realizar opcio-
nalmente um passeio de barco ao longo do
Danúbio. Esta noite oferecemos a possibilidade
de fazer um passeio noturno por Budapeste ilu-
minada e participar de um jantar cigano (opc.).
Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) BUDAPESTE–
VIENA 
Café da manhã buffet. Saída para a fronteira
austríaca. Chegada a Viena. Almoço. Visita pa-
norâmica: em nosso trajeto, encontraremos o
Palácio Imperial, residência dos imperadores, o
Palácio Belvedere, a Igreja Votiva, a Ópera, o
museu de Belas Artes, os monumentos a
Goethe, Schiller e Mozart, a Universidade, etc.
Acomodação.

DIA 13. (Sábado Feira) VIENA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã será
possível realizar, opcionalmente, a visita artísti-
ca da cidade, na qual conheceremos as depen-
dências do magnífico edifício que abriga a Ópera
mais importante de Viena. Passaremos pela Bi-
blioteca Nacional, pela Escola Espanhola de
Equitação e pela Capela dos Meninos Cantores,

que admiraremos por fora. Continuaremos até o
Palácio Imperial. Também conheceremos a cate-
dral gótica de Santo Estêvão. A seguir, iremos
para Grinzing, bela cidadezinha de viticultores,
onde desfrutaremos do jantar incluso numa de
suas típicas tabernas. Retorno a Viena e aco-
modação.

DIA 14. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Dia livre para seguir pas-
seando e visitando Viena. Acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) VIENA–MILÃO 
Viagem de avião 

Café da manhã buffet. Na hora indicada, trasla-
do ao aeroporto para embarcar no voo com des-
tino a Milão (voo não incluido). Chegada, assis-
tência no aeroporto e traslado ao hotel. Jantar e
acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) MILÃO–
VERONA–VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre onde po-
derá visitar a Galeria Vittorio Emanuele II; o “Duo-
mo” (a maior catedral gótica da Itália), o Castelo
Sforza, etc. Saída para Verona, a cidade de Ro-
meu e Julieta. Tempo livre para visitar a casa de
Julieta, situada nas proximidades da Piazza
Erbe, um compacto casarão medieval com seu
típico balcão. Também será possível visitar a
Piazza Bra e sua gloriosa Arena Romana do sé-
culo I, terceira estrutura desse gênero em ta-
manho, no mundo inteiro. Continuação da via-
gem até Veneza. Jantar e acomodação.
Opcionalmente, poderemos fazer uma visita no-
turna a Veneza.

DIA 17. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, admi-
rando belíssimas paisagens. Começaremos nos-
sa visita panorâmica inclusa pela magnífica
Praça São Marcos, onde se reúnem a arte gre-
ga, medieval, bizantina e veneziana, formando
um maravilhoso conjunto arquitetônico com a
Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a
Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Resto do tempo livre. Jantar e acomodação. 

DIA 18. (Quinta Feira) VENEZA–
PÁDUA–FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cida-
de universitária, onde se destacam sua magnífi-
ca Praça Prato Della Valle e a Basílica de Santo

3 Londres, 3 Paris, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste, 

3 Viena, 1 Milão, 2 Veneza, 1 Florença, 

3 Roma, 1 Nice, 1 Barcelona, 2 Madri 

dias, 12 refeições e 27 visitas  ... a partir de 3.535 $26

Inicio:
Londres

Paris RONDA EUROPEIA (Viena-Milão em avião)

I

C26
C27
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DATAS DE INICIO LONDRES

• 2016

Março 14 21 28

Abril 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19 26

• 2017

Janeiro 2 9 16 23 30

Fevereiro 6 13 20 27

Março 6

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

Este itinerário de 22 dias é idêntico ao da
viagem de 26 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os quatro últimos dias, termi-
nando no 22º dia, em Roma, com o trasla-
do ao aeroporto.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto
● Guia acompanhante e assistencia 
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares.
● Refeições 12 refeições principais

(conforme opção escolhida). Bebidas
não inclusas.

● Visitas com guia local: Madri,
Londres, Paris, Praga, Budapeste ,
Viena, Veneza, Florença, Roma.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Nurembergue, Verona,
Padua, Assis, Pisa, Nice, Barcelona,
Zaragoza.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo Sena,
passeio por Montmartre e Paris
Iluminada, passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, Cruzeiro ao longo
do Reno.

● Seguro de viagem.

Antônio. Continuação para Florença, onde fare-
mos a visita panorâmica à cidade (inclusa). Se-
guindo os passos de Leonardo e Michelangelo,
passaremos a conhecer os pontos-chave do
Renascimento. Na Catedral de Santa Maria del
Fiore, contemplaremos sua magnífica cúpula, do
arquiteto Brunelleschi. Visitaremos também a
Praça da Signoria, o Palácio do Governo dos
Médici e o Campanile, de Giotto. Resto do dia
livre. Opcionalmente, você poderá visitar os Mu-
seus Florentinos e a Academia. Jantar e aco-
modação.

DIA 19. (Sexta Feira)
FLORENÇA–ASSIS–ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visi-
taremos a Basílica de São Francisco. Conti-
nuação da viagem até Roma. Apresentamos a
capital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus, até o coração da Roma antiga, conhe-
cendo a ilha Tiberina, o bairro de Trastevere, as
colinas do Aventino e a colina do Palatino. Vere-
mos também o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco
de Constantino, Teatro di Marcello, Castel
Sant’Angelo, a famosíssima Praça Veneza e as
escadarias do Capitólio, a mais famosa das sete
colinas da cidade de Roma. Visita opcional à
Roma Barroca. Jantar e acomodação.

DIA 20. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma 
visita opcional interessantíssima aos Museus 
Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da
Basílica de São Pedro. Também haverá oportu-
nidade de visitar, por conta própria, as Basílicas
Maiores e as Catacumbas, lugar de refúgio e
culto dos primeiros cristãos. Resto do dia livre.
Jantar e acomodação.

DIA 21. (Domingo) ROMA (Excursão
opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia inteiro a Nápoles e Capri. Saída de ônibus,
pela manhã, para Nápoles, onde tomaremos o
barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio por
Capri e visita aos magníficos jardins de Augusto.
Tempo livre para visitar as elegantes ruas, as
melhores lojas, as exclusivas joalherias e a famo-
sa Piazzetta, com suas antigas cafeterias. Tudo
isso confirma a fama de Capri como a “Pérola do
Mediterrâneo». No final da tarde, regresso a Ná-
poles. Também existe a possibilidade de visitar
Pompeia (opcional). Acomodação.

22 dias
Inicio: Londres
Fim: Roma

dias, 12 refeições e 24 visitas  ... a partir de 3.085 $22

• A partir do dia 22 temos duas opções de
viagem para continuar até a Espanha:

HOTÉIS previstos ou similares

Londres Royal National*** Centro

Paris Residhome Milenaire*** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Praga Holiday Inn Congress**** Cidade

Clarions Congres**** Cidade

Budapeste Arena/Hungaria **** Cidade

Viena Vienna South **** Cidade

Eurostars Viena**** Cidade

Milão Contessa Jolanda**** Cidade

Milano Niguarda**** Brasso

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Calenzano
The Gate**** Sesto F.
Raffaello**** Cidade

Roma Idea/C.Colombo**** Cidade

Nice Apogia*** Cidade

Barcelona City Park St. J **** Periferia

Madri Rafael Hoteles**** Cidade

Exe Moncloa**** Cidade

DIA 22. (Segunda Feira) ROMA–PISA–NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação. 

DIA 23. (Terça Feira) NICE–
MONTPELLIER–BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona. Chegada e visita
à cidade. Percorreremos os lugares mais típicos
e importantes de Barcelona. Traslado ao hotel.
Acomodação.

DIA 24. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica da Basílica do Pilar e continua-
ção da viagem até Madri. Chegada, passeio pela
Plaça Maior. Acomodação.

DIA 25. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Tarde livre. Acomodação. 

DIA 26. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, trasla-
do ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos ser-
viços. 

DIA 22. (Segunda Feira) ROMA–BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado para Civitavec-
chia, para subir a bordo da embarcação da Gri-
maldi Lines e seguir viagem até Barcelona. Dia e
noite a bordo. Acomodação em camarote du-
plo. 

DIA 23. (Terça Feira) BARCELONA 
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 h, horário de chegada a Barcelona.
Tempo livre no navio para desfrutar de suas
fantásticas instalações. Desembarque e visita à
cidade. Percorreremos os lugares mais típicos e
importantes de Barcelona. Acomodação.

DIA 24 e 25 (Quarta e Quinta Feira)
Idénticos à opção ónibus descrita mais acima.

DIA 26. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, trasla-
do ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos ser-
viços. 

OPÇÃO: ÔNIBUS

OPÇÃO: BARCO

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 26 dias, ônibus
■ Temporada Baixa: ........................... 3.535
■ » Meia: ............................ 3.670
■ » Alta:.............................. 3.865
■ » Extra:............................ 3.995
Spto. quarto individual......................... 1.750

Viagem 26 dias, barco
■ Temporada Baixa: ........................... 3.755
■ » Meia: ............................ 3.960
■ » Alta:.............................. 4.095
■ » Extra:............................ 4.285
Spto. quarto individual......................... 1.820

Viagem 22 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 3.085
■ » Meia: ............................ 3.235
■ » Alta:.............................. 3.400
■ » Extra:............................ 3.560
Spto. quarto individual......................... 1.470
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços per persoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Londres........ 100 105 120 105 60
Roma........... 65 70 90 70 50
Madri ........... 60 60 70 60 50

NOTAS

• Ver notas na pág 341 e 345.

Madri ....................... 3 d / 2 n desde 280 $ ver na pág. 413

Lisboa ..................... 3 d / 2 n desde 320 $ ver na pág. 414

Andaluzia e Toledo.. 5 d / 4 n desde 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Madri

Bruges

Ámsterdão

Alemanha

MÓDULO 4 ... 

Paris

Escolha sua viagem combinando o módulo 4 com...

MADRI-LONDRES-PARIS

Madri

Bourdeaux

Paris

Frankfurt

Londres

GRANDES TOURS

Rouen
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Veneza

  
COMBINADOS COM...

... ITALIA-MADRID  A ... ITALIA  B 

... PRAGA-VIENA-BUDAPESTE   E 

Bratislava

Frankfurt

Viena

Budapeste

Praga

... PRAGA-BUDAPESTE  D 

Bratislava

Frankfurt

Budapeste

Praga

VenezaMilão

Frankfurt

Roma

Florença

Praga

Bratislava

Budapeste

Viena

... CENTROEUROPA E ITALIA   F 

 G ... CENTROEUROPA-ITALIA-ESPANHA 

VenezaMilão

Frankfurt

Roma

Madri

Florença

Barcelona

Praga

Bratislava

Budapeste

Viena

Nice
Pisa

Nápoles
Capri

Berlim

Colônia

Hamburgo

Frankfurt

... TODA ALEMANHA  I 

Hannover

Lübeck

Dresden

Munique

... ALEMANHA  H 

Berlim

Colônia

Hamburgo

Frankfurt

Hannover

Lübeck

... ITALIA COM NÁPOLES  C 

EUROPEUS. 2

Barcelona

Budapeste

Praga

Budapest

Veneza

Florença

Frankfurt

Roma

Madri

Barcelona

Nice
Pisa

Nápoles
Capri

Mulhouse

Veneza

Roma

Mulhouse

Florença

Frankfurt

Veneza

Roma

Mulhouse

Florença

Frankfurt

Nápoles
Capri

ÍNDICE PÁG. PÁG.

Grande tour da Europa
19 dias Módulos 4 + B ......360
23 dias Módulos 4 + A ......360

Panorama Europeu
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360 PANAVISIÓN

DIA 1. (Quinta Feira) MADRI 
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Percorreremos o Passeio
da Castelhana, Fonte de Cibeles, Praça do Orien-
te, na qual se encontra o Palácio Real e o Teatro
Real, a Porta de Sol, etc. Resto do dia livre para
fazer compras ou visitar algum de seus famosos
museus, como o Prado ou o Thyssen Bornemis-
za. À noite, sugerimos um passeio pela Praça
Maior para saborear algumas “tapas” num dos tí-
picos bares da região. Acomodação.

DIA 3. (Sábado) MADRI–BURGOS OU 
SAN SEBASTIÁN–BORDEAUX 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saída
para Burgos ou San Sebastián. Breve parada
com tempo livre para visitar uma destas duas ci-
dades. Burgos, com sua maravilhosa Catedral
de estilo gótico ou San Sebastián, com sua fa-
mosa Praia da Concha. Continuação para Bor-
deaux. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Domingo) BORDEAUX–
PARIS–ROUEN 
Café da manhã buffet. Saída para Rouen, pas-
sando por Paris. Chegada a Paris e breve parada.
Seguiremos nossa viagem. Chegada a Rouen,
batizada por Victor Hugo como “a Cidade dos
Cem Campanários”. Destaca-se a Abadia de St.
Ouen, magnífica, com seus 130 m de altura.
Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) ROUEN–CALAIS–
DOVER–LONDRES 
Café da manhã buffet.. Bem cedo pela manhã,
saída para Calais, travessia do Canal da Mancha
de ferry e continuação, de ônibus, até Londres.
Tempo livre. Acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fare-
mos a visita panorâmica à cidade: admiraremos
o Palácio Real, o Palácio de Westminster, um im-
ponente edifício neogótico dourado, atual centro
político da Grã-Bretanha e da Commonwealth. A
famosa Torre do Relógio, um dos monumentos
mais fotografados de Londres, mais conhecida
como o “Big Ben”, em homenagem ao primeiro
encarregado da construção, Benjamin Hall. O
Palácio de Buckingham, residência oficial da mo-
narquia britânica, eleva-se entre o pesado tráfego
do centro de Londres e o complexo de parques

composto pelo St. James e o Green Park. No ex-
terior do Palácio ocorre, diariamente, a tradicional
troca da guarda, observada e fotografada por mil-
hares de turistas. Resto do dia livre. Passeio por
Soho. Acomodação.

DIA 7. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo. Tempo para fazer com-
pras e visitas de interesse. A primeira parada no
caminho, para os amantes das compras, passa
pela Oxford Street, Regent Street e Bond Street.
Nestas ruas encontrará grandes magazines
como Selfridges e Marks & Spencer, além de
marcas internacionais de grandes designers.
Quem visita Londres não pode deixar de ver a
Harrod´s, conhecida mundialmente pela qualida-
de de seus produtos e seu incomparável serviço
de atendimento ao cliente. Além disso, sugerimos
visitar opcionalmente o castelo de Windsor. Aco-
modação.

DIA 8. (Quinta Feira) LONDRES–PARIS 
Café da manhã buffet. Saída para Dover, traves-
sia do Canal da Mancha em ferry e continuação,
de ônibus, até Paris. Chegada, assistência e tras-
lado ao hotel. Passeio incluso por Paris Ilumina-
da. Paris, a cidade luz, à noite explode em mil
cores que dão um encanto especial à majestosa
Torre Eiffel, ao belo Arco do Triunfo, aos imensos
Champs-Élysées (Campos Elísios), à Ópera Gar-
nier, à Praça da Concórdia, ao Trocadero, etc.
Acomodação.

DIA 9. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas vi-
sitas e atrações inclusas, que nos proporcionarão
uma ampla perspectiva de Paris. Iniciaremos com
a visita panorâmica à cidade, onde veremos: A
Catedral de Notre Dame, obra-prima da arte me-
dieval; o Quartier Latin (bairro latino); a Sorbonne;
o Panteão de homens ilustres, os Inválidos, onde
se encontra o mausoléu de Napoleão; o Palácio e
os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo
de Paris e da França; a Place de la Concorde
(Praça da Concórdia); a Place de l’Etoile com o
Arco do Triunfo; a Praça Vendôme; a Ópera Gar-
nier, etc. A seguir, embarque no porto de Lena
para dar um passeio de barco ao longo do
Sena. A seguir, subiremos ao 2º andar da famosa
Torre Eiffel, de onde poderemos admirar uma
vista panorâmica única e belíssima desta grande
cidade que é Paris. Terminaremos o dia com um
passeio a pé pelo bairro de Montmartre: a Pra-
ça de Tertre com seus retratistas e o Sagrado Co-
ração (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 10. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcionais:
Palácio de Versalhes: Destacam-se seus belos
jardins e fontes, além da maravilhosa Galeria dos
Espelhos. 
Museu do Louvre: Uma das maiores pinacote-
cas do mundo, zeloso guardião do enigmático
sorriso da Mona Lisa. 

DIA 11. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard. Lá
embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos condu-
zirá pela parte mais bela do Reno, podendo ad-
mirar o Rochedo Loreley, uma enorme rocha ma-
ciça na margem direita do rio, num estreito que
passa entre montanhas de 130 metros de altura
e onde o curso do rio forma um “S”, revelando os
antigos castelos-fortalezas do Reno. Desem-
barque e continuação da viagem até Frankfurt,
centro financeiro e comercial da Alemanha. Visita
panorâmica (inclusa): a colegiada de Frankfurt,
também referida como catedral, embora nunca
tenha sido sede de nenhum bispado, lugar onde
passaram a ser eleitos os reis, em 1356 e que,
200 anos mais tarde, tornou-se local de coroa-
ção dos imperadores. Próximo à Prefeitura en-
contra-se a Igreja de São Paulo, a famosa Pauls-
kirche, onde, em 1848, constituiu-se a primeira
assembleia nacional da Alemanha e que, desde
então, é considerada o berço da democracia
alemã. Outros emblemas culturais de Frankfurt: o
Auditório e o Centro de Congressos, Alte Oper
Frankfurt, a Universidade, etc. Concluiremos o
passeio com uma degustação de cerveja. Jan-
tar e acomodação.

DIA 12. (Segunda Feira) FRANKFURT–
HEIDELBERG–FRIBURGO–MULHOUSE 
Café da manhã buffet. Saída para Heidelberg;
faremos um passeio incluso pela cidade, com
nosso guia, com destaque para seu centro antigo
e, principalmente, o Castelo, que foi residência
dos príncipes eleitores do Palatinado, construído
sobre uma fortaleza medieval e de onde é possí-
vel observar amplas vistas da cidade. Prossegui-
remos a viagem até Friburgo, cidade assentada
numa das regiões mais bonitas da Europa: a Flo-
resta Negra. Desta cidade destacam-se sua ca-
tedral, a Nova e a Antiga Prefeitura, com o car-
rilhão do século XVI. Continuação até Mulhouse.
Jantar e acomodação.

DIA 13. (Terça Feira) MULHOUSE–LUCERNA
VERONA–VENEZA 
Café da manhã buffet. Saida para Lucerna.

Breve parada. Continuação de viagem para Vero-
na via Milão. Chegada a Verona a cidade de Ro-
meo e Julieta. Verona é quase totalmente
construída em mármore rosa e branco, carac-
terístico da região, que tem um matiz rosado,
dando a sensação de um contínuo pôr-do-sol.
Esta, que em tempos remotos foi um agitado as-
sentamento romano, é hoje uma das regiões
mais prósperas e elegantes de toda a Itália. Tem-
po livre para visitar a casa de Julieta. Continuação
da viagem até Veneza. Jantar e acomodação.
Opcionalmente, poderemos fazer uma visita no-
turna a Veneza. 

DIA 14. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, ad-
mirando belíssimas paisagens. Começaremos
nossa visita panorâmica inclusa pela magnífica
Praça São Marcos, onde se reúnem a arte gre-
ga, medieval, bizantina e veneziana, formando
um maravilhoso conjunto arquitetônico com a
Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a
Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Restante do tempo livre nesta cidade assentada
sobre 118 ilhas do Mar Adriático. Aconselha-
mos um passeio por suas típicas ruelas até a
Ponte de Rialto e um passeio de gôndola (op-
cional) pelos típicos canais venezianos. Jantar
e acomodação.

DIA 15. (Quinta Feira) VENEZA–
PÁDUA–FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua ma-
gnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de
Santo Antônio, construída para abrigar o se-
pulcro do Santo. Continuação para Florença,
onde faremos a visita panorâmica à cidade (in-
clusa). Seguindo os passos de Leonardo e Mi-
chelangelo, passaremos a conhecer os pontos-
chave do Renascimento. Na Catedral de Santa
Maria del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos
também a Praça da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanille, de Giotto.
Resto do dia livre. Opcionalmente, você poderá
visitar os Museus Florentinos e a Academia,
onde poderá contemplar o famoso “Davi”, de
Michelangelo e outras obras-primas. Jantar e
acomodação.

DIA 16. (Sexta Feira) FLORENÇA–ASSIS–ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visi-
taremos a Basílica de São Francisco, o mais

Além das visitas panorâmicas em Madri, Londres, Paris, Frankfurt, Veneza, 
Florença, Roma e Barcelona (conforme opção escolhida), incluímos:

• Passeio por Montmartre e Paris Iluminada.

• Subida a Torre Eiffel e passeio em barco ao longo do Sena.

• Cruzeiro ao longo do Reno.

• Degustação de cerveja em Frankfurt.

• Cruzeiro na laguna veneziana.

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano.

• Visita a Verona, Padua e Assis.

• Passeio pelo Trastevere e Plaça Maior.

22 dias
Inicio: Madri
Fim: Madri

2 Madri, 1 Bordeaux, 1 Rouen, 3 Londres, 

3 Paris, 1 Frankfurt, 1 Mulhouse, 2 Veneza, 1 Florença,

3 Roma, 1 Nice, 1 Mulhouse, 1 Madri

dias, 9 refeições e 21 visitas  ... a partir de 2.925 $22

Inicio:
Madri

Londres
Paris GRANDE TOUR DA EUROPA

(1)I

C28
C29
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361 PANAVISIÓN

DATAS DE INICIO MADRI

• 2016

Março 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Maio 5 12 19 26

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

Outubro 6 13 20 27

Novembro 3 10 17 24

Dezembro 1 8 15 22 29

• 2017

Janeiro 5 12 19 26

Fevereiro 2 9 16 23

Março 2 9

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

19 dias
Inicio: Madri
Fim: Roma

belo de todos os seus templos, com afrescos
de Cimabue e Giotto e os pintores da escola flo-
rentina. Continuação da viagem até Roma.
Apresentamos a capital do Tibre com uma visi-
ta panorâmica de ônibus, até o coração da
Roma antiga, conhecendo a ilha Tiberina, o
bairro de Trastevere, as colinas do Aventino e a
colina do Palatino, que guarda as mais antigas
recordações de Roma; a beleza deste lugar, os
vestígios arqueológicos, a riqueza de sua vege-
tação e suas maravilhosas paisagens, fazem
dele, um dos mais bonitos lugares da cidade.
Veremos também o Coliseu, o Circo Máximo, o
Arco de Constantino, Teatro di Marcello, Castel
Sant’Angelo, a famosíssima Praça Veneza e as
escadarias do Capitólio, a mais famosa das
sete colinas da cidade de Roma. Poderemos
fazer, opcionalmente, a visita de Roma Barro-
ca percorrendo as principais praças da cida-
de, visitando a famosa Fontana di Trevi, Pan-
teon e a espetacular Praça Navona. Passeio
pelo Trastevere. Jantar e acomodação.

DIA 17. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma 
visita opcional interessantíssima aos Museus 
Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da
Basílica de São Pedro. Também haverá opor-
tunidade de visitar, por conta própria, as Basíli-
cas Maiores e as Catacumbas, lugar de refú-
gio e culto dos primeiros cristãos. Resto do dia
livre. Jantar e acomodação.

DIA 18. (Domingo) ROMA (Excursão opcio-
nal a Nápoles e Capri) 
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia inteiro a Nápoles e Capri. Saída de ônibus,
pela manhã, para Nápoles, onde tomaremos o
barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio
por Capri e visita aos magníficos jardins de Au-
gusto. Almoço em restaurante. Tempo livre
para visitar as elegantes ruas, as melhores lojas,
as exclusivas joalherias e a famosa Piazzetta,
com suas antigas cafeterias. Tudo isso confirma
a fama de Capri como a “Pérola do Mediterrâ-
neo». No final da tarde, regresso a Nápoles.
Também existe a possibilidade de visitar Pom-
peia (opcional). Visita às ruínas, consideradas,
com razão, entre as mais importantes e com-
pletas do mundo. Com guia local, visitaremos
as ruínas desta colônia romana que o vulcão
Vesúvio sepultou. Acomodação.

Este itinerário de 22 dias é idêntico ao da
viagem de 22 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os cuatro últimos dias, termi-
nando no 19º dia, em Roma, com o trasla-
do ao aeroporto.

INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares.
● Refeições: 9 refeições pricipais. Bebidas

não inclusas.
● Visitas com guia local: Madri, Londres,

Paris, Veneza, Florença, Roma.
● Visitas explicadas por nosso guia:

Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Verona,
Padua, Assis, Pisa, Nice, Barcelona,
Zaragoza.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo Sena,
passeio por Montmartre, Paris
iluminada, passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, Cruzeiro ao longo
do Reno, Visita a fábrica de cristal de
Murano.

● Seguro de viagem.

DIA 19. (Segunda Feira) ROMA–PISA–NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 20. (Terça Feira) NICE–MONTPELLIER–
BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona. Chegada e visita
à cidade. Percorreremos os lugares mais típi-
cos e importantes de Barcelona. Traslado ao
hotel. Acomodação.

DIA 21. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet.. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica da Basílica do Pilar e conti-
nuação da viagem até Madri. Chegada. Pas-
seio pela plaça Maior. Acomodação.

DIA 22. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

DIA 19. (Segunda Feira) ROMA–BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado para Civita-
vecchia, para subir a bordo da embarcação da
Grimaldi Lines e seguir viagem até Barcelona.
Dia e noite a bordo. Acomodação em camaro-
te duplo. 

DIA 20. (Terça Feira) BARCELONA 
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 h, horário de chegada a Barcelona.
Tempo livre no navio para desfrutar de suas
fantásticas instalações. Desembarque e visita à
cidade. Percorreremos os lugares mais típicos
e importantes de Barcelona. Traslado ao hotel.
Acomodação.

DIA 21. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica da Basílica do Pilar e conti-
nuação da viagem até Madri. Chegada, Pas-
seio pela plaça Maior. Acomodação.

DIA 22. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

dias, 9 refeições e 20 visitas  ... a partir de 2.570 $19

OPÇÃO ÔNIBUS

OPÇÃO BARCO

HOTÉIS previstos ou similares

Madri Rafael Hoteles**** Cidade
Bordeaux Alton*** Cidade

Campanille Le Lac*** Cidade

Rouen Ibis Champ de Mars*** Cidade
Londres Royal National*** Centro

Thistle Barbican*** Centro
Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade
Frankfurt Novotel City**** Cidade

Mulhouse Ibis Centre Filature*** Periferia
Aparthotel Trident*** Periferia

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Hotel Base**** Noventa
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Calenzano
The Gate**** Sesto F.

Roma NH Midas/C. Colombo**** Cidade
Regent/Fleming**** Cidade

Nice Apogia*** Cidade

Barcelona City Park St. J.**** Periferia
• A partir do dia 19 temos duas opções de

viagem para continuar até a Espanha

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 22 dias, ônibus
■ Temporada Baixa: ........................... 2.925
■ » Meia: ............................ 2.975
■ » Alta:.............................. 3.105
■ » Extra:............................ 3.300
Spto. quarto individual......................... 1.470

Viagem 22 dias, barco
■ Temporada Baixa: ........................... 3.140
■ » Meia: ............................ 3.270
■ » Alta:.............................. 3.335
■ » Extra:............................ 3.595
Spto. quarto individual......................... 1.540

Viagem 19 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.570
■ » Meia: ............................ 2.625
■ » Alta:.............................. 2.740
■ » Extra:............................ 2.950
Spto. quarto individual......................... 1.260
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Londres........ 100 105 120 105 60
Madri ........... 60 60 70 60 60

NOTAS

• Quando para o trajeto MAD – LON o número de
pax seja inferior a 10 o traslado será de avião, com
noite em MAD - LON

• Ver noitas em pag. 341.

Madri ....................... 3 d / 2 n desde 280 $ ver na pág. 413

Lisboa ..................... 3 d / 2 n desde 320 $ ver na pág. 414

Andaluzia e Toledo.. 5 d / 4 n desde 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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dias, 11 refeições e 22 visitas  ... a partir de 2.960 $21

21 dias
Inicio: Madri
Fim: Roma

DIA 1. (Quinta Feira) MADRI 
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação. 

DIA 2. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Percorreremos o Pas-
seio da Castelhana, Fonte de Cibeles, Praça do
Oriente, na qual se encontra o Palácio Real e o
Teatro Real, a Porta de Sol, etc. Resto do dia
livre para fazer compras ou visitar algum de
seus famosos museus, como o Prado ou o
Thyssen Bornemisza. Acomodação. 

DIA 3. (Sábado) MADRI–BURGOS OU SAN
SEBASTIÁN–BORDEAUX 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saí-
da para Burgos ou San Sebastián. Breve para-
da com tempo livre para visitar uma destas
duas cidades. Burgos, com sua maravilhosa
Catedral de estilo gótico ou San Sebastián,
com sua famosa Praia da Concha. Continuação
para Bordeaux. Chegada. Jantar e acomoda-
ção. 

DIA 4. (Domingo) BORDEAUX–
PARIS–ROUEN 
Café da manhã buffet. Saída para Rouen,
passando por Paris. Chegada a Paris e breve
parada. Seguiremos nossa viagem. Chegada a
Rouen, batizada por Victor Hugo como “a Cida-
de dos Cem Campanários”. Destacase a Aba-
dia de St. Ouen, magnífica, com seus 130 m de
altura. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) ROUEN–CALAIS–
DOVER–LONDRES 
Café da manhã buffet.. Bem cedo pela
manhã, saída para Calais, travessia do Canal da
Mancha de ferry e continuação, de ônibus, até
Londres. Tempo livre. Acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica à cidade: admirare-
mos o Palácio Real, o Palácio de Westminster,
um imponente edifício neogótico dourado, atual
centro político da Grã-Bretanha e da Common-
wealth. A famosa Torre do Relógio, um dos mo-
numentos mais fotografados de Londres, mais
conhecida como o “Big Ben”, em homenagem
ao primeiro encarregado da construção, Benja-
min Hall. O Palácio de Buckingham, residência
oficial da monarquia britânica, eleva-se entre o
pesado tráfego do centro de Londres e o com-
plexo de parques composto pelo St. James e o

Green Park. No exterior do Palácio ocorre, dia-
riamente, a tradicional troca da guarda, obser-
vada e fotografada por milhares de turistas.
Resto do dia livre. Passeio por Soho. Acomo-
dação.

DIA 7. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo. Tempo para fazer com-
pras e visitas de interesse. A primeira parada no
caminho, para os amantes das compras, passa
pela Oxford Street, Regent Street e Bond
Street. Nestas ruas encontrará grandes maga-
zines como Selfridges e Marks & Spencer, além
de marcas internacionais de grandes designers.
Quem visita Londres não pode deixar de ver a
Harrod´s, conhecida mundialmente pela quali-
dade de seus produtos e seu incomparável ser-
viço de atendimento ao cliente. Acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) LONDRES–PARIS 
Café da manhã buffet. Saída para Dover, tra-
vessia do Canal da Mancha em ferry e continua-
ção, de ônibus, até Paris. Chegada, assistência
e traslado ao hotel. Passeio incluso por Paris
Iluminada.

DIA 9. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval; o Quartier Latin (bairro lati-
no); a Sorbonne; o Panteão de homens ilustres,
os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de
Napoleão; o Palácio e os Jardins de Luxembur-
go; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França;
a Place de la Concorde (Praça da Concórdia); a
Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça
Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, em-
barque no porto de Lena para dar um passeio
de barco ao longo do Sena. A seguir, subire-
mos ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, de
onde poderemos admirar uma vista panorâmica
única e belíssima desta grande cidade que é
Paris. Terminaremos o dia com um passeio a
pé pelo bairro de Montmartre: a Praça de
Tertre com seus retratistas e o Sagrado Cora-
ção (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 10. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcio-
nais: 

• Palácio de Versalhes. Destacam-se seus be-
los jardins e chafarizes, além da maravilhosa
Galeria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

DIA 11. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Lon-
go do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard. Lá
embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, poden-
do admirar o Rochedo Loreley, uma enorme ro-
cha maciça na margem direita do rio, num es-
treito que passa entre montanhas de 130
metros de altura e onde o curso do rio forma
um “S”, revelando os antigos castelos-fortale-
zas do Reno. Desembarque e continuação da
viagem até Frankfurt, centro financeiro e comer-
cial da Alemanha. Visita panorâmica (inclusa):
a colegiada de Frankfurt, também referida como
catedral, embora nunca tenha sido sede de
nenhum bispado, lugar onde passaram a ser
eleitos os reis, em 1356 e que, 200 anos mais
tarde, tornou-se local de coroação dos impera-
dores. Próximo à Prefeitura encontra-se a Igreja
de São Paulo, a famosa Paulskirche, onde, em
1848, constituiu-se a primeira assembleia na-
cional da Alemanha e que, desde então, é
considerada o berço da democracia alemã. Ou-
tros emblemas culturais de Frankfurt: o Auditó-
rio e o Centro de Congressos, Alte Oper Frank-
furt, a Universidade, etc. Concluiremos o
passeio com uma degustação de cerveja.
Jantar e acomodação.

DIA 12. (Segunda Feira) FRANKFURT–
HEIDELBERG–FRIBURGO–MULHOUSE 
Café da manhã buffet. Saída para Heidelberg;
faremos um passeio incluso pela cidade, com
nosso guia, com destaque para seu centro anti-
go e, principalmente, o Castelo, que foi residên-
cia dos príncipes eleitores do Palatinado,
construído sobre uma fortaleza medieval e de
onde é possível observar amplas vistas da cida-
de. Prosseguiremos a viagem até Friburgo, ci-
dade assentada numa das regiões mais bonitas
da Europa: a Floresta Negra. Desta cidade des-
tacam-se sua catedral, a Nova e a Antiga Pre-
feitura, com o carrilhão do século XVI. Continua-
ção até Mulhouse. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Terça Feira) MULHOUSE–LUCERNA
VERONA–VENEZA 
Café da manhã buffet. Saida para Lucerna.
Breve parada. Continuação de viagem para Ve-
rona via Milão. Chegada a Verona a cidade de
Romeo e Julieta. Verona é quase totalmente
construída em mármore rosa e branco, carac-
terístico da região, que tem um matiz rosado,
dando a sensação de um contínuo pôr-do-sol.
Esta, que em tempos remotos foi um agitado
assentamento romano, é hoje uma das regiões
mais prósperas e elegantes de toda a Itália.
Tempo livre para visitar a casa de Julieta. Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e aco-
modação. Opcionalmente, poderemos fazer
uma visita noturna a Veneza. 

DIA 14. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, ad-
mirando belíssimas paisagens. Começaremos
nossa visita panorâmica inclusa pela magnífica
Praça São Marcos, onde se reúnem a arte gre-
ga, medieval, bizantina e veneziana, formando
um maravilhoso conjunto arquitetônico com a
Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a
Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Restante do tempo livre nesta cidade assentada
sobre 118 ilhas do Mar Adriático. Aconselha-
mos um passeio por suas típicas ruelas até a
Ponte de Rialto e um passeio de gôndola (op-
cional) pelos típicos canais venezianos. Jantar
e acomodação. 

DIA 15. (Quinta Feira) VENEZA–PÁDUA–
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua ma-

Além das visitas panorâmicas em Madri, Londres, Paris, Frankfurt, Veneza,
Florença, Roma e Nápoles, incluímos:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada.

• Subida a Torre Eiffel e passeio em barco ao longo do Sena.

• Cruzeiro ao longo do Reno.

• Degustação de cerveja em Frankfurt.

• Cruzeiro na laguna veneziana. Visita Verona, Padua e Assis.

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano.

• Visita Pompeia e Capri.

• Passeio pelo Soho e Trastevere.

2 Madri, 1 Bordeaux, 1 Rouen, 3 Londres, 3 Paris, 

1 Frankfurt, 1 Mulhouse, 2 Veneza, 1 Florença, 

3 Roma, 2 Nápoles

Inicio:
Madri

Londres
Paris PANORAMA EUROPEU

I

C30
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gnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de
Santo Antônio, construída para abrigar o se-
pulcro do Santo. Continuação para Florença,
onde faremos a visita panorâmica à cidade
(inclusa). Seguindo os passos de Leonardo e
Michelangelo, passaremos a conhecer os pon-
tos-chave do Renascimento. Na Catedral de
Santa Maria del Fiore, contemplaremos sua ma-
gnífica cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Visita-
remos também a Praça da Signoria, o Palácio
do Governo dos Médici e o Campanille, de
Giotto. Resto do dia livre. Opcionalmente, você
poderá visitar os Museus Florentinos e a Aca-
demia, onde poderá contemplar o famoso
“Davi”, de Michelangelo e outras obras-primas.
Jantar e acomodação.

DIA 16. (Sexta Feira) FLORENÇA–
ASSIS–ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visi-
taremos a Basílica de São Francisco, o mais
belo de todos os seus templos, com afrescos
de Cimabue e Giotto e os pintores da escola
florentina. Continuação da viagem até Roma.
Apresentamos a capital do Tibre com uma visi-
ta panorâmica de ônibus, até o coração da
Roma antiga, conhecendo a ilha Tiberina, o
bairro de Trastevere, as colinas do Aventino e a
colina do Palatino, que guarda as mais antigas
recordações de Roma; a beleza deste lugar, os
vestígios arqueológicos, a riqueza de sua vege-
tação e suas maravilhosas paisagens, fazem
dele, um dos mais bonitos lugares da cidade.
Veremos também o Coliseu, o Circo Máximo, o
Arco de Constantino, Teatro di Marcello, Castel
Sant’Angelo, a famosíssima Praça Veneza e as
escadarias do Capitólio, a mais famosa das
sete colinas da cidade de Roma. Poderemos
fazer, opcionalmente, a visita de Roma barro-
ca; percorrendo as principais praças da cidade,
visitando a famosa Fontana di Trevi, Panteon e
a espetacular Praça Navona. Passeio pelo Bar-
rio Trastevere. Jantar e acomodação.

DIA 17. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma visi-
ta opcional interessantíssima aos Museus Vati-
canos, Capela Sistina e ao interior da Basíli-
ca de São Pedro. A Basílica de São Pedro,
construída no local do martírio do Santo e depois
reconstruída; e da qual se destaca sua imponen-
te cúpula, obra-prima de Michelangelo. Também
haverá oportunidade de visitar, por conta pró-
pria, as Basílicas Maiores e as Catacumbas,
lugar de refúgio e culto dos primeiros cristãos.
Resto do dia livre. Jantar e acomodação.

DATAS DE INICIO MADRI

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto

● Guia acompanhante e assistência a
partir da chegada

● Ônibus Autopullman para o percurso
terrestre.

● Acomodação nos hotéis previstos ou
similares.

● Refeições: 11 refeições principais.
Bebidas não incluidas.

● Visitas com guia local: Madri, Londres,
Paris, Veneza, Florença, Roma e
Nápoles.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Heidelberg, Friburgo, Verona,
Padua, Assis e Pisa.

● Outras atrações inclusas:
Subida a Torre Eiffel
Passeio em barco pelo Sena
Passeio por Montmartre 
Paris iluminada
Degustação de cerveja em Frankfurt
Cruzeiro ao longo do Reno
Visita a fábrica de cristal de Murano.
Passeio pelo Trastevere.
Visita a Pompeia com entrada.
Visita a Capri.
Panorâmica de Nápoles.

● Seguro de viagem.

NOTAS
(1) Roma. Somente para voos com saída de Roma a

partir das 18.00 horas.

• Paris: Debido al campeonato de Europa dão Futbol
das saidas de 10/6 al 15/7 dormira fora da cidade.

• Em alguns casos, o trajeto Londres–Paris será feito
de trem Eurostar.

• Para o trajeto MAD–LON, quando o número de pax
for inferior a 10, o traslado será feito de avião, com
pernoite em MAD, em vez de Boudeaux.

• Quando para o trajeto PAR – MIL o número de pax
seja inferior a 10 o traslado será de avião, pernoitan-
do em PAR. em vez de em FRA. e em MIL em vez de
em Mulhouse.

• A ordem das visitas pode ser alterada.
• Quando você não pode visitar Capri, será substitui-

do por Sorrento.

DIA 18. (Domingo) ROMA 
Café da manhã buffet. Dia livre na Cidade
Eterna. Poderá aproveitar este dia para reali-
zar alguma compra. Sugerimos visitar a Praça
Espanha, a Via Condotti e as ruas próximas.
Sugerimos também dar uma volta por Traste-
vere, o bairro boêmio de Roma. Oferecemos a
possibilidade de visitar opcionalmente o Capi-
tólio, o Foro Romano e o Coliseu, interes-
sante e maravilhoso passeio pelo coração da
Roma antiga. Desde a praça Veneza, coração
de Roma, com seu majestoso Altar da Pátria,
se chega ao Coliseu a pé (antes de entrar ad-
mire os Arcos de Tito e Constantino). Conti-
nue pelo Foro Romano, a área arqueológica
mais importante do mundo.

DIA 19. (Segunda Feira) ROMA-POMPÉIA-
NÁPOLES
Café da manhã buffet. Saída a Pompéia, vi-
sita às ruínas consideradas, com razão, uma
das mais importantes e completas do mundo.
Com o guia local, visitaremos as ruínas desta
colônia romanaque o vulcão Vesúvio sepultou
em 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo.
Passaremos por suas ruas revestidas de pe-
dra, entraremos em algumas casas para con-
hecer melhor a vida e a singularidade dos ha-
bitantes que lá viveram há quase 2.000 anos.
Tempo livre. Regresso a Nápoles e visita da ci-
dade. Uma visita panorâmica pela baía, que é
um espetáculo inesquecível que já seria o sufi-
ciente para levar da capital do Mezzogiorno
italiano uma lembrança única. Jantar e aco-
modação.

DIA 20. (Terça Feira) NÁPOLES-CAPRI
Estadia com meia pensão. Dia totalmente de-
dicado a visitar a maravilhosa ilha de Capri
(incluído). Em Nápoles, embarcaremos em um
barco que nos levará a Ilha de Capri. Passeio
pela cidade e visita dos magníficos Jardins de
Augusto. A Natureza foi muito generosa com
esta ilha, presenteando-a com grutas de
imensa beleza. Pela tarde, tempo livre para
percorrer as elegantes ruas, as melhores lojas
e a famosa Piazzetta, com suas antigas cafe-
terias, tudo isso confirma a fama de Capri
como a “Pérola do Mediterrâneo”. Tempo livre
e saída a Nápoles. Traslado ao hotel. Jantar e
acomodação.

DIA 21. (Quarta Feira) NÁPOLES-ROMA(1)

Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto de Roma. Fim da via-
gem e dos nossos serviços

HOTÉIS previstos ou similares
Madri Rafael Hoteles**** Cidade

Exe Moncloa**** Cidade

Bordeaux Alton*** Cidade
Campanille Le Lac*** Cidade

Rouen Ibis Champ de Mars*** Cidade

Londres Royal National*** Centro

Thistle Barbican*** Centro

Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Mulhouse Ibis Centre Filature*** Periferia
Aparthotel Trident*** Periferia

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Hotel Base**** Noventa
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Cidade
The Gate**** Sesto F.
Raffaello**** Cidade

Roma NH Midas/C. Colombo**** Cidade
Regent/Fleming**** Cidade

Nápoles Holiday Inn**** Cidade
Ramada**** Cidade

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 21 dias, ônibus
■ Temporada Baixa: ........................... 2.960
■ » Meia: ............................ 3.010
■ » Alta:.............................. 3.130
■ » Extra:............................ 3.335
Spto. quarto individual......................... 1.400
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Madri ........... 60 60 70 60 50
Roma........... 65 70 90 70 50

Traslado de saida (opc.) 60 60 70 60 60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES

0358-381 BRASIL 2016.qxp:OK  05/02/16  12:38  Página 363



364 PANAVISIÓN

18 dias
Inicio: Madri
Fim: Viena

EUROPA IMPERIAL

DIA 1. (Quinta Feira) MADRI 
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Percorreremos o Pas-
seio da Castelhana, Fonte de Cibeles, Praça do
Oriente, na qual se encontra o Palácio Real e o
Teatro Real, a Porta de Sol, etc. Resto do dia
livre para fazer compras ou visitar algum de
seus famosos museus, como o Prado ou o
Thyssen Bornemisza. À noite, sugerimos um
passeio pela Praça Maior para saborear algu-
mas “tapas” num dos típicos bares da região.
Acomodação.

DIA 3. (Sábado) MADRI–BURGOS OU 
SAN SEBASTIÁN–BORDEAUX 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saí-
da para Burgos ou San Sebastián. Breve para-
da com tempo livre para visitar uma destas
duas cidades. Burgos, com sua maravilhosa
Catedral de estilo gótico ou San Sebastián,
com sua famosa Praia da Concha. Continuação
para Bordeaux. Chegada. Jantar e acomoda-
ção. 

DIA 4. (Domingo) BORDEAUX–PARIS–
ROUEN 
Café da manhã buffet. Saída para Rouen,
passando por Paris. Chegada a Paris e breve
parada. Seguiremos nossa viagem. Chegada a
Rouen, batizada por Victor Hugo como “a Cida-
de dos Cem Campanários”. Destaca-se a Aba-
dia de St. Ouen, magnífica, com seus 130 m de
altura. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) ROUEN–CALAIS–
DOVER–LONDRES 
Café da manhã buffet.. Bem cedo pela
manhã, saída para Calais, travessia do Canal da
Mancha de ferry e continuação, de ônibus, até
Londres. Tempo livre. Acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica à cidade: admirare-
mos o Palácio Real, o Palácio de Westminster,
um imponente edifício neogótico dourado, atual
centro político da Grã-Bretanha e da Common-
wealth. A famosa Torre do Relógio, um dos mo-
numentos mais fotografados de Londres, mais
conhecida como o “Big Ben”, em homenagem
ao primeiro encarregado da construção, Benja-
min Hall. O Palácio de Buckingham, residência

oficial da monarquia britânica, eleva-se entre o
pesado tráfego do centro de Londres e o com-
plexo de parques composto pelo St. James e o
Green Park. No exterior do Palácio ocorre, dia-
riamente, a tradicional troca da guarda, obser-
vada e fotografada por milhares de turistas.
Resto do dia livre. Passeio pelo Soho. Acomo-
dação.

DIA 7. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo. Tempo para fazer com-
pras e visitas de interesse. A primeira parada no
caminho, para os amantes das compras, passa
pela Oxford Street, Regent Street e Bond
Street. Nestas ruas encontrará grandes maga-
zines como Selfridges e Marks & Spencer, além
de marcas internacionais de grandes designers.
Quem visita Londres não pode deixar de ver a
Harrod´s, conhecida mundialmente pela quali-
dade de seus produtos e seu incomparável ser-
viço de atendimento ao cliente. Além disso, su-
gerimos visitar opcionalmente o castelo de
Windsor. Acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) LONDRES–PARIS 
Café da manhã buffet. Saída para Dover, tra-
vessia do Canal da Mancha em ferry e conti-
nuação, de ônibus, até Paris. Chegada, assis-
tência e traslado ao hotel. Acomodação.
Passeio incluso por Paris Iluminada. Paris, a
cidade luz, à noite explode em mil cores que
dão um encanto especial à majestosa Torre Eif-
fel, ao belo Arco do Triunfo, aos imensos
Champs-Élysées (Campos Elísios), à Ópera
Garnier, à Praça da Concórdia, ao Trocadero,
etc. 

DIA 9. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval; o Quartier Latin (bairro lati-
no); a Sorbonne; o Panteão de homens ilustres,
os Inválidos, onde se encontra o mausoléu de
Napoleão; o Palácio e os Jardins de Luxembur-
go; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França;
a Place de la Concorde (Praça da Concórdia); a
Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça
Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, em-
barque no porto de Lena para dar um passeio
de barco ao longo do Sena. A seguir, subire-
mos ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, de
onde poderemos admirar uma vista panorâmica

única e belíssima desta grande cidade que é
Paris. Terminaremos o dia com um passeio a
pé pelo bairro de Montmartre: a Praça de
Tertre com seus retratistas e o Sagrado Cora-
ção (Sacré Coeur). Acomodação.

DIA 10. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcio-
nais:

• Palácio de Versalhes. Destacam-se seus be-
los jardins e chafarizes, além da maravilhosa
Galeria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

DIA 11. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Lon-
go do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard.
Lá embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley, uma enorme
rocha maciça na margem direita do rio, num es-
treito que passa entre montanhas de 130 me-
tros de altura e onde o curso do rio forma um
“S”, revelando os antigos castelos-fortalezas do
Reno. Desembarque e continuação da viagem
até Frankfurt, centro financeiro e comercial da
Alemanha. Visita panorâmica (inclusa): a cole-
giada de Frankfurt, também referida como cate-
dral, embora nunca tenha sido sede de nenhum
bispado, lugar onde passaram a ser eleitos os

reis, em 1356 e que, 200 anos mais tarde, tor-
nou-se local de coroação dos imperadores.
Próximo à Prefeitura encontra-se a Igreja de
São Paulo, a famosa Paulskirche, onde, em
1848, constituiu-se a primeira assembleia na-
cional da Alemanha e que, desde então, é
considerada o berço da democracia alemã. Ou-
tros emblemas culturais de Frankfurt: o Auditó-
rio e o Centro de Congressos, Alte Oper Frank-
furt, a Universidade, etc. Concluiremos o
passeio com uma degustação de cerveja.
Jantar e acomodação.

DIA 12. (Segunda Feira) FRANKFURT–
NUREMBERGUE–PRAGA 
Café da manhã buffet. Saída para Nurem-
bergue, antiga capital imperial e uma das ci-
dades mais históricas. Tempo livre. Daremos
seguimento a nossa viagem em direção a Pra-
ga, capital da República Tcheca. Chegada, jan-
tar e acomodação.

DIA 13. (Terça Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos uma visita panorâmica à cidade.
Veremos: a Praça da República, onde se en-
contra uma das mais antigas torres de Praga: a
Torre de Pólvora e a Casa Municipal; a Praça
Venceslau, a maior das três gigantescas praças
construídas por Carlos IV para sua Cidade
Nova (Nové Mesto). Seguiremos até a Ponte
Charles, um dos símbolos da cidade do século
XIV. Continuaremos passeando pelos lugares
mais importantes da Staré Mesto (Cidade Vel-
ha): Igreja de Nossa Senhora de Tyn, o impo-
nente monumento a Jan Hus e a Prefeitura da

dias, 9 refeições e 18 visitas  ... a partir de 2.510 $18

3 Madri, 1 Bordeaux, 1 Rouen, 3 Londres, 

3 Paris, 1 Frankfurt, 2 Praga, 

2 Budapeste, 2 Viena

Além das visitas panorâmicas em Madri, Londres, Paris, Frankfurt, Praga, 

Budapeste e Viena (conforme opção escolhida), incluímos as seguintes visitas:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada.

• Subida a Torre Eiffel e passeio em barco ao longo do Sena.

• Cruzeiro ao longo do Reno.

• Degustação de cerveja em Frankfurt.

• Jantar na famosa cervejaria U-Fleku.

• Jantar com entretenimento em Grinzing.

• Passeio pelo Soho.

Inicio:
Madri

Londres
Paris

Nurembergue

Madri

Frankfurt

Paris

Burgos

San Sebastián

Bordeaux

Castelo do Loire

Rota Romântica

Praga

Bratislava

Budapeste
Viena

Calais
Dover

Londres

Rouen

(1)I

C31
C32
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DATAS DE INICIO MADRI
• 2016

Março 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Maio 5 12 19 26

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

Outubro 6 13 20 27

Novembro 3 10 17 24

Dezembro 1 8 15 22 29

• 2017

Janeiro 5 12 19 26

Fevereiro 2 9 16 23

Março 2 9

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

16 dias
Inicio: Madri
Fim: Budapeste

Este itinerário de 16 dias é idêntico ao da
viagem de 18 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os dois últimos dias, terminan-
do no 16 dia, em Budapeste, com o trasla-
do ao aeroporto.

INCLUSO NA VIAGEM
● Traslados: Aeroporto-hotel-aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares
● Refeições: 7 ou 9 refeições principais

(conforme opção escolhida). Bebidas
não inclusas.

● Visitas com guia local: Madri, Londres,
Paris, Praga, Budapeste e Viena.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Nurembergue.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo Sena,
passeio por Montmartre, Paris
Iluminada, passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, Cruzeiro ao longo
do Reno, jantar animado em Grinzing,
jantar na típica cervejaria U Fleku. 

● Seguro de viagem.

Cidade Velha, com o relógio astronômico do
séc. XV. Na parte da tarde, opcionalmente, po-
deremos realizar a visita artística: O castelo de
Praga, com a catedral de São Vito de estilo gó-
tico, onde se conservam as joias da coroa e na
qual se destaca a cripta e a sala Venceslau,
além da Viela de Ouro, um dos lugares mais en-
cantadores da cidade, que não poderia faltar
nesta visita. Este fantástico local deve seu
nome aos ourives que lá viviam no século XVIII;
hoje há lojinhas de artesanato e muitas casin-
has, entre as quais se destaca a que foi o anti-
go domicílio de Franz Kafka, autor de Metamor-
fose. Finalmente nos despediremos de Praga
em sua cervejaria mais famosa, a U Fleku,
onde jantaremos e degustaremos sua famo-
sa cerveja. 

DIA 14. (Quarta Feira) PRAGA–
BRATISLAVA–BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã
saída para Brno. A seguir, tempo livre para visi-
tar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
velha Prefeitura. Continuação da viagem até
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e
visita panorâmica à cidade. Saída para Buda-
peste. Chegada jantar e acomodação.

DIA 15. (Quinta Feira) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos uma visita panorâmica à cidade
de Budapeste. Na margem direita do Danúbio
fica o centro histórico, o Buda, onde veremos: o
Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias,
etc. A seguir atravessaremos o Danúbio para vi-
sitar Peste, a parte comercial da cidade. Almo-
ço. Tarde livre na qual recomendamos realizar
opcionalmente um passeio de barco ao longo
do Danúbio. Esta noite oferecemos a possibili-
dade de fazer um passeio noturno por Buda-
peste iluminada e participar de um jantar ciga-
no (opc.). Acomodação.

DIA 16. (Sábado) BUDAPESTE–VIENA 
Café da manhã buffet. Saída para a fronteira
austríaca. Chegada a Viena, almoço. Assistên-
cia e traslado ao hotel. Viena, a capital da Áus-
tria, e também a capital das valsas. Passear por
Viena é como deixar-se levar pelos acordes do
Danúbio Azul e bailar com eles pela cidade. As
ruas são grandes, os edifícios, monumentais.
Observar os bondes que passam junto aos car-
ros, pelas avenidas da cidade, provoca uma
sensação de tempos passados. Os parques
são grandiosos, as diversas estátuas de músi-
cos e escritores revelam o passado cultural da

cidade. O Prater, com sua famosa roda-gigan-
te, as praças que recordam a época imperial...
seremos testemunhas de tudo isso, ao fazer a
visita panorâmica. Em nosso trajeto, veremos
o Palácio Imperial, residência dos imperadores,
e o conjunto artístico formado pelo palácio Bel-
vedere, que funciona como museu e é compos-
to por dois edifícios separados por formosos
jardins; e por um outro palácio chamado
Schwarzenberg, transformado em hotel. A Igre-
ja Votiva, a Ópera, o museu de Belas Artes, os
monumentos a Goethe, Schiller e Mozart, a
Universidade, etc. Acomodação.

DIA 17. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
será possível realizar opcionalmente a visita
artística da cidade, na qual conheceremos as
dependências do magnífico edifício que abriga
a Ópera mais importante de Viena. Lá, veremos
a plateia, os salões imperiais, sua grande esca-
daria, o palco e as estruturas do cenário, que
nos darão uma ideia da importância deste fa-
moso templo da música. Passaremos pela Bi-
blioteca Nacional, pela Escola Espanhola de
Equitação e pela Capela dos Meninos Can-
tores, que admiraremos por fora. Continuare-
mos até o Palácio Imperial, onde realizaremos a
visita aos aposentos imperiais, sem esquecer
seus maravilhosos jardins de desenho francês.
Neste palácio viveram personagens tão famo-
sos como Francisco José e Sissi, cujos gabi-
netes e dormitórios variam tanto em decoração
como em número. Também conheceremos a
catedral gótica de Santo Estêvão. A seguir, ire-
mos para Grinzing, bela cidadezinha de viticul-
tores, onde desfrutaremos do jantar incluso
numa de suas típicas tabernas. Retorno a Vie-
na e acomodação.

DIA 18. (Segunda Feira) VIENA 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

dias, 7 refeições e 12 visitas  ... a partir de 2.250 $16

HOTÉIS previstos ou similares
Madri Rafael Hoteles**** Cidade

Bordeaux Campanille Du Lac*** Cidade

Rouen Ibis Champ de Mars *** Cidade

Londres Royal National*** Centro

Thistle Barbican*** Cidade

Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Praga Clarions Congres**** Cidade

Holiday Inn Congress**** Cidade

Budapeste Hungaria**** Cidade

President**** Cidade

Viena Vienna South **** Cidade

Eurostars Viena**** Cidade

BERLIM
De Junho ao Setembro
Se desejar, prolongue a sua viagem com 3
noites de Viena a Berlim. (voo não incluido).

Acomodação e café da manhã AD

Spto. sobre preço da viagem 18 dias  . . . 490

Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 210
Hotel Catalonia Berlin Mitte****  . . . . . . . . Centro

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 18 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.510
■ » Meia: ............................ 2.575
■ » Alta:.............................. 2.700
■ » Extra:............................ 2.900
Spto. quarto individual......................... 1.190

Viagem 16 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.250
■ » Meia: ............................ 2.285
■ » Alta:.............................. 2.380
■ » Extra:............................ 2.610
Spto. quarto individual......................... 1.050
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Paris ............ 60 60 70 60 50
Budapeste ... 35 50 60 50 30
Viena............ 45 65 80 65 40

NOTAS

• Paris: Debido al campeonato de Europa dão Futbol
das saidas de 10/6 al 15/7 dormira fora da cidade.

• Em alguns casos, o trajeto Londres–Paris será feito
de trem Eurostar.

• Para o trajeto MAD–LON, quando o número de pax
for inferior a 10, o traslado será feito de avião, com
pernoite em MAD o LON.

• Quando para o trajeto FRA – PRG o número de pax
seja inferior a 10 o traslado será em trem o avião, no
visitando Nuremberg.

• A ordem das visitas pode ser alterada.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Frankfurt

Colônia

Hannover

Hamburgo

Lübeck

Berlim

Dresden

Munique

Castelo de
Neuschwanstein

Madri

Burgos

San Sebastián

Bordeaux

Calais
Dover

Londres

Rouen

Paris

21 dias
Inicio: Madri
Fin: Munique

DIA 1. (Quinta Feira) MADRI 
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Percorreremos o Passeio
da Castelhana, Fonte de Cibeles, Praça do
Oriente, na qual se encontra o Palácio Real e o
Teatro Real, a Porta de Sol, etc. Resto do dia
livre para fazer compras ou visitar algum de seus
famosos museus, como o Prado ou o Thyssen
Bornemisza. À noite, sugerimos um passeio
pela Praça Maior para saborear algumas “ta-
pas” num dos típicos bares da região. Acomo-
dação.

DIA 3. (Sábado) MADRI–BURGOS OU SAN
SEBASTIÁN–BORDEAUX 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saí-
da para Burgos ou San Sebastián. Breve parada
com tempo livre para visitar uma destas duas ci-
dades. Burgos, com sua maravilhosa Catedral
de estilo gótico ou San Sebastián, com sua fa-
mosa Praia da Concha. Continuação para Bor-
deaux. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Domingo) BORDEAUX–PARIS–
ROUEN 
Café da manhã buffet. Saída para Rouen, pas-
sando por Paris. Chegada a Paris e breve para-
da. Seguiremos nossa viagem. Chegada a
Rouen, batizada por Victor Hugo como “a Cida-
de dos Cem Campanários”. Destaca-se a Aba-
dia de St. Ouen, magnífica, com seus 130 m de
altura. Tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Segunda Feira) ROUEN–CALAIS–
DOVER–LONDRES 
Café da manhã buffet.. Bem cedo pela manhã,
saída para Calais, travessia do Canal da Mancha
de ferry e continuação, de ônibus, até Londres.
Tempo livre. Acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) LONDRES
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica à cidade: admirare-
mos o Palácio Real, o Palácio de Westminster,
um imponente edifício neogótico dourado, atual
centro político da Grã-Bretanha e da Common-
wealth. A famosa Torre do Relógio, um dos mo-
numentos mais fotografados de Londres, mais
conhecida como o “Big Ben”, em homenagem
ao primeiro encarregado da construção, Benja-
min Hall. O Palácio de Buckingham, residência
oficial da monarquia britânica, eleva-se entre o

pesado tráfego do centro de Londres e o com-
plexo de parques composto pelo St. James e o
Green Park. No exterior do Palácio ocorre, dia-
riamente, a tradicional troca da guarda, observa-
da e fotografada por milhares de turistas. Resto
do dia livre. Passeio pelo Soho. Acomodação.

DIA 7. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo. Tempo para fazer com-
pras e visitas de interesse. Acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) LONDRES–PARIS 
Café da manhã buffet. Saída para Dover, tra-
vessia do Canal da Mancha em ferry e continua-
ção, de ônibus, até Paris. Chegada, assistência
e traslado ao hotel. Acomodação. Passeio in-
cluso por Paris Iluminada. Paris, a cidade luz, à
noite explode em mil cores que dão um encanto
especial à majestosa Torre Eiffel, ao belo Arco
do Triunfo, aos imensos Champs-Élysées (Cam-
pos Elísios), à Ópera Garnier, à Praça da
Concórdia, ao Trocadero, etc. 

DIA 9. (Sexta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Hoje teremos diversas
visitas e atrações inclusas, que nos proporcio-
narão uma ampla perspectiva de Paris. Iniciare-
mos com a visita panorâmica à cidade, onde
veremos: A Catedral de Notre Dame, obra-prima
da arte medieval; o Quartier Latin (bairro latino);
a Sorbonne; o Panteão de homens ilustres, os
Inválidos, onde se encontra o mausoléu de Na-
poleão; o Palácio e os Jardins de Luxemburgo;
a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da França; a
Place de la Concorde (Praça da Concórdia); a
Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo; a Praça
Vendôme; a Ópera Garnier, etc. A seguir, em-
barque no porto de Lena para dar um passeio
de barco ao longo do Sena. A seguir, subire-
mos ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, de
onde poderemos admirar uma vista panorâmica
única e belíssima desta grande cidade que é Pa-
ris. Terminaremos o dia com um passeio a pé
pelo bairro de Montmartre: a Praça de Tertre
com seus retratistas e o Sagrado Coração (Sa-
cré Coeur). Acomodação.

DIA 10. (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcionais:
• Palácio de Versalhes: Destacam-se seus

belos jardins e fontes, além da maravilhosa
Galeria dos Espelhos. 

• Museu do Louvre: Uma das maiores pinaco-
tecas do mundo, zeloso guardião do enigmá-
tico sorriso da Mona Lisa.

DIA 11. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Longo
do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard. Lá
embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos
conduzirá pela parte mais bela do Reno, poden-
do admirar o Rochedo Loreley, uma enorme ro-
cha maciça na margem direita do rio, num es-
treito que passa entre montanhas de 130 metros
de altura e onde o curso do rio forma um “S”, re-
velando os antigos castelos-fortalezas do Reno.
Desembarque e continuação da viagem até
Frankfurt, centro financeiro e comercial da Ale-
manha. Visita panorâmica (inclusa): a colegiada
de Frankfurt, também referida como catedral,
embora nunca tenha sido sede de nenhum bis-
pado, lugar onde passaram a ser eleitos os reis,
em 1356 e que, 200 anos mais tarde, tornou-se
local de coroação dos imperadores. Próximo à
Prefeitura encontra-se a Igreja de São Paulo, a
famosa Paulskirche, onde, em 1848, constituiu-
se a primeira assembleia nacional da Alemanha
e que, desde então, é considerada o berço da
democracia alemã. Outros emblemas culturais
de Frankfurt: o Auditório e o Centro de Congres-
sos, Alte Oper Frankfurt, a Universidade, etc.
Concluiremos o passeio com uma degustação
de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Segunda Feira) FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Dia livre à sua disposi-
ção para desfrutar desta maravilhosa cidade.
Descubra a silhueta de arranha-céus mais impo-
nente da Alemanha. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Terça Feira) FRANKFURT–Cruzeiro
ao Longo do Reno–COLÔNIA 
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos no cruzeiro que nos
conduzirá pela parte mais bonita do Reno, para

admirar o Rochedo Loreley e os antigos caste-
los-fortalezas do Reno. Desembarque em Bop-
pard e continuação da viagem até Colônia, que
já foi a terceira maior cidade do mundo. Chega-
da; visita à cidade, na qual se destaca a magní-
fica Catedral Gótica, a maior do país, visível de
todas as partes da cidade e uma das poucas
construções que sobreviveu aos bombardeios
da Segunda Guerra Mundial. Jantar e acomo-
dação. 

DIA 14. (Quarta Feira) COLÔNIA–
HANNOVER–HAMBURGO 
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxônia, localizada nas mar-
gens do rio Leine. Tour panorâmico pela cidade
com destaque para a antiga Prefeitura e a igreja
do Mercado, assim como a nova Prefeitura.
Continuação da viagem até Hamburgo, conhe-
cida como a porta da Alemanha para o mundo.
Cidade aquática por excelência, uma vez que
tanto seu rio Elba, o lago Alster (bem no centro
da cidade) e o porto (o mais importante da Ale-
manha), são os pilares da cidade. Chegada e
traslado ao hotel. Tempo livre nesta elegante e
cosmopolita cidade. Passeio de barco, opcional,
pelo porto. Jantar e acomodação. 

DIA 15. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita à cidade, destacando a igreja de
St Michaelis, a Prefeitura e a Bolsa, a cidade ar-
mazém, o bairro das escadas, etc. Tempo livre
durante o qual poderá dar um passeio de barco
pelo porto ou pelo lago Alster e passear pelas
extensas superfícies verdes que fazem de Ham-
burgo a cidade mais verde da Alemanha. Tam-
bém poderemos ir a Jungfernstieg para fazer al-

EUROPA MAGNA

Além das visitas panorâmicas em Madri, Londres, Paris, Frankfurt, Colônia, 

Hamburgo, Berlim, Munique (conforme opção escolhida), incluímos:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada.

• Subida a Torre Eiffel e passeio em barco ao longo do Sena.

• Cruzeiro ao longo do Reno.

• Degustação de cerveja em Frankfurt.

• Visita a Hannover.

• Degustação de cerveja en Munique e visita a Dresden (tour 21 dias).

• Excursão a Lúbeck.

• Passeio pelo Soho.

2 Madri, 1 Bordeaux, 1 Rouen, 3 Londres, 

3 Paris, 2 Frankfurt, 1 Colônia, 2 Hamburgo, 

3 Berlim, 2 Munique

dias, 12 refeições e 19 visitas  ... a partir de 2.985 $21

Inicio:
Madri

Londres
Paris

(1)I

C33
C34
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DATAS DE INICIO MADRI

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

Outubro 6 13

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

19 dias
Inicio: Madri
Finm: Berlim

gumas compras. Na parte da tarde preciosa ex-
cursão inclusa à cidade de Lübeck. Faremos a
visita ao seu centro histórico, de forma oval, ro-
deado de água, que continua oferecendo até
hoje a extraordinária imagem do gótico medie-
val. Resto do tempo livre para seguir desfrutan-
do desta maravilhosa cidade, declarada Patri-
mônio da Humanidade pela UNESCO. No
horário indicado, retorno a Hamburgo. Jantar e
acomodação.

DIA 16. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim, no-
vamente a capital da reunificada Alemanha.
Chegada e visita panorâmica pela cidade. O
conjunto formado pelas suas belas avenidas,
monumentos, palácios, parques, teatros e mu-
seus, mesmo depois dos efeitos devastadores
dos ataques aéreos da Segunda Guerra Mun-
dial. Destaca-se a Torre Comemorativa da Igre-
ja, a Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o
Portão de Brandeburgo (símbolo da cidade des-
de 1989, ano da reunificação do país); o
Reichstag, nova sede do parlamento alemão e
os restos do célebre muro. Jantar e acomo-
dação.

DIA 17. (Sábado) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita opcional a Berlim Artística. O
Museu Pergamon abriga uma das obras-pri-
mas da arte helénica, o Altar de Pérgamo, além
de uma grande quantidade de vestígios arque-
ológicos que nos transportam a diversas civili-
zações antigas. No Museu Egípcio poderemos
admirar o internacionalmente conhecido busto
de Nefertiti e outros tesouros do antigo Egito.
Em ambos museus, nosso guia irá mostrar as
obras mais valiosas que lá estão. Resto do tem-
po livre; recomendamos aproximar-se para con-
hecer a praça de Alexander (Alexanderplatz), de
onde é possível dirigir-se até a Catedral e a Pre-
feitura Vermelha, as torres gémeas da Igreja de
São Nicolau e o Gendarmenmarkt, um dos lo-
cais mais bonitos de Berlim. O Bairro Hansa-
viertel constitui uma verdadeira antologia da ar-
quitetura moderna. A partir do Siegessaule
(Obelisco da Vitória) aprecia-se um belo pano-
rama do Tiergarten e da antiga Berlim Oriental.
Aproveite para degustar a famosa Berliner Weis-
se, cerveja ligeiramente fermentada, servida em
grandes copos, com um toque de xarope de
groselha. Jantar e acomodação.

DIA 18. (Domingo) BERLIM 
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje teremos a
possibilidade de realizar uma interessante visita

Este itinerário de 19 dias é idêntico ao da
viagem de 21 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os dois últimos dias, terminan-
do no 19º dia, em Berlim, com o traslado ao
aeroporto.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada 
● Ônibus Autopullman para o

percurso terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares.
● Refeições: 10 ou 12 refeições

principais (conforme opção
escolhida). Bebidas não inclusas.

● Visitas com guia local: Madri,
Londres, Paris, Hamburgo, Berlim,
Munique.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Colônia, Dresden,
Hannover.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo
Sena, Paris Iluminado, degustação de
cerveja em Frankfurt, Cruzeiro ao
longo do Reno, excurção a Lübeck,
degustação de cerveja en Munique.

● Seguro de viagem.

à cidade de Potsdam, cidade residência dos
Eleitores de Brandemburgo desde o século XVII.
Seus belos palácios e jardins, que ocupam mais
de 300 hectares, são o melhor exemplo do es-
plendor do grande império prussiano. Passeare-
mos pelos jardins do belo Palácio de Sanssouci,
mandado construir pelo rei Federico II, que o uti-
lizava como residência de verão. Tempo livre
para desfrutar desta bela cidade. Se quiser, visi-
te o Palácio de Cecilienhof, onde foram assina-
dos os acordos que puseram fim à Segunda
Guerra Mundial. Jantar e acomodação.

DIA 19. (Segunda Feira) BERLIM–
DRESDEN–MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Saída para Dresden,
capital do estado da Saxônia, de alto nível cul-
tural e artístico, conhecida como a cidade do
Barroco. A melhor maneira de conhecer seu
centro histórico é a pé; ao longo de escassos
três quilômetros já é possível observar a osten-
tosa arquitetura teatral da Ópera de Dresden,
um exemplo fantástico da tradição da cidade,
que remonta à época do Renascimento; o Palá-
cio Zwinger, grandiosa obra de arquitetura bar-
roca; a Igreja de Nossa Senhora de Dresden,
umas das igrejas protestantes mais importantes
da região da Saxônia. Continuação da viagem
para Munique, cidade fundada em 1158 e ca-
pital de Baviera. Chegada, jantar e acomoda-
ção.

DIA 20. (Terça Feira) MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, fa-
remos a visita panorâmica à cidade: o palácio
barroco de Nymphenburg (atrás dele encontra-
se uma torre de 295 metros de altura que mar-
ca o local dos Jogos Olímpicos de 1972), o fa-
moso carrilhão de Glockenspiel, a igreja de São
Miguel, a catedral gótica. Almoço e para os que
quiserem, sugerimos uma visita ao Castelo de
Neuschwanstein (opc.), criado por Ludwig II da
Baviera, mais conhecido como o “rei Louco”. O
castelo se eleva numa encosta montanhosa
como se fosse um cenário, por isso, não é de
surpreender que Walt Disney o tenha utilizado
como modelo para criar o castelo da Bela Ador-
mecida. Degustação da típica cerveja bávara
numa de suas famosas cervejarias. Acomoda-
ção.

DIA 21. (Quarta Feira) MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

dias, 10 refeições e 16 visitas  ... a partir de 2.695 $19

Esquema da viagem:

Dia 1. - Madri
Dia 2. - Madri
Dia 3. - Madri-Burgos ou San Sebastián

Bordeaux
Dia 4. - Bordeaux-Paris-Rouen
Dia 5. - Rouen-Calais-Dover-Londres
Dia 6. - Londres
Dia 7. - Londres
Dia 8. - Londres-Paris
Dia 9. - Paris
Dia 10. - Paris
Dia 11. - Paris -Cruzeiro ao longo do

Reno-Frankfurt
Dia 12. - Frankfurt
Dia 13. - Frankfurt-Cruzeiro pelo Reno-

Colônia
Dia 14. - Colônia-Hannover-Hamburgo
Dia 15. - Hamburgo
Dia 16. - Hamburgo-Berlim
Dia 17. - Berlim
Dia 18. - Berlim
Dia 19. - Berlim. Fim da viagem.

NOTAS

• Ver notas págs. 77 e 365.

HOTÉIS previstos ou similares
Madri Rafael Hoteles**** Cidade

Exe Moncloa**** Cidade

Bordeaux Campanille Du Lac*** Cidade

Rouen Ibis Champ de Mars *** Cidade

Londres Royal National*** Centro
Thistle Barbican*** Cidade

Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade
Mercure Eschborn**** Periferia

Colônia Cologne Rudolf Platz**** Cidade
Ramada Bruhl**** Bruhl
Mercure Deus Neuss****Düsseldorf

Hamburgo Novum Style Centrum*** Cidade
Panorama Harburg**** Periferia

Berlim Holiday Inn C.W.**** Cidade
Holiday Inn C. East**** Cidade

Munique Feringapark**** Cidade
Ramada Messe**** Cidade

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 21 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.985
■ » Meia: ............................ 2.990
■ » Alta:.............................. 3.070
■ » Extra:............................ 3.315
Spto. quarto individual......................... 1.400

Viagem 19 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.695
■ » Meia: ............................ 2.700
■ » Alta:.............................. 2.780
■ » Extra:............................ 3.025
Spto. quarto individual......................... 1.260
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Madri ........... 60 60 70 60 60
Berlim .......... 80 80 80 80 50
Munique....... 70 70 70 70 50
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Além das visitas panorâmicas em Londres, Paris, Frankfurt, Praga, Budapeste , Viena, Veneza, 

Florença, Roma, Barcelona, Madri (conforme opção escolhida), incluímos as seguintes visitas:

• Passeio em Montmartre e Paris iluminada.

• Subida a Torre Eiffel e passeio em barco ao longo do Sena.

• Cruzeiro ao longo do Reno. Degustação de cerveja em Frankfurt.

• Jantar na famosa cervejaria U-Fleku.

• Jantar com entretenimento em Grinzing.

• Cruzeiro na laguna veneziana.

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano.

• Passeio por Londres, Roma e Madri.

GRANDE EUROPA (Viena-Milão em avião)

DIA 1. (Quinta Feira) MADRI 
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Percorreremos o Passeio
da Castelhana, Fonte de Cibeles, Praça do
Oriente, na qual se encontra o Palácio Real e o
Teatro Real, a Porta de Sol, etc. Resto do dia
livre acomodação.

DIA 3. (Sábado) MADRI–BURGOS OU 
SAN SEBASTIÁN–BORDEAUX 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saí-
da para Burgos ou San Sebastián. Breve parada
com tempo livre para visitar uma destas duas ci-
dades. Burgos, com sua maravilhosa Catedral
de estilo gótico ou San Sebastián, com sua fa-
mosa Praia da Concha. Continuação para Bor-
deaux. Chegada. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Domingo) BORDEAUX–PARIS–
ROUEN 
Café da manhã buffet. Saída para Rouen, pas-
sando por Paris. Chegada a Paris e breve para-
da. Seguiremos nossa viagem. Chegada a
Rouen, batizada por Victor Hugo como “a Cida-
de dos Cem Campanários”. Jantar e acomo-
dação.

DIA 5. (Segunda Feira) ROUEN–CALAIS–
DOVER–LONDRES 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã
saída para Calais, travessia do Canal da Mancha
de ferry e continuação, de ônibus, até Londres.
Tempo livre. Acomodação.

DIA 6. (Terça Feira) LONDRES 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita panorâmica à cidade: admirare-
mos o Palácio Real, o Palácio de Westminster,
um imponente edifício neogótico dourado, atual
centro político da Grã-Bretanha e da Common-
wealth. A famosa Torre do Relógio, um dos mo-
numentos mais fotografados de Londres, mais
conhecida como “Big Ben”. O Palácio de Buc-
kingham, etc. Passeio pelo Soho. Acomoda-
ção.

DIA 7. (Quarta Feira) LONDRES 
Café da manhã buffet. Dia livre na cidade mais
cosmopolita do mundo. Tempo para fazer com-
pras e visitas de interesse. Além disso, sugeri-
mos visitar opcionalmente o castelo de Windsor.
Acomodação.

DIA 8. (Quinta Feira) LONDRES–PARIS 
Café da manhã buffet. Saída para Dover, traves-
sia do Canal da Mancha em ferry e continuação,
de ônibus, até Paris. Chegada, assistência e tras-
lado ao hotel. Acomodação. Passeio noturno in-
cluso a Paris iluminada. 

DIA 9. (Sexta Feira) PARIS 
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita
panorâmica à cidade, onde veremos: A Catedral
de Notre Dame, obra-prima da arte medieval; o
Quartier Latin; a Sorbonne; o Panteão de homens
ilustres, os Inválidos, onde se encontra o mauso-
léu de Napoleão; o Palácio e os Jardins de
Luxemburgo; a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França; a Place de la Concorde; a Place de l’Etoi-
le com o Arco do Triunfo; a Praça Vendôme; a
Ópera Garnier, etc. A seguir, embarque no porto
de Lena para dar um passeio de barco ao lon-
go do Sena. A seguir, subiremos ao 2º andar da
famosa Torre Eiffel, de onde poderemos admirar
uma vista panorâmica única e belíssima desta
grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia
com um passeio a pé pelo bairro de Mont-
martre: a Praça de Tertre com seus retratistas e o
Sagrado Coração. Acomodação. 

DIA 10. (Sábado) PARIS 
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer algumas visitas opcionais:
• Palácio de Versalhes: Destacam-se seus be-

los jardins e fontes, além da maravilhosa Gale-
ria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Uma das maiores pinaco-
tecas do mundo, zeloso guardião do enigmáti-
co sorriso da Mona Lisa 

DIA 11. (Domingo) PARIS–Cruzeiro ao Lon-
go do Reno–FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Boppard. Lá
embarcaremos no cruzeiro (incl.) que nos condu-
zirá pela parte mais bela do Reno, podendo ad-
mirar o Rochedo Loreley. Desembarque e conti-
nuação da viagem até Frankfurt, centro financeiro
e comercial da Alemanha. Visita panorâmica
Concluiremos o passeio com uma degustação
de cerveja. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Segunda Feira) FRANKFURT–
NUREMBERGUE–PRAGA 
Café da manhã buffet. Saída para Nurem-
bergue, antiga capital imperial e uma das ci-
dades mais históricas. Tempo livre. Daremos se-
guimento a nossa viagem em direção a Praga,
capital da República Tcheca. Chegada, jantar e
acomodação.

DIA 13. (Terça Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à cidade. Ve-
remos: a Praça da República, onde se encontra
uma das mais antigas torres de Praga: a Torre
de Pólvora e a Casa Municipal; a Praça Vences-
lau, a maior das três gigantescas praças
construídas por Carlos IV para sua Cidade Nova
(Nové Mesto). Continuaremos para a ponte
Charles. Na parte da tarde, opcionalmente, po-
deremos realizar a visita artística: Finalmente
nos despediremos de Praga em sua mais famo-
sa cervejaria, a U Fleku, onde jantaremos e de-
gustaremos sua famosa cerveja. 

DIA 14. (Quarta Feira) PRAGA–
BRATISLAVA–BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã,
saída para Brno. A seguir, tempo livre para visi-
tar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a
velha Prefeitura. Continuação da viagem até
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e vi-
sita panorâmica à cidade. Saída para Buda-
peste. Chegada jantar e acomodação.

DIA 15. (Quinta Feira) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã rea-
lizaremos uma visita panorâmica à cidade de
Budapeste. Na margem direita do Danúbio fica
o centro histórico, o Buda, onde veremos: o
Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias, etc.
A seguir atravessaremos o Danúbio para visitar
Peste, a parte comercial da cidade. Almoço.
Tarde livre na qual recomendamos realizar op-
cionalmente um passeio de barco ao longo do
Danúbio. Esta noite oferecemos a possibilidade
de fazer um passeio noturno por Budapeste ilu-
minada e participar de um jantar cigano (opc.).
Acomodação.

DIA 16. (Sexta Feira) BUDAPESTE–VIENA 
Café da manhã buffet. Saída para a fronteira
austríaca. Chegada a Viena. Almoço. Visita
panorâmica: em nosso trajeto, encontraremos
o Palácio Imperial, residência dos imperadores,
o Palácio Belvedere, a Igreja Votiva, a Ópera, o
museu de Belas Artes, os monumentos a
Goethe, Schiller e Mozart, a Universidade, etc.
Acomodação. 

DIA 17 (Sábado) VIENA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã será
possível realizar, opcionalmente, a visita artísti-
ca da cidade, na qual conheceremos as depen-
dências do magnífico edifício que abriga a Ópe-
ra mais importante de Viena. A seguir, iremos

para Grinzing, bela cidadezinha de viticultores,
onde desfrutaremos do jantar incluso numa de
suas típicas tabernas. Retorno a Viena e aco-
modação. 

DIA 18. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Dia livre para seguir
passeando e visitando Viena. Acomodação.

DIA 19. (Segunda Feira) VIENA–MILÃO 
Viagem de avião 

Café da manhã buffet. Na hora indicada,
traslado ao aeroporto para embarcar no voo
com destino a Milão (voo não incluido). Chega-
da, assistência no aeroporto e traslado ao ho-
tel. Jantar e acomodação.

DIA 20. (Terça Feira) MILÃO–VERONA–
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre onde po-
derá visitar a Galeria Vittorio Emanuele II; o
“Duomo” (a maior catedral gótica da Itália), o
Castelo Sforza, etc. Saída para Verona, a ci-
dade de Romeu e Julieta. Tempo livre para vi-
sitar a casa de Julieta, situada nas proximi-
dades da Piazza Erbe, um compacto casarão
medieval com seu típico balcão. Também será
possível visitar a Piazza Bra e sua gloriosa Are-
na Romana do século I, terceira estrutura des-
se gênero em tamanho, no mundo inteiro.
Continuação da viagem até Veneza. Jantar e
acomodação. Opcionalmente, poderemos fa-
zer uma visita noturna a Veneza.

DIA 21. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, admi-
rando belíssimas paisagens. Começaremos
nossa visita panorâmica inclusa pela magnífi-
ca Praça São Marcos, onde se reúnem a arte
grega, medieval, bizantina e veneziana, for-
mando um maravilhoso conjunto arquitetônico
com a Basílica de São Marcos, a Torre do
Relógio, a Ponte dos Suspiros, o Campanile e
o Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal
de Murano. Resto do tempo livre. Jantar e
acomodação.

DIA 22. (Quinta Feira)
VENEZA–PÁDUA–FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua ma-
gnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de
Santo Antônio. Continuação para Florença,
onde faremos a visita panorâmica à cidade

dias, 14 refeições e 23 visitas  ... a partir de 3.950 $29

29 dias
Inicio: Madri
Fin:  Madri

2 Madri, 1 Bordeaux, 1 Rouen, 3 Londres, 3 Paris, 

1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste, 3 Viena, 1 Milão, 

2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Nice, 1 Barcelona, 1 Madri, 

Inicio:
Madri

Londres
Paris

(1)I

C35
C36
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DATAS DE INICIO MADRI

• 2016

Março 17 24 31

Abril 7 14 21 28

Maio 5 12 19 26

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

Outubro 6 13 20 27

Novembro 3 10 17 24

Dezembro 1 8 15 22 29

• 2017

Janeiro 5 12 19 26

Fevereiro 2 9 16 23

Março 2

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

Este itinerário de 26 dias é idêntico ao da
viagem de 29 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os quatro últimos dias, termi-
nando no 26º dia, em Roma, com o trasla-
do ao aeroporto.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada
● Ônibus Autopullman para o

percurso terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares
● Refeições: 14 refeições principais

(conforme opção escolhida). Bebidas
não inclusas.

● Visitas com guia local: Madri,
Londres, Paris, Praga, Budapeste ,
Viena, Veneza, Florença, Roma.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Frankfurt, Nurembergue, Verona,
Padua, Assis, Pisa, Nice, Barcelona.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo
Sena, passeio por Montmartre e Paris
Iluminada, passeio e degustação de
cerveja em Frankfurt, Cruzeiro ao
longo do Reno.

● Seguro de viagem.

(inclusa). Seguindo os passos de Leonardo e
Michelangelo, passaremos a conhecer os pon-
tos-chave do Renascimento. Na Catedral de
Santa Maria del Fiore, contemplaremos sua
magnífica cúpula, do arquiteto Brunelleschi.
Visitaremos também a Praça da Signoria, o
Palácio do Governo dos Médici e o Campanile,
de Giotto. Resto do dia livre. Opcionalmente,
você poderá visitar os Museus Florentinos e
a Academia, onde poderá contemplar o fa-
moso “Davi”, de Michelangelo e outras obras-
primas. Jantar e acomodação.

DIA 23. (Sexta Feira) FLORENÇA–
ASSIS–ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a Basílica de São Francisco.
Continuação da viagem até Roma. Apresenta-
mos a capital do Tibre com uma visita pano-
râmica de ônibus, até o coração da Roma an-
tiga, conhecendo a ilha Tiberina, o bairro de
Trastevere, as colinas do Aventino e a colina
do Palatino. Veremos também o Coliseu, o Cir-
co Máximo, o Arco de Constantino, Teatro di
Marcello, Castel Sant’Angelo, a famosíssima
Praça Veneza e as escadarias do Capitólio, a
mais famosa das sete colinas da cidade de
Roma. Visita opcional à Roma Barroca. Jan-
tar e acomodação.

DIA 24. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma vi-
sita opcional interessantíssima aos Museus 
Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da
Basílica de São Pedro. Também haverá
oportunidade de visitar, por conta própria, as
Basílicas Maiores e as Catacumbas, lugar
de refúgio e culto dos primeiros cristãos. Res-
to do dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 25. (Domingo) ROMA (Excursão 
opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia inteiro a Nápoles e Capri. Saída de ôni-
bus, pela manhã, para Nápoles, onde tomare-
mos o barco que nos levará à ilha de Capri.
Passeio por Capri e visita aos magníficos jar-
dins de Augusto. Tudo isso confirma a fama de
Capri como a “Pérola do Mediterrâneo». No fi-
nal da tarde, regresso a Nápoles. Também
existe a possibilidade de visitar Pompeia (op-
cional). Acomodação.

dias, 14 refeições e 22 visitas  ... a partir de 3.595 $26

26 dias
Inicio: Madri
Fim: Roma

DIA 26. (Segunda Feira)ROMA–PISA–
NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa,
chegada e visita à Praça dos Milagres.
Continuação da viagem até Nice. Acomo-
dação.

DIA 27 (Terça Feira) NICE–
MONTPELLIER–BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpel-
lier. Continuação para Barcelona. Chegada
e visita à cidade. Acomodação.

DIA 28. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zarago-
za. Visita panorâmica da Basílica do Pilar e
continuação da viagem até Madri. Chegada.
Passeio pela Plaça Maior. Acomodação.

DIA 29. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços. 

DIA 26 (Segunda Feira) ROMA–
BARCELONA 
Café da manhã buffet. Traslado para Civi-
tavecchia, para subir a bordo da embarca-
ção da Grimaldi Lines e seguir viagem até
Barcelona. Dia e noite a bordo. Acomoda-
ção em camarote duplo. 

DIA 27. (Terça Feira) BARCELONA 
Dia de cruzeiro 
Café da manhã incluso. Dia de navegação
até as 18:30 h, horário de chegada a Barce-
lona. Tempo livre no navio para desfrutar de
suas fantásticas instalações. Desembarque
e visita à cidade. Acomodação.

DIA 28. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zarago-
za. Visita panorâmica na Basílica do Pilar e
continuação da viagem até Madri. Chegada.
Passeio pela Plaça Maior. Acomodação.

DIA 29. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

OPÇÃO ÔNIBUS

OPÇÃO BARCO

• A partir do dia 26 temos: Duas opções de
viagem para continuar até a Espanha

HOTÉIS previstos ou similares
Madri Rafael Hoteles**** Cidade

Bordeaux Alton**** Cidade
Campanile Le Lac**** Cidade

Rouen Ibis Champ de Mars *** Cidade

Londres Royal National*** Centro

Paris Mercure La Defense*** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Praga Holiday Inn Congress**** Cidade

Clarions Congres**** Cidade
Duo/Olympik I**** Cidade

Budapest Arena/Hungaria **** Cidade

Viena Vienna South **** Cidade

Eurostars Viena**** Cidade

Milão Contessa Jolanda**** Cidade

Milano Niguarda**** Bresso

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Calenzano

Roma NH Midas/C.Colombo**** Cidade

Nice Apogia*** Cidade

Barcelona City Park St. J. **** Periferia

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 29 dias, ônibus
■ Temporada Baixa: ........................... 3.950
■ » Meia: ............................ 4.080
■ » Alta:.............................. 4.290
■ » Extra:............................ 4.405
Spto. quarto individual......................... 1.960

Viagem 26 dias, barco
■ Temporada Baixa: ........................... 4.170
■ » Meia: ............................ 4.370
■ » Alta:.............................. 4.520
■ » Extra:............................ 4.695
Spto. quarto individual......................... 2.030

Viagem 26 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 3.595
■ » Meia: ............................ 3.730
■ » Alta:.............................. 3.925
■ » Extra:............................ 4.055
Spto. quarto individual......................... 1.750
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Madri ........... 60 60 70 60 50
Roma........... 65 70 90 70 50

NOTAS

• Ver notas págs. 353 e 357.

Madri ....................... 3 d / 2 n desde 280 $ ver na pág. 413

Lisboa ..................... 3 d / 2 n desde 320 $ ver na pág. 414

Andaluzia e Toledo.. 5 d / 4 n desde 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Madri

Londres

Barcelona

Escolha sua viagem combinando o módulo 5  com...

PARÍS-PAÍSES BAIXOS
GRANDES TOURS

MÓDULO 5 ... 

París

Frankfurt

Amsterdam

Bruselas
Colonia

Italia Bratislava
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COMBINADO COM:

... ITALIA-ESPANHA  A ... ITALIA  B 

... PRAGA-VIENA-BUDAPESTE   E 

Bratislava

Frankfurt

Viena

Budapeste

Praga

... PRAGA-BUDAPESTE  D 

Bratislava

Frankfurt

Budapeste

Praga

VenezaMilão

Frankfurt

Roma

Florença

Praga

Bratislava

Budapeste

Viena

... CENTROEUROPA E ITALIA   F 

 G ... CENTROEUROPA-ITALIA-ESPANHA 

VenezaMilão

Frankfurt

Roma

Madri

Florença

Barcelona

Praga

Bratislava

Budapeste

Viena

Nice
Pisa

Nápoles
Capri

Berlim

Colônia

Hamburgo

Frankfurt

... TODA ALEMANHA  I 

Hannover

Lübeck

Dresden

Munique

... ALEMANHA  H 

Berlim

Colônia

Hamburgo

Frankfurt

Hannover

Lübeck

... ITALIA COM NÁPOLES  C 

EUROPEUS. 3

Italia

Alemanha

Praga

Viena

Veneza

Florença

Frankfurt

Roma

Madri

Barcelona

Nice
Pisa

Nápoles
Capri

Mulhouse

Veneza

Roma

Mulhouse

Florença

Frankfurt

Veneza

Roma

Mulhouse

Florença

Frankfurt

Nápoles
Capri

ÍNDICE PÁG. PÁG. PÁG.

Europa para todos
15 días Módulos 5 + B ......372
19 días Módulos 5 + A ......372

Encantos da Europa
17 días Módulos 5 + C ......371

Maravilhas da Europa
22 días Módulos 5 + F.......380
26 días Módulos 5 + G ......380

Europa Sonhada
12 días Módulos 5 + D ......376
14 días Módulos 5 + E ......376

Europa Romántica
15 días Módulos 5 + H ......378
17 días Módulos 5 + I........378
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Madri

Frankfurt

Paris

VeronaMilão
Veneza

Padua

FlorençaNice
Pisa

Zaragoza

Barcelona
Roma

Assis

Nápoles

Montpellier

Capri

Bruges

Gante

Ámsterdã

Colônia

Friburgo

Heilderberg

Mulhouse

A Haia

Antuerpia

Bruxelas

Inicio:
Paris
Países
Baixos

372 PANAVISIÓN

19 dias
Inicio: Paris
Fim: Madri

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação. Excursão opcio-
nal a Paris Iluminada. 

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a vi-
sita panorâmica da cidade, durante a qual
veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval, o Quartier Latin, a Sor-
bonne, o Panteão de Homens Ilustres, onde
se encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio
e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel,
símbolo de Paris e da França, a Praça da
Concórdia, a Praça  l’Étoile com o Arco do
Triunfo, a Praça Vendome, a Ópera Garnier,
etc. Almoço. A continuação, embarque nos
famosos “bateaux mouches” para realizar um
passeio de barco ao longo do rio Sena. Su-
bida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel, desde
onde terá uma vista única da incrível e grande
cidade que é Paris. Terminaremos o dia com
um passeio a pé por Montmartre e a Praça
Tertre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes
visitas opcionais:
• Palácio de Versalhes
• Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Euro-
pa, um museu romântico a céu aberto, com
suas igrejas, célebres canais e as “Casas das
Guildas“ (sedes de associações antigas), que
lembram o seu glorioso passado como porto.
Considerada Patrimônio da Humanidade e
uma das mais bem preservadas da época
medieval na Europa. Destacamos a Praça
Maior, onde se encontram os grandes merca-
dos centrais do século XIII, antigo centro co-
mercial da cidade: praça de Burg com a Pre-
feitura, o Palácio da Justiça e a Basílica do
Sangue Sagrado, etc. Tempo livre, durante o
qual poderá comprar suas famosas rendas,
cerâmicas, ou simplesmente caminhar pelas
ruas e canais. Continuação a Gante, a cidade
flamenga mais populosa nos tempos medie-
vais e local de nascimento de Carlos I, em
1500. Destacamos a catedral de São Bavão,
de estilo românico, gótico e barroco, com o
políptico dos irmãos Van Eyck, “A Adoração

do Cordeiro Místico“, e a “Vocação de São
Bavão“, de Rubens. Veremos também a Pre-
feitura, uma mistura curiosa dos estilos gótico
e renascentista. Continuação da viagem a
Bruxelas. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
visita a cidade sede de grande número de or-
ganizações internacionais e, por essa razão,
lugar onde se tomam as decisões mais impor-
tantes com respeito ao Velho Continente.
Destaca sua Grand Place, dominada pela
majestosa Torre da Prefeitura, a catedral, com
seus museus que abrigam grandes obras dos
mestres flamengos, seu Palácio da Justiça,
etc. Saída para Antuérpia. Visita da cidade,
com destaque a catedral de Nossa Senhora,
monumental obra do gótico flamengo, a
Praça Maior, dominada pela torre da Catedral
e a Prefeitura. Continuação da viagem para
Haia. Lá se encontra Madurodam, a cidade
em miniatura (visita opcional). Belo parque
que reúne uma representação perfeita em es-
cala 1:25 de todos os edificios e canais mais
representativos da Holanda. Possui mais de
5.000 bonsais ou árvores em miniatura, etc.
Seguiremos nossa viagem a Amsterdã. Jan-
tar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet . Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade. Sem dúvida o
destaque é dos canais e do centro antigo,
um dos maiores e mais bem preservados da
Europa, com uma linha baixa de edifícios com
elegantes fachadas e delicadas cúpulas. A
Praça Dam, bem no centro de Amsterdã, ro-
deada por edifícios dos séculos XVI e XVII,
com destaque a Antiga Prefeitura e a Nieuwe
Kerk (Igreja Nova). Depois, realizaremos um
belo passeio incluído por seus típicos canais.
Tarde livre. Se desejar, participe de uma ex-
cursão opcional a Marken e Volendam, duas
vilas de pescadores próximos a Amsterdã,
com casas perfeitamente preservadas, trajes
típicos, lojas e maravilhosos cenários. Jantar
e acomodação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia,
que hoje é uma das principais cidades euro-
peias em termos de feiras e exposições. Che-

gada e visita panorâmica da cidade, a qual
se destaca a magnífica Catedral de São Pe-
dro e Santa Maria, cujas obras se iniciaram
no século XIII, as Igrejas de São Pantaleão e
São Jorge e duas ruas encantadoras e anima-
das: Hole e Schildergasse. Continuação
para Boppard, para embarcar em um cruzei-
ro que nos levará a parte mais bonita do
Reno, podendo admirar o Rochedo Loreley:
uma enorme rocha maciça que surge na mar-
gem direita do rio, num estreito que passa en-
tre montanhas e onde o curso do rio forma
uma “S”, revelando os antigos Castelos-For-
talezas do Reno. Desembarque e conti-
nuação a Frankfurt. Visita panorâmica com
destaque a colegiada de Frankfurt, também
conhecida como a catedral. Próximo à prefei-
tura encontra-se a Igreja de São Paulo, a fa-
mosa Paulskirche, onde, em 1848, constituiu-
se a primeira Assembleia Nacional da
Alemanha e que desde então é considerada o
berço da democracia alemã. Outro emblema
cultural de Frankfurt é o Auditório e Centro
de Congressos, Alte Oper Frankfurt (antiga
ópera), reconstruído depois da II Guerra Mun-
dial, com seu original estilo renascentista ita-
liano. A universidade, fundada em 1914, leva
o nome do filho predileto da cidade: Johann
Wolfgang Goethe, cuja casa natal é um dos
monumentos mais visitados da cidade. Jan-
tar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
HEIDELBERG–FRIBURGO–MULHOUSE
Café da manhã buffet. Saída para Heidel-
berg; faremos um passeio incluso pela cida-
de, com nosso guia, com destaque para seu
centro antigo e, principalmente, todo o Caste-
lo, que foi residência dos príncipes eleitores
do Palatinado, construído sobre uma fortaleza
medieval e de onde é possível observar am-
plas vistas da cidade. Prosseguiremos a via-
gem até Friburgo, cidade assentada numa
das regiões mais bonitas da Europa: a Flores-
ta Negra. Desta cidade destacam-se sua ca-
tedral, a Nova e a Antiga Prefeitura, com o
carrilhão do século XVI. Continuação até Mul-
house. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MULHOUSE–LUCERNA
VERONA–VENEZA
Café da manhã buffet. Saida para Lucerna.
Breve parada. Continuação de viagem para
Verona via Milão. Chegada a Verona a cidade
de Romeo e Julieta. Verona é quase total-
mente construída em mármore rosa e branco,

característico da região, que tem um matiz ro-
sado, dando a sensação de um contínuo pôr-
do-sol. Esta, que em tempos remotos foi um
agitado assentamento romano, é hoje uma
das regiões mais prósperas e elegantes de
toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa de
Julieta. Continuação da viagem até Veneza.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos
um cruzeiro incluso pela laguna de Veneza,
admirando belíssimas paisagens. Começare-
mos nossa visita panorâmica inclusa pela
magnífica Praça São Marcos, onde se reúnem
a arte grega, medieval, bizantina e veneziana,
formando um maravilhoso conjunto arquitetô-
nico com a Basílica de São Marcos, a Torre do
Relógio, a Ponte dos Suspiros, o Campanile e
o Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal
de Murano. Restante do tempo livre nesta ci-
dade assentada sobre 118 ilhas do Mar Adriá-
tico. Aconselhamos um passeio por suas típi-
cas ruelas até a Ponte de Rialto e um passeio
de gôndola (opcional) pelos típicos canais ve-
nezianos. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA–PÁDUA–
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua ma-
gnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de
Santo Antônio, construída para abrigar o se-
pulcro do Santo. Continuação para Florença,
onde faremos a visita panorâmica à cidade
(inclusa). Seguindo os passos de Leonardo e
Michelangelo, passaremos a conhecer os
pontos-chave do Renascimento. Na Catedral
de Santa Maria del Fiore, contemplaremos
sua magnífica cúpula, do arquiteto Brunelles-
chi. Visitaremos também a Praça da Signoria,
o Palácio do Governo dos Médici e o Campa-
nille, de Giotto. Resto do dia livre. Opcional-
mente, você poderá visitar os Museus Flo-
rentinos e a Academia, onde poderá
contemplar o famoso “Davi”, de Michelangelo
e outras obras-primas. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA–
ASSIS–ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Vi-
sitaremos a Basílica de São Francisco, o
mais belo de todos os seus templos, com
afrescos de Cimabue e Giotto e os pintores

dias, 13 refeições e 27 visitas  ... a partir de 2.445 $19

3 Paris, 1 Bruxelas, 2 Amsterdã, 1 Frankfurt, 

1 Mulhouse, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 

1 Nice, 1 Barcelona, 2 Madri

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdã, Colônia, Frankfurt, Veneza, 

Florença, Roma, Barcelona e Madri (conforme opção escolhida) incluímos:

• Bruges, Gante, Antuérpia e A Haia.

• Subida a Torre Eiffel e passeio em barco ao longo do Sena.

• Passeio em Montmartre.

• Passeio pela Grand Place.

• Cruzeiro ao longo do Reno. Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Cruzeiro na laguna veneziana.

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano. Visita a Padua e Assis.

• Passeio pelo Trastevere e Plaça Maior.

EUROPA PARA TODOS

(1)I

C37
C38
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DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março 14 21 28

Abril 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19 26

• 2017

Janeiro 2 9 16 23 30

Fevereiro 6 13 20 27

Março 5 12

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

Este itinerário de 15 dias é idêntico ao da
viagem de 19 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os cinco últimos dias, termi-
nando no 15º dia, em Roma, com o trasla-
do ao aeroporto.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada
● Ônibus Autopullman para o percurso

terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares
● Refeições: 13 refeições principais

(conforme opção escolhida). Bebidas
não inclusas.

● Visitas com guia local: Paris, Bruxelas,
Amsterdã Veneza, Florença, Roma,
Madri.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Bruges, Gante, Antuérpia, A Haia,
Colônia, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo,
Verona, Padua, Assis, Pisa, Nice,
Barcelona.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo Sena,
passeio pelos canais de Amsterdã,
passeio por Montmartre, passeio e
degustação de cerveja em Frankfurt e
Colônia, Cruzeiro ao longo do Reno.

● Seguro de viagem.

da escola florentina. Continuação da viagem
até Roma. Apresentamos a capital do Tibre
com uma visita panorâmica de ônibus, até o
coração da Roma antiga, conhecendo a ilha
Tiberina, o bairro de Trastevere, as colinas do
Aventino e a colina do Palatino, que guarda as
mais antigas recordações de Roma; a beleza
deste lugar, os vestígios arqueológicos, a ri-
queza de sua vegetação e suas maravilhosas
paisagens, fazem dele, um dos mais bonitos
lugares da cidade. Veremos também o Coli-
seu, o Circo Máximo, o Arco de Constantino,
Teatro di Marcello, Castel Sant’Angelo, a fa-
mosíssima Praça Veneza e as escadarias do
Capitólio, a mais famosa das sete colinas da
cidade de Roma. Poderemos fazer, opcional-
mente, a visita de Roma Barroca percorren-
do as principais praças da cidade, visitando a
famosa Fontana di Trevi, Panteon e a espeta-
cular Praça Navona.Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma vi-
sita opcional interessantíssima aos Museus 
Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da
Basílica de São Pedro. Também haverá
oportunidade de visitar, por conta própria, as
Basílicas Maiores e as Catacumbas, lugar
de refúgio e culto dos primeiros cristãos. Res-
to do dia livre. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri) 
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia inteiro a Nápoles e Capri. Saída de ôni-
bus, pela manhã, para Nápoles, onde tomare-
mos o barco que nos levará à ilha de Capri.
Passeio por Capri e visita aos magníficos jar-
dins de Augusto. Almoço em restaurante.
Tempo livre para visitar as elegantes ruas, as
melhores lojas, as exclusivas joalherias e a fa-
mosa Piazzetta, com suas antigas cafeterias.
Tudo isso confirma a fama de Capri como a
“Pérola do Mediterrâneo». No final da tarde,
regresso a Nápoles. Também existe a possibi-
lidade de visitar Pompeia (opcional). Visita às
ruínas, consideradas, com razão, entre as
mais importantes e completas do mundo.
Com guia local, visitaremos as ruínas desta
colônia romana que o vulcão Vesúvio sepul-
tou. Acomodação.

dias, 13 refeições e 24 visitas  ... a partir de 1.995 $15

15 dias
Inicio: Paris
Fim: Roma

HOTÉIS previstos ou similares
Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade
Forest Hill La Villette ***Sup Cidade

Bruxelas Ibis Gare Midi *** Periferia
Ramada Woluwe**** Cidade

Amsterdã Dorint Airport **** Periferia
H. Inn Express Arena**** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Mulhouse Ibis Centre Filature*** Periferia
Aparthotel Trident*** Periferia

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Hotel Base**** Noventa
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Calenzano
Raffaello**** Cidade

Roma NH Midas/C. Colombo**** Cidade

Nice Apogia*** Cidade

Barcelona City Park St. J. **** Periferia

Madri Rafael Hoteles**** Cidade

Ver mais hotéis na pág. 31 e 65.
• A partir do dia 15 temos duas opções de
viagem para continuar até a Espanha:

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA–PISA–NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chega-
da e visita à Praça dos Milagres. Continuação da
viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) NICE–MONTPELLIER–
BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona. Chegada e visita
à cidade. Percorreremos os lugares mais típi-
cos e importantes de Barcelona. Traslado ao
hotel. Acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet.. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica da Basílica do Pilar e conti-
nuação da viagem até Madri. Passeio pela Pra-
ça Maior. Acomodação.

DIA 18. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Tarde livre. Acomoda-
ção.

DIA 19. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA–BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado para Civita-
vecchia, para subir a bordo da embarcação da
Grimaldi Lines e seguir viagem até Barcelona.
Dia e noite a bordo. Acomodação em camaro-
te duplo. 

DIA 16. (Terça Feira) BARCELONA:
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 h, horário de chegada a Barcelona.
Tempo livre no navio para desfrutar de suas
fantásticas instalações. Desembarque e visita à
cidade. Percorreremos os lugares mais típicos
e importantes de Barcelona. Acomodação.

DIA 17 e 18. (Quarta e Quinta Feira).
Idênticos a opção ônibus descrita mais acima.

DIA 19. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

OPÇÃO: ÔNIBUS

OPÇÃO: BARCO

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 19 dias, ônibus
■ Temporada Baixa: ........................... 2.445
■ » Meia: ............................ 2.525
■ » Alta:.............................. 2.685
■ » Extra:............................ 2.830
Spto. quarto individual......................... 1.260

Viagem 19 dias, barco
■ Temporada Baixa: ........................... 2.660
■ » Meia: ............................ 2.820
■ » Alta:.............................. 2.915
■ » Extra:............................ 3.125
Spto. quarto individual......................... 1.330

Viagem 15 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.995
■ » Meia: ............................ 2.090
■ » Alta:.............................. 2.220
■ » Extra:............................ 2.395
Spto. quarto individual......................... 770
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Paris ............ 70 80 90 190 50
Madri ........... 60 60 70 60 50
Roma........... 65 70 90 70 50

NOTAS

• Ver notas págs. 65 e 329.

Madri ....................... 3 d / 2 n desde 280 $ ver na pág. 413

Lisboa ..................... 3 d / 2 n desde 320 $ ver na pág. 414

Andaluzia e Toledo.. 5 d / 4 n desde 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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374 PANAVISIÓN

17 dias
Inicio: Paris
Fin: Roma

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação. Excursão opcio-
nal a Paris Iluminada. 

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a vi-
sita panorâmica da cidade, durante a qual ve-
remos: a Catedral de Notre Dame, obra-prima
da arte medieval, o Quartier Latin, a Sorbon-
ne, o Panteão de Homens Ilustres, onde se en-
contra o túmulo de Napoleão, o Palácio e os
Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo
de Paris e da França, a Praça da Concórdia, a
Praça  l’Étoile com o Arco do Triunfo, a Praça
Vendome, a Ópera Garnier, etc. Almoço. A
continuação, embarque nos famosos “bateaux
mouches” para realizar um passeio de barco
ao longo do rio Sena. Subida ao 2º andar da
famosa Torre Eiffel, desde onde terá uma vista
única da incrível e grande cidade que é Paris.
Terminaremos o dia com um passeio a pé por
Montmartre e a Praça Tertre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de fazer algumas visitas opcio-
nais:
• Palácio de Versalhes. Destacam-se seus

belos jardins e chafarizes, além da maravil-
hosa Galeria dos Espelhos.

• Museu do Louvre: Um dos maiores museus
do mundo, zeloso guardião do sorriso enig-
mático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna do Centro Pompi-
dou.

• Museu D´Orsay, com uma valiosa coleção
dos melhores quadros impressionistas.

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Euro-
pa, um museu romântico a céu aberto, com
suas igrejas, célebres canais e as “Casas das
Guildas“ (sedes de associações antigas), que
lembram o seu glorioso passado como porto.
Considerada Patrimônio da Humanidade e
uma das mais bem preservadas da época me-
dieval na Europa. Destacamos a Praça Maior,
onde se encontram os grandes mercados cen-
trais do século XIII, antigo centro comercial da
cidade: praça de Burg com a Prefeitura, o Pa-
lácio da Justiça e a Basílica do Sangue Sagra-
do, etc. Tempo livre, durante o qual poderá
comprar suas famosas rendas, cerâmicas, ou

simplesmente caminhar pelas ruas e canais.
Continuação a Gante, a cidade flamenga mais
populosa nos tempos medievais e local de
nascimento de Carlos I, em 1500. Destacamos
a catedral de São Bavão, de estilo românico,
gótico e barroco, com o políptico dos irmãos
Van Eyck, “A Adoração do Cordeiro Místico“, e
a “Vocação de São Bavão“, de Rubens. Vere-
mos também a Prefeitura, uma mistura curiosa
dos estilos gótico e renascentista. Continuação
da viagem a Bruxelas. Jantar e acomo-
dação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-ANTUÉR-
PIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de orga-
nizações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Destaca
sua Grand Place, dominada pela majestosa
Torre da Prefeitura, a catedral, com seus mu-
seus que abrigam grandes obras dos mestres
flamengos, seu Palácio da Justiça, etc. Saída
para Antuérpia. Visita da cidade, com desta-
que a catedral de Nossa Senhora, monumental
obra do gótico flamengo, a Praça Maior, domi-
nada pela torre da Catedral e a Prefeitura.
Continuação da viagem para Haia. Lá se en-
contra Madurodam, a cidade em miniatura (vi-
sita opcional). Belo parque que reúne uma re-
presentação perfeita em escala 1:25 de todos
os edificios e canais mais representativos da
Holanda. Possui mais de 5.000 bonsais ou ár-
vores em miniatura, etc. Seguiremos nossa via-
gem a Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet . Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade. Sem dúvida o
destaque é dos canais e do centro antigo,
um dos maiores e mais bem preservados da
Europa, com uma linha baixa de edifícios com
elegantes fachadas e delicadas cúpulas. A
Praça Dam, bem no centro de Amsterdã, ro-
deada por edifícios dos séculos XVI e XVII,
com destaque a Antiga Prefeitura e a Nieuwe
Kerk (Igreja Nova). Depois, realizaremos um
belo passeio incluído por seus típicos canais.
Tarde livre. Se desejar, participe de uma ex-
cursão opcional a Marken e Volendam, duas
vilas de pescadores próximos a Amsterdã,
com casas perfeitamente preservadas, trajes
típicos, lojas e maravilhosos cenários. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia,
que hoje é uma das principais cidades euro-
peias em termos de feiras e exposições. Che-
gada e visita panorâmica da cidade, a qual se
destaca a magnífica Catedral de São Pedro e
Santa Maria, cujas obras se iniciaram no sécu-
lo XIII, as Igrejas de São Pantaleão e São Jorge
e duas ruas encantadoras e animadas: Hole e
Schildergasse. Continuação para Boppard,
para embarcar em um cruzeiro que nos levará a
parte mais bonita do Reno, podendo admirar o
Rochedo Loreley: uma enorme rocha maciça
que surge na margem direita do rio, num estrei-
to que passa entre montanhas e onde o curso
do rio forma uma “S”, revelando os antigos
Castelos-Fortalezas do Reno. Desembarque
e continuação a Frankfurt. Visita panorâmica
com destaque a colegiada de Frankfurt, tam-
bém conhecida como a catedral. Próximo à
prefeitura encontra-se a Igreja de São Paulo, a
famosa Paulskirche, onde, em 1848, constituiu-
se a primeira Assembleia Nacional da Alemanha
e que desde então é considerada o berço da
democracia alemã. Outro emblema cultural de
Frankfurt é o Auditório e Centro de Congres-
sos, Alte Oper Frankfurt (antiga ópera), recons-
truído depois da II Guerra Mundial, com seu ori-
ginal estilo renascentista italiano. A
universidade, fundada em 1914, leva o nome
do filho predileto da cidade: Johann Wolfgang
Goethe, cuja casa natal é um dos monumentos
mais visitados da cidade. Jantar e acomo-
dação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
HEIDELBERG–FRIBURGO–MULHOUSE
Café da manhã buffet. Saída para Heidelberg;
faremos um passeio incluso pela cidade, com
nosso guia, com destaque para seu centro anti-
go e, principalmente, todo o Castelo, que foi re-
sidência dos príncipes eleitores do Palatinado,
construído sobre uma fortaleza medieval e de
onde é possível observar amplas vistas da cida-
de. Prosseguiremos a viagem até Friburgo, ci-
dade assentada numa das regiões mais bonitas
da Europa: a Floresta Negra. Desta cidade des-
tacam-se sua catedral, a Nova e a Antiga Pre-
feitura, com o carrilhão do século XVI. Continua-
ção até Mulhouse. Jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) MULHOUSE–LUCERNA
VERONA–VENEZA 
Café da manhã buffet. Saida para Lucerna.
Breve parada. Continuação de viagem para

Verona via Milão. Chegada a Verona a cidade
de Romeo e Julieta. Verona é quase total-
mente construída em mármore rosa e branco,
característico da região, que tem um matiz ro-
sado, dando a sensação de um contínuo pôr-
do-sol. Esta, que em tempos remotos foi um
agitado assentamento romano, é hoje uma
das regiões mais prósperas e elegantes de
toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa de
Julieta. Continuação da viagem até Veneza.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, ad-
mirando belíssimas paisagens. Começaremos
nossa visita panorâmica inclusa pela magní-
fica Praça São Marcos, onde se reúnem a arte
grega, medieval, bizantina e veneziana, for-
mando um maravilhoso conjunto arquitetônico
com a Basílica de São Marcos, a Torre do
Relógio, a Ponte dos Suspiros, o Campanile e
o Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal
de Murano. Restante do tempo livre nesta ci-
dade assentada sobre 118 ilhas do Mar Adriá-
tico. Jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) VENEZA–PÁDUA–
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua ma-
gnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de
Santo Antônio, construída para abrigar o se-
pulcro do Santo. Continuação para Florença,
onde faremos a visita panorâmica à cidade
(inclusa). Seguindo os passos de Leonardo e
Michelangelo, passaremos a conhecer os pon-
tos-chave do Renascimento. Na Catedral de
Santa Maria del Fiore, contemplaremos sua
magnífica cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Vi-
sitaremos também a Praça da Signoria, o
Palácio do Governo dos Médici e o Campa-
nille, de Giotto. Resto do dia livre. Opcional-
mente, você poderá visitar os Museus Floren-
tinos e a Academia, onde poderá contemplar
o famoso “Davi”, de Michelangelo e outras
obras-primas. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) FLORENÇA–ASSIS–
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visi-
taremos a Basílica de São Francisco, o mais
belo de todos os seus templos, com afrescos
de Cimabue e Giotto e os pintores da escola
florentina. Continuação da viagem até Roma.

dias, 14 refeições e 27 visitas  ... a partir de 2.385 $17

3 Paris, 1 Bruxelas, 2 Amsterdã,

1 Frankfurt, 1 Mulhouse, 2 Veneza,

1 Florença, 3 Roma, 2 Nápoles

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdã, Colônia, Frankfurt, 

Veneza, Florença, Roma, Nápoles, incluímos:

• Bruges, Gante, Antuérpia e A Haia. Passeio pela Grand Place.

• Subida a Torre Eiffel e passeio em barco ao longo do Sena.

• Passeio em Montmartre.

• Cruzeiro ao longo do Reno. Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Cruzeiro na laguna veneziana.

• Visita a uma fábrica de cristal de Murano. Visita a Padua e Assis.

• Visita Pompeia e Capri.

• Passeio pelo Trastevere.

ENCANTOS DA EUROPA

(1)I

C39
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375 PANAVISIÓN

DATAS DE INICIO PARIS

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto.
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada.
● Ônibus Autopullman para o

percurso terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos

ou similares.
● Refeições: 14 refeições principais.

Bebidas não incluidas.
● Visitas com guia local: Paris,

Bruxelas, Amsterdã, Veneza,
Florença, Roma e Nápoles.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Bruges, Gante, Antuérpia, A Haia,
Colônia, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo,
Verona, Padua, e Assis.

● Outras atrações inclusas:
Subida a Torre Eiffel
Passeio em barco pelo Sena
Passeio por Montmartre 
Passeio pelos canais de Amsterdã
Degustação de cerveja em Frankfurt
Cruzeiro ao longo do Reno
Visita a fábrica de cristal de Murano.
Passeio pelo Trastevere.
Visita a Pompeia com entrada.
Visita a Capri.
Panorâmica de Nápoles.

● Seguro de viagem.

Apresentamos a capital do Tibre com uma vi-
sita panorâmica de ônibus, até o coração da
Roma antiga, conhecendo a ilha Tiberina, o
bairro de Trastevere, as colinas do Aventino e
a colina do Palatino, que guarda as mais anti-
gas recordações de Roma; a beleza deste lu-
gar, os vestígios arqueológicos, a riqueza de
sua vegetação e suas maravilhosas paisagens,
fazem dele, um dos mais bonitos lugares da
cidade. Veremos também o Coliseu, o Circo
Máximo, o Arco de Constantino, Teatro di Mar-
cello, Castel Sant’Angelo, a famosíssima Pra-
ça Veneza e as escadarias do Capitólio, a mais
famosa das sete colinas da cidade de Roma.
À tarde, poderemos fazer opcionalmente a vi-
sita de Roma Barroca percorrendo as princi-
pais praças da cidade, visitando a famosa
Fontana di Trevi, Panteon e a espetacular Pra-
ça Navona. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma vi-
sita opcional interessantíssima aos Museus
Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da
Basílica de São Pedro. Começamos visitan-
do os Museus Vaticanos, que foram os antigos
palácios papais, o grande pátio da Pinha, a
sala da Cruz, a Galeria dos Candelabros, a
dos Tapetes, a dos Mapas, a sala Sobiesky e a
da Imaculada; ao final entraremos na Capela
Sistina, com todos seus afrescos restaurados.
Depois, passaremos na Basílica de São Pedro,
construída no local do martírio do Santo e de-
pois reconstruída; e da qual se destaca sua
imponente cúpula, obra prima de Michelange-
lo. Em seu interior há preciosos tesouros, en-
tre eles a "Pietá" de Michelangelo; o "Balda-
quino" de Bernini, localizado acima do túmulo
de São Pedro, em bronze dourado, e os mo-
numentos funerários dos papas, realizados
através dos séculos pelos artistas mais ilus-
tres. Terminaremos na magnífica Praça de São
Pedro; e sua Colunata, uma das maiores do
mundo, de Bernini, uma vez mais o artista op-
tou pela forma oval, definida por quatro filas de
colunas, que, no entanto, parecem uma só
para aquele que se situe sobre os dois focos
da elipse, em cujo centro está o Obelisco.
Tempo livre que poderá aproveitar para vistar,
por conta própria, as basílicas Maiores e Ca-
tacumbas. Santa Maria Maior, a mais bela e
antiga (século IV) das basílicas dedicadas a
Maria, Mãe de Cristo, com seus maravilhosos
mosaicos e as relíquias da manjedoura de Je-
sus. Continuaremos até São João Latrão, ca-
tedral de Roma e primeira residência dos Pa-

HOTÉIS previstos ou similares
Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Bruxelas Ibis Gare Midi *** Periferia
Ramada Woluwe**** Cidade

Amsterdã Dorint Airport **** Periferia
H. Inn Express Arena**** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Mulhouse Ibis Centre Filature*** Periferia
Aparthotel Trident*** Periferia

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Hotel Base**** Noventa
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence**** Calenzano
The Gat**** Sesto F.
Raffaello**** Cidade

Roma NH Midas/C. Colombo****Cidade
Idea**** Cidade
Fleming**** Cidade

Nápoles Holiday Inn**** Cidade

Ramada**** Cidade

pas, com obras de arte da Idade Média ao Ba-
rroco. Jantar e acomodação.

DIA 14. (Domingo) ROMA 
Café da manhã buffet. Dia livre na Cidade
Eterna. Poderá aproveitar este dia para reali-
zar alguma compra. Sugerimos visitar a Praça
Espanha, a Via Condotti e as ruas próximas.
Sugerimos também dar uma volta por Traste-
vere, o bairro boêmio de Roma. Oferecemos a
possibilidade de visitar opcionalmente o Capi-
tólio, o Foro Romano e o Coliseu, interes-
sante e maravilhoso passeio pelo coração da
Roma antiga. Desde a praça Veneza, coração
de Roma, com seu majestoso Altar da Pátria,
se chega ao Coliseu a pé (antes de entrar ad-
mire os Arcos de Tito e Constantino).

DIA 15. (Segunda Feira) ROMA-POMPÉIA-
NÁPOLES
Café da manhã buffet. Saída a Pompéia, visita
às ruínas consideradas, com razão, uma das
mais importantes e completas do mundo. Com
o guia local, visitaremos as ruínas desta colônia
romanaque o vulcão Vesúvio sepultou em 24 de
agosto do ano 79 depois de Cristo. Passare-
mos por suas ruas revestidas de pedra, entrare-
mos em algumas casas para conhecer melhor a
vida e a singularidade dos habitantes que lá vi-
veram há quase 2.000 anos.  Tempo livre. Re-
gresso a Nápoles e visita da cidade. Uma visita
panorâmica pela baía, que é um espetáculo
inesquecível que já seria o suficiente para levar
da capital do Mezzogiorno italiano uma lem-
brança única. Jantar e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) NÁPOLES-CAPRI
Estadia com meia pensão. Dia totalmente de-
dicado a visitar a maravilhosa ilha de Capri (in-
cluído). Em Nápoles, embarcaremos em um
barco que nos levará a Ilha de Capri. Passeio
pela cidade e visita dos magníficos Jardins de
Augusto. A Natureza foi muito generosa com
esta ilha, presenteando-a com grutas de imen-
sa beleza. Pela tarde, tempo livre para percorrer
as elegantes ruas, as melhores lojas e a famosa
Piazzetta, com suas antigas cafeterias, tudo
isso confirma a fama de Capri como a “Pérola
do Mediterrâneo”. Tempo livre e saída a Nápo-
les. Traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 17. (Quarta Feira) NÁPOLES-ROMA(1)

Café da manhã buffet. No horário indicado,
traslado ao aeroporto de Roma. Fim da viagem
e dos nossos serviços.

NOTAS
(1) Roma. Somente para voos com saída de Roma a

partir das 18.00 horas.

• Paris: Debido al campeonato de Europa dão Futbol
das saidas de 10/6 al 15/7 dormira fora da cidade.

• Quando para o trajeto FRA – MIL o número de pax
seja inferior a 10 o traslado será de avião, com 1
noite em PAR. em vez Mulhouse.

• A ordem das visitas pode ser alterada.
• Quando você não pode visitar Capri, será substi-

tuído por Sorrento.
• Ver resto da noitas em pag. 65.

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 17 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.385
■ » Meia: ............................ 2.475
■ » Alta:.............................. 2.610
■ » Extra:............................ 2.780
Spto. quarto individual......................... 1.120
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Paris ............ 70 80 90 190 50
Roma........... 60 70 90 70 50
Traslado de saida (opc.) 60 60 70 60 60

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Bruges

Gante

A Haia

Antuérpia

Bruxelas

Amsterdã

Nurembergue

Frankfurt
Rota Romântica Praga

Viena

Bratislava

Budapeste

Colônia

EUROPA SONHADA

14 dias
Inicio: Paris
Fim: Viena

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação. Excursão opcio-
nal a Paris Iluminada. 

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a vi-
sita panorâmica da cidade, durante a qual ve-
remos: a Catedral de Notre Dame, obra-prima
da arte medieval, o Quartier Latin, a Sorbon-
ne, o Panteão de Homens Ilustres, onde se en-
contra o túmulo de Napoleão, o Palácio e os
Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo
de Paris e da França, a Praça da Concórdia, a
Praça  l’Étoile com o Arco do Triunfo, a Praça
Vendome, a Ópera Garnier, etc. Almoço. A
continuação, embarque nos famosos “bateaux
mouches” para realizar um passeio de barco
ao longo do rio Sena. Subida ao 2º andar da
famosa Torre Eiffel, desde onde terá uma vista
única da incrível e grande cidade que é Paris.
Terminaremos o dia com um passeio a pé por
Montmartre e a Praça Tertre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes  vi-
sitas opcionais:
• Palácio de Versalhes
• Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Euro-
pa, um museu romântico a céu aberto, com
suas igrejas, célebres canais e as “Casas das
Guildas“ (sedes de associações antigas), que
lembram o seu glorioso passado como porto.
Considerada Patrimônio da Humanidade e
uma das mais bem preservadas da época me-
dieval na Europa. Destacamos a Praça Maior,
onde se encontram os grandes mercados cen-
trais do século XIII, antigo centro comercial da
cidade: praça de Burg com a Prefeitura, o Pa-
lácio da Justiça e a Basílica do Sangue Sagra-
do, etc. Tempo livre, durante o qual poderá
comprar suas famosas rendas, cerâmicas, ou
simplesmente caminhar pelas ruas e canais.
Continuação a Gante, a cidade flamenga mais
populosa nos tempos medievais e local de
nascimento de Carlos I, em 1500. Destacamos
a catedral de São Bavão, de estilo românico,
gótico e barroco, com o políptico dos irmãos
Van Eyck, “A Adoração do Cordeiro Místico“, e
a “Vocação de São Bavão“, de Rubens. Vere-

mos também a Prefeitura, uma mistura curiosa
dos estilos gótico e renascentista. Continuação
da viagem a Bruxelas. Jantar e acomo-
dação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, vi-
sita a cidade sede de grande número de orga-
nizações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes
com respeito ao Velho Continente. Destaca
sua Grand Place, dominada pela majestosa
Torre da Prefeitura, a catedral, com seus mu-
seus que abrigam grandes obras dos mestres
flamengos, seu Palácio da Justiça, etc. Saída
para Antuérpia. Visita da cidade, com desta-
que a catedral de Nossa Senhora, monumental
obra do gótico flamengo, a Praça Maior, domi-
nada pela torre da Catedral e a Prefeitura. Con-
tinuação da viagem para Haia. Lá se encontra
Madurodam, a cidade em miniatura (visita op-
cional). Belo parque que reúne uma represen-
tação perfeita em escala 1:25 de todos os edi-
ficios e canais mais representativos da
Holanda. Possui mais de 5.000 bonsais ou ár-
vores em miniatura, etc. Seguiremos nossa via-
gem a Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet . Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade. Sem dúvida o
destaque é dos canais e do centro antigo,
um dos maiores e mais bem preservados da
Europa, com uma linha baixa de edifícios com
elegantes fachadas e delicadas cúpulas. A
Praça Dam, bem no centro de Amsterdã, ro-
deada por edifícios dos séculos XVI e XVII, com
destaque a Antiga Prefeitura e a Nieuwe Kerk
(Igreja Nova). Depois, realizaremos um belo
passeio incluído por seus típicos canais. Tarde
livre. Se desejar, participe de uma excursão op-
cional a Marken e Volendam, duas vilas de
pescadores próximos a Amsterdã, com casas
perfeitamente preservadas, trajes típicos, lojas
e maravilhosos cenários. Jantar e acomo-
dação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia,
que hoje é uma das principais cidades euro-
peias em termos de feiras e exposições. Che-
gada e visita panorâmica da cidade, a qual se
destaca a magnífica Catedral de São Pedro e

Santa Maria, cujas obras se iniciaram no sé-
culo XIII, as Igrejas de São Pantaleão e São
Jorge e duas ruas encantadoras e animadas:
Hole e Schildergasse. Continuação para
Boppard, para embarcar em um cruzeiro que
nos levará a parte mais bonita do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley: uma enor-
me rocha maciça que surge na margem direita
do rio, num estreito que passa entre montan-
has e onde o curso do rio forma uma “S”, reve-
lando os antigos Castelos-Fortalezas do
Reno. Desembarque e continuação a Frank-
furt. Visita panorâmica com destaque a cole-
giada de Frankfurt, também conhecida como
a catedral. Próximo à prefeitura encontra-se a
Igreja de São Paulo, a famosa Paulskirche,
onde, em 1848, constituiu-se a primeira As-
sembleia Nacional da Alemanha e que desde
então é considerada o berço da democracia
alemã. Outro emblema cultural de Frankfurt é o
Auditório e Centro de Congressos, Alte Oper
Frankfurt (antiga ópera), reconstruído depois
da II Guerra Mundial, com seu original estilo re-
nascentista italiano. A universidade, fundada
em 1914, leva o nome do filho predileto da ci-
dade: Johann Wolfgang Goethe, cuja casa na-
tal é um dos monumentos mais visitados da ci-
dade. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
NUREMBERGUE–PRAGA 
Café da manhã buffet. Saída para Nurem-
bergue, antiga capital imperial e uma das ci-
dades mais históricas. Tempo livre. Daremos
seguimento a nossa viagem em direção a Pra-
ga, capital da República Tcheca. Chegada,
jantar e acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
realizaremos uma visita panorâmica à cidade.
Veremos: a Praça da República, onde se en-
contra uma das mais antigas torres de Praga:
a Torre de Pólvora e a Casa Municipal; a Praça
Venceslau, a maior das três gigantescas pra-
ças construídas por Carlos IV para sua Cidade
Nova (Nové Mesto). Seguiremos até a Ponte
Charles, um dos símbolos da cidade do século
XIV. Continuaremos passeando pelos lugares
mais importantes da Staré Mesto (Cidade Vel-
ha): Igreja de Nossa Senhora de Tyn, o impo-
nente monumento a Jan Hus e a Prefeitura da
Cidade Velha, com o relógio astronômico do
séc. XV. Na parte da tarde, opcionalmente, po-
deremos realizar a visita artística: O castelo
de Praga, com a catedral de São Vito de estilo
gótico, onde se conservam as joias da coroa e

dias, 13 refeições e 19 visitas  ... a partir de 1.935 $14

3 Paris, 1 Bruxelas, 2 Amsterdã 

1 Frankfurt, 2 Praga, 

2 Budapeste, 2 Viena

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdã, Frankfurt, Praga, 

Budapeste e Viena (conforme opção escolhida), incluímos as seguintes visitas:

• Bruges, Gante, Antuérpia, A Haia, Colônia.

• Subida a Torre Eiffel e passeio em barco ao longo do Sena.

• Passeio em Montmartre.

• Passeio pela Grand Place.

• Cruzeiro ao longo do Reno. Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Jantar na famosa cervejaria U-Fleku.

• Jantar com entretenimento em Grinzing.

(1)I

C40
C41

Inicio:
Paris
Países
Baixos
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DATAS DE INICIO PARIS

• 2016

Março 14 21 28

Abril 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19 26

• 2017

Janeiro 2 9 16 23 30

Fevereiro 6 13 20 27

Março 5 13

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada
● Ônibus Autopullman para o

percurso terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos

ou similares
● Refeições: 11 ou 13 refeições

principais (conforme opção
escolhida). Bebidas não inclusas.

● Visitas com guia local: Paris,
Bruxelas, Amsterdã, Praga,
Budapeste e Viena.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Bruges, Gante, Antuérpia, A Haia,
Colônia, Frankfurt e Nurembergue.

● Outras atrações inclusas:
Subida a Torre Eiffel
Passeio em barco pelo Sena
Passeio por Montmartre 
Passeio pelos canais de Amsterdã
Degustação de cerveja em Frankfurt
Cruzeiro ao longo do Reno
Jantar animado em Grinzing
Jantar na típica cervejaría U Fleku.

● Seguro de viagem.

na qual se destaca a cripta e a sala Venceslau,
além da Viela de Ouro, um dos lugares mais
encantadores da cidade, que não poderia fal-
tar nesta visita. Este fantástico local deve seu
nome aos ourives que lá viviam no século
XVIII; hoje há lojinhas de artesanato e muitas
casinhas, entre as quais se destaca a que foi o
antigo domicílio de Franz Kafka, autor de Me-
tamorfose. Finalmente nos despediremos de
Praga em sua cervejaria mais famosa, a U Fle-
ku, onde jantaremos e degustaremos sua
famosa cerveja. 

DIA 10. (Quarta Feira) PRAGA–
BRATISLAVA–BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã
saída para Brno. A seguir, tempo livre para vi-
sitar a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e
a velha Prefeitura. Continuação da viagem até
Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e
visita panorâmica à cidade. Saída para Bu-
dapeste. Chegada jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. Estadia com meia
pensão. Na parte da manhã, faremos a visita
panorâmica. Na margem direita do Danúbio
fica o centro histórico, o Buda, onde veremos:
o Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias,
etc. A seguir atravessaremos o Danúbio para
visitar Peste, a parte comercial da cidade. Al-
moço. Na parte da tarde aqueles que deseja-
rem poderão fazer um passeio opcional de
barco no Danúbio. Esta noite oferecemos a
possibilidade de fazer um passeio noturno por
Budapeste iluminada e participar de um jantar
cigano (opc.). Acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) BUDAPESTE–VIENA 
Café da manhã buffet. Saída para a fronteira
austríaca. Chegada a Viena. Almoço. Assis-
tência e traslado ao hotel. Viena, a capital da
Áustria, e também a capital das valsas. Pas-
sear por Viena é como deixar-se levar pelos
acordes do Danúbio Azul e bailar com eles
pela cidade. As ruas são grandes, os edifícios,
monumentais. Observar os bondes que pas-
sam junto aos carros, pelas avenidas da cida-
de, provoca uma sensação de tempos passa-
dos. Os parques são grandiosos, as diversas
estátuas de músicos e escritores revelam o
passado cultural da cidade. O Prater, com sua
famosa roda-gigante, as praças que recordam
a época imperial... seremos testemunhas de
tudo isso, ao fazer a visita panorâmica. Em
nosso trajeto, veremos o Palácio Imperial, resi-

HOTÉIS previstos ou similares
Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Forest Hill La Villette***Sup Cidade

Bruxelas Ibis Gare Midi **** Periferia
Ramada Woluwe**** Cidade

Amsterdã Dorint Airport **** Periferia
H. Inn Express Arena**** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Praga Clarions Congres**** Cidade
Holiday Inn Congress**** Cidade
Duo/Olympik I**** Cidade

Budapeste Hungaria**** Cidade

Arena/Budapest**** Cidade

Viena Vienna South **** Cidade

Eurostars Viena**** Cidade

dência dos imperadores, e o conjunto artístico
formado pelo palácio Belvedere, que funciona
como museu e é composto por dois edifícios
separados por formosos jardins; e por um ou-
tro palácio chamado Schwarzenberg, transfor-
mado em hotel. A Igreja Votiva, a Ópera, o mu-
seu de Belas Artes, os monumentos a Goethe,
Schiller e Mozart, a Universidade, etc. Acomo-
dação.

DIA 13. (Sábado) VIENA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
será possível realizar opcionalmente a visita
artística da cidade, na qual conheceremos as
dependências do magnífico edifício que abriga
a Ópera mais importante de Viena. Lá, vere-
mos a plateia, os salões imperiais, sua grande
escadaria, o palco e as estruturas do cenário,
que nos darão uma ideia da importância deste
famoso templo da música. Passaremos pela
Biblioteca Nacional, pela Escola Espanhola de
Equitação e pela Capela dos Meninos Can-
tores, que admiraremos por fora. Continuare-
mos até o Palácio Imperial, onde realizaremos
a visita aos aposentos imperiais, sem esque-
cer seus maravilhosos jardins de desenho fran-
cês. Neste palácio viveram personagens tão
famosos como Francisco José e Sissi, cujos
gabinetes e dormitórios variam tanto em deco-
ração como em número, além dos luxuosos
motivos que decoram suas paredes. Também
conheceremos a catedral gótica de Santo Es-
têvão, ponto nevrálgico da cidade. A seguir,
iremos para Grinzing, bela cidadezinha de viti-
cultores, onde desfrutaremos do jantar incluso
numa de suas típicas tabernas. Retorno a Vie-
na e acomodação.

DIA 14. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Na hora indicada,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços. 

Este itinerário de 12 dias é idêntico ao da
viagem de 14 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os dois últimos dias, terminan-
do no 12º dia, em Budapeste, com o trasla-
do ao aeroporto.

dias, 11 refeições e 17 visitas  ... a partir de 1.675 $12

12 dias
Inicio: Paris
Fim: Budapeste

BERLIM
De Junho ao Setembro
Se desejar, prolongue a sua viagem com 3
noites de Viena a Berlim. (voo não incluido).

Acomodação e café da manhã AD

Spto. sobre preço da viagem 16 dias  . . . 490

Spto. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . 210
Hotel Catalonia Berlin Mitte****  . . . . . . . . Centro

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 14 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.935
■ » Meia: ............................ 2.040
■ » Alta:.............................. 2.180
■ » Extra:............................ 2.345
Spto. quarto individual......................... 910

Viagem 12 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 1.675
■ » Meia: ............................ 1.750
■ » Alta:.............................. 1.860
■ » Extra:............................ 2.055
Spto. quarto individual......................... 770
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Paris ............ 70 80 90 190 50
Budapest ..... 35 50 60 50 30
Viena............ 45 65 80 65 40

NOTAS

• Paris: Debido al campeonato de Europa dão Futbol
das saidas de 10/6 al 15/7 dormira fora da cidade.

• Quando para o trajeto FRA – PRG o número de
pax seja inferior a 10 o traslado será em trem o
avião, não visitando Nüremberg.

• A ordem das visitas pode ser alterada.

• Ver notas pág. 65.

Madri .......................................... 3 dias / 2 noites a partir de 280 $ ver na pág. 413
Lisboa ........................................ 3 dias / 2 noites a partir de 320 $ ver na pág. 414
Andaluzia e Toledo.................... 5 dias / 4 noites a partir de 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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17 dias
Inicio: Paris
Fim: Munique

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo
livre. Jantar e acomodação. Excursão opcio-
nal a Paris Iluminada. 

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a vi-
sita panorâmica da cidade, durante a qual
veremos: a Catedral de Notre Dame, obra-pri-
ma da arte medieval, o Quartier Latin, a Sor-
bonne, o Panteão de Homens Ilustres, onde
se encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio e
os Jardins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, sím-
bolo de Paris e da França, a Praça da Concór-
dia, a Praça  l’Étoile com o Arco do Triunfo, a
Praça Vendome, a Ópera Garnier, etc. Al-
moço. A continuação, embarque nos famosos
“bateaux mouches” para realizar um passeio
de barco ao longo do rio Sena. Subida ao 2º
andar da famosa Torre Eiffel, desde onde terá
uma vista única da incrível e grande cidade
que é Paris. Terminaremos o dia com um pas-
seio a pé por Montmartre e a Praça Tertre.
Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos
a possibilidade de realizar uma das seguintes
visitas opcionais:
• Palácio de Versalhes
• Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges,
uma das cidades mais encantadoras da Euro-
pa, um museu romântico a céu aberto, com
suas igrejas, célebres canais e as “Casas das
Guildas“ (sedes de associações antigas), que
lembram o seu glorioso passado como porto.
Considerada Patrimônio da Humanidade e
uma das mais bem preservadas da época me-
dieval na Europa. Destacamos a Praça Maior,
onde se encontram os grandes mercados
centrais do século XIII, antigo centro comercial
da cidade: praça de Burg com a Prefeitura, o
Palácio da Justiça e a Basílica do Sangue Sa-
grado, etc. Tempo livre, durante o qual poderá
comprar suas famosas rendas, cerâmicas, ou
simplesmente caminhar pelas ruas e canais.
Continuação a Gante, a cidade flamenga mais
populosa nos tempos medievais e local de
nascimento de Carlos I, em 1500. Destaca-
mos a catedral de São Bavão, de estilo româ-
nico, gótico e barroco, com o políptico dos
irmãos Van Eyck, “A Adoração do Cordeiro

Místico“, e a “Vocação de São Bavão“, de Ru-
bens. Veremos também a Prefeitura, uma mis-
tura curiosa dos estilos gótico e renascentista.
Continuação da viagem a Bruxelas. Jantar e
acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
visita a cidade sede de grande número de or-
ganizações internacionais e, por essa razão,
lugar onde se tomam as decisões mais impor-
tantes com respeito ao Velho Continente. Des-
taca sua Grand Place, dominada pela majes-
tosa Torre da Prefeitura, a catedral, com seus
museus que abrigam grandes obras dos mes-
tres flamengos, seu Palácio da Justiça, etc.
Saída para Antuérpia. Visita da cidade, com
destaque a catedral de Nossa Senhora, monu-
mental obra do gótico flamengo, a Praça
Maior, dominada pela torre da Catedral e a
Prefeitura. Continuação da viagem para Haia.
Lá se encontra Madurodam, a cidade em mi-
niatura (visita opcional). Belo parque que reúne
uma representação perfeita em escala 1:25 de
todos os edificios e canais mais representati-
vos da Holanda. Possui mais de 5.000 bonsais
ou árvores em miniatura, etc. Seguiremos nos-
sa viagem a Amsterdã. Jantar e acomo-
dação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet . Na parte da manhã,
visita panorâmica da cidade. Sem dúvida o
destaque é dos canais e do centro antigo,
um dos maiores e mais bem preservados da
Europa, com uma linha baixa de edifícios com
elegantes fachadas e delicadas cúpulas. A
Praça Dam, bem no centro de Amsterdã, ro-
deada por edifícios dos séculos XVI e XVII,
com destaque a Antiga Prefeitura e a Nieuwe
Kerk (Igreja Nova). Depois, realizaremos um
belo passeio incluído por seus típicos canais.
Tarde livre. Se desejar, participe de uma ex-
cursão opcional a Marken e Volendam, duas
vilas de pescadores próximos a Amsterdã,
com casas perfeitamente preservadas, trajes
típicos, lojas e maravilhosos cenários. Jantar e
acomodação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia,
que hoje é uma das principais cidades euro-
peias em termos de feiras e exposições. Che-

gada e visita panorâmica da cidade, a qual
se destaca a magnífica Catedral de São Pe-
dro e Santa Maria, cujas obras se iniciaram
no século XIII, as Igrejas de São Pantaleão e
São Jorge e duas ruas encantadoras e anima-
das: Hole e Schildergasse. Continuação para
Boppard, para embarcar em um cruzeiro que
nos levará a parte mais bonita do Reno, po-
dendo admirar o Rochedo Loreley: uma enor-
me rocha maciça que surge na margem direita
do rio, num estreito que passa entre montan-
has e onde o curso do rio forma uma “S”, reve-
lando os antigos Castelos-Fortalezas do
Reno. Desembarque e continuação a Frank-
furt. Visita panorâmica com destaque a cole-
giada de Frankfurt, também conhecida como
a catedral. Próximo à prefeitura encontra-se a
Igreja de São Paulo, a famosa Paulskirche,
onde, em 1848, constituiu-se a primeira As-
sembleia Nacional da Alemanha e que desde
então é considerada o berço da democracia
alemã. Outro emblema cultural de Frankfurt é o
Auditório e Centro de Congressos, Alte Oper
Frankfurt (antiga ópera), reconstruído depois
da II Guerra Mundial, com seu original estilo re-
nascentista italiano. A universidade, fundada
em 1914, leva o nome do filho predileto da ci-
dade: Johann Wolfgang Goethe, cuja casa na-
tal é um dos monumentos mais visitados da ci-
dade. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT
Café da manhã buffet. Dia livre. Jantar e
acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) FRANKFURT–Cruzeiro
ao Longo do Reno–COLÔNIA 
Café da manhã buffet. Saída para St. Goar,
onde embarcaremos no cruzeiro que nos
conduzirá pela parte mais bonita do Reno,
para admirar o Rochedo Loreley e os antigos
castelos-fortalezas do Reno. Desembarque em
Boppard e continuação da viagem até Colô-
nia, que já foi a terceira maior cidade do mun-
do. Chegada; visita à cidade, na qual se des-
taca a magnífica Catedral Gótica, a maior do
país, visível de todas as partes da cidade e
uma das poucas construções que sobreviveu
aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial.
Jantar e acomodação.

DIA 10. (Quarta Feira) COLÔNIA–
HANNOVER–HAMBURGO 
Café da manhã buffet. Saída para Hannover,
capital da Baixa Saxônia, localizada nas mar-
gens do rio Leine. Tour panorâmico pela cida-

de com destaque para a antiga Prefeitura e a
igreja do Mercado, assim como a nova Prefei-
tura. Continuação da viagem até Hamburgo,
conhecida como a porta da Alemanha para o
mundo. Cidade aquática por excelência, uma
vez que tanto seu rio Elba, o lago Alster (bem
no centro da cidade) e o porto (o mais impor-
tante da Alemanha), são os pilares da cidade.
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre nesta
elegante e cosmopolita cidade. Passeio de
barco, opcional, pelo porto. Jantar e acomo-
dação.

DIA 11. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão incluída a Lübeck 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã fa-
remos a visita à cidade, destacando a igreja
de St Michaelis, a Prefeitura e a Bolsa, a cida-
de armazém, o bairro das escadas, etc. Tempo
livre durante o qual poderá dar um passeio de
barco pelo porto ou pelo lago Alster e passear
pelas extensas superfícies verdes que fazem
de Hamburgo a cidade mais verde da Aleman-
ha. Também poderemos ir a Jungfernstieg
para fazer algumas compras. Na parte da tar-
de uma preciosa excursão inclusa à cidade de
Lübeck. Faremos a visita ao seu centro históri-

dias, 15 refeições e 19 visitas  ... a partir de 2.410 $17

3 Paris, 1 Bruxelas, 2 Amsterdã,

2 Frankfurt,1 Colônia, 2 Hamburgo, 

3 Berlim, 2 Munique

Além das visitas panorâmicas em Paris, Bruxelas, Amsterdã, 

Colônia e Frankfurt, incluímos:

• Bruges, Gante, Antuérpia e A Haia.

• Subida a Torre Eiffel e passeio em barco ao longo do Sena.

• Passeio em Montmartre.

• Passeio pela Grand Place.

• Cruzeiro ao longo do Reno. Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Visita a Hannover.

• Excurção a Lübeck.

• Degustação de cerveja em Munique e visita a Dresden (tour 17 dias).

EUROPA ROMÂNTICA

Paris

Bruges

Gante

Amsterdã
A Haia

Antuérpia

Bruxelas
Frankfurt

Colônia
Hannover

Hamburgo

Lübeck

Berlim

Dresden

Munique

Castelo de
Neuschwanstein

(1)I

C42
C43
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DATAS DE INICIO PARIS

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

Este itinerário de 15 dias é idêntico ao da
viagem de 17 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os dois últimos dias, terminan-
do no 15º dia, em Berlim, com o traslado ao
aeroporto.

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência a

partir da chegada
● Ônibus Autopullman para o

percurso terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos ou

similares
● Refeições: 13 ou 15 refeições

principais (conforme opção
escolhida). Bebidas não inclusas.

● Visitas com guia local: Paris,
Bruxelas, Amsterdã, Hamburgo,
Berlim, Munique.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Bruges, Gante, Antuérpia, A Haia,
Colônia, Frankfurt, Dresden e
Hannover.

● Outras atrações inclusas:
Subida a Torre Eiffel, passeio em barco
pelo Sena, passeio pelos canais de
Amsterdã, passeio por Montmartre,
passeio e degustação de cerveja em
Frankfurt, visita a Lübeck, Cruzeiro
pelo Reno e degustação de cerveja
en Munique.

● Seguro de viagem.

co, de forma oval, rodeado de água, que
continua oferecendo até hoje a extraordinária
imagem do gótico medieval. Resto do tempo
livre para seguir desfrutando desta maravilho-
sa cidade, declarada Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO. No horário indicado, re-
torno a Hamburgo. Jantar e acomodação.

DIA 12. (Sexta Feira) HAMBURGO-
BERLIM
Café da manhã buffet. Saída para Berlim,
novamente a capital da reunificada Aleman-
ha. Chegada e visita panorâmica pela cida-
de. O conjunto formado pelas suas belas
avenidas, monumentos, palácios, parques,
teatros e museus, mesmo depois dos efeitos
devastadores dos ataques aéreos da Segun-
da Guerra Mundial. Destaca-se a Torre Co-
memorativa da Igreja, a Prefeitura Vermelha,
a Torre de Rádio, o Portão de Brandeburgo
(símbolo da cidade desde 1989, ano da reu-
nificação do país); o Reichstag, nova sede do
parlamento alemão e os restos do célebre
muro. Jantar e acomodação.

DIA 13. (Sábado) BERLIM
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita opcional a Berlim Artística.
O Museu Pergamon abriga uma das obras-
primas da arte helénica, o Altar de Pérgamo,
além de uma grande quantidade de vestígios
arqueológicos que nos transportam a diver-
sas civilizações antigas. No Museu Egípcio
poderemos admirar o internacionalmente
conhecido busto de Nefertiti e outros tesou-
ros do antigo Egito. Em ambos museus, nos-
so guia irá mostrar as obras mais valiosas
que lá estão. Resto do tempo livre; reco-
mendamos aproximar-se para conhecer a
praça de Alexander (Alexanderplatz), de onde
é possível dirigir-se até a Catedral e a Pre-
feitura Vermelha, as torres gémeas da Igreja
de São Nicolau e o Gendarmenmarkt, um dos
locais mais bonitos de Berlim. O Bairro Han-
saviertel constitui uma verdadeira antologia
da arquitetura moderna. A partir do Sieges-
saule (Obelisco da Vitória) aprecia-se um belo
panorama do Tiergarten e da antiga Berlim
Oriental. Aproveite para degustar a famosa
Berliner Weisse, cerveja ligeiramente fermen-
tada, servida em grandes copos, com um to-
que de xarope de groselha. Jantar e aco-
modação.

DIA 14. (Domingo) BERLIM 
Café da manhã buffet. Dia livre. Hoje tere-

dias, 13 refeições e 17 visitas  ... a partir de 2.120 $15

15 dias
Inicio: Paris
Fim: Berlim

HOTÉIS previstos ou similares
Paris Mercure la Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Bruxelas Ibis Gare Midi **** Periferia
Ramada Woluwe**** Cidade

Amsterdã Dorint Airport **** Periferia
H. Inn Express*** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Semicentro
Mercure Eschborn**** Periferia

Zone Cologne Rudolf Platz**** Cidade
Colônia Ramada Bruhl**** Bruhl

Mercure Neuss**** Düsseldorf

Hamburgo Novum Style Centrum*** Cidade
Panorama Harburg**** Periferia

Berlim Holiday Inn C.W.**** Cidade
Wyndhan City East**** Cidade
Berlim Excelsior**** Cidade

Munique Feringapark**** Cidade
Ramada Messe**** Cidade

mos a possibilidade de realizar uma interes-
sante visita à cidade de Potsdam, cidade re-
sidência dos Eleitores de Brandemburgo des-
de o século XVII. Seus belos palácios e
jardins, que ocupam mais de 300 hectares,
são o melhor exemplo do esplendor do gran-
de império prussiano. Passearemos pelos jar-
dins do belo Palácio de Sanssouci, mandado
construir pelo rei Federico II, que o utilizava
como residência de verão. Tempo livre para
desfrutar desta bela cidade. Se quiser, visite o
Palácio de Cecilienhof, onde foram assinados
os acordos que puseram fim à Segunda Guer-
ra Mundial. Jantar e acomodação.

DIA 15. (Segunda Feira) BERLIM–
DRESDEN–MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Saída para Dresden,
capital do estado da Saxônia, de alto nível cul-
tural e artístico, conhecida como a cidade do
Barroco. A melhor maneira de conhecer seu
centro histórico é a pé; ao longo de escassos
três quilômetros já é possível observar a os-
tentosa arquitetura teatral da Ópera de Dres-
den, um exemplo fantástico da tradição 
da cidade, que remonta à época do Renasci-
mento; o Palácio Zwinger, grandiosa obra de
arquitetura barroca; a Igreja de Nossa Senho-
ra de Dresden, umas das igrejas protestantes
mais importantes da região da Saxônia. Conti-
nuação da viagem para Munique. Chegada,
jantar e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
faremos a visita panorâmica à cidade: o
palácio barroco de Nymphenburg (atrás dele
encontra-se uma torre de 295 metros de altu-
ra que marca o local dos Jogos Olímpicos de
1972), o famoso carrilhão de Glockenspiel, a
igreja de São Miguel, a catedral gótica. Almo-
ço e para os que quiserem, sugerimos uma vi-
sita ao Castelo de Neuschwanstein (opc.),
criado por Ludwig II da Baviera, mais conheci-
do como o “rei Louco”. O castelo se eleva
numa encosta montanhosa como se fosse um
cenário, por isso, não é de surpreender que
Walt Disney o tenha utilizado como modelo
para criar o castelo da Bela Adormecida. De-
gustação da típica cerveja bávara numa de
suas famosas cervejarias. Acomodação.

DIA 19. (Quarta Feira) MUNIQUE 
Café da manhã buffet. Na hora indicada,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

Esquema da viagem:

Dia 1. - Paris
Dia 2. - Paris
Dia 3. - Paris
Dia 4. - Paris-Bruges-Gante-Bruxelas
Dia 5. - Bruxelas-Antuérpia-A Haia-

Amsterdã
Dia 6. - Amsterdã
Dia 7. - Amsterdã-Colônia-Frankfurt
Dia 8. - Frankfurt
Dia 9. - Frankfurt-Cruzeiro Reno-

Colônia
Dia 10. - Colônia-Hannover-Hamburgo
Dia 11. - Hamburgo
Dia 12. - Hamburgo-Berlim
Dia 13. - Berlim
Dia 14. - Berlim
Dia 15. - Berlim. Fim da viagem

NOTAS

• Ver notas págs. 65 e 77.

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 17 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.410
■ » Meia: ............................ 2.455
■ » Alta:.............................. 2.550
■ » Extra:............................ 2.760
Spto. quarto individual......................... 1.120

Viagem 15 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 2.120
■ » Meia: ............................ 2.165
■ » Alta:.............................. 2.260
■ » Extra:............................ 2.470
Spto. quarto individual......................... 980
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Paris ............ 70 80 90 190 50
Berlim .......... 80 80 80 80 50
Munique....... 70 70 70 70 50

Madri ....................... 3 d / 2 n desde 280 $ ver na pág. 413

Lisboa ..................... 3 d / 2 n desde 320 $ ver na pág. 414

Andaluzia e Toledo.. 5 d / 4 n desde 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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Paris

Bruges

Gante

A Haia

Antuérpia

Bruxelas

Amsterdã

Nuremberg

Frankfurt
Rota Romântica Praga

Viena
Bratislava

Budapeste

Colônia

Madri

Verona
Milão

Veneza
Padua

FlorençaNice PisaZaragoza

Barcelona
Roma

Assis

Nápoles

Montpellier

Capri

Além das visitas panorâmicas em, Paris, Bruxelas, Amsterdã, Frankfurt, Praga, Budapeste , 

Viena, Veneza, Florença, Roma, Barcelona e Madri (conforme opção escolhida), incluímos:

• Bruges, Gante, Antuérpia, A Haia, Colônia, Verona, Padua e Assis.

• Passeio por Montmartre e pela Grand Place.

• Subida a Torre Eiffel e passeio em barco ao longo do Sena.

• Cruzeiro ao longo do Reno. Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Jantar na famosa cervejaria U-Fleku.

• Jantar com entretenimento em Grinzing.

• Cruzeiro na laguna veneziana. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.

• Passeio pelo Trastevere e Plaça Maior.

3 Paris, 1 Bruxelas, 2 Amsterdã, 1 Colônia, 1 Frankfurt,  

2 Praga, 2 Budapeste, 3 Viena, 1 Milão, 2 Veneza, 

1 Florença, 3 Roma, 1 Nice, 1 Barcelona, 2 Madri, 

MARAVILHAS DA EUROPA (Viena-Milão em avião)

DIA 1. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Tempo liv-
re. Jantar e acomodação. Excursão opcional a
Paris Iluminada. 

DIA 2. (Terça Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Iniciaremos com a visita
panorâmica da cidade, durante a qual veremos:
a Catedral de Notre Dame, obra-prima da arte
medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne, o Pan-
teão de Homens Ilustres, onde se encontra o tú-
mulo de Napoleão, o Palácio e os Jardins de Lu-
xemburgo, a Torre Eiffel, símbolo de Paris e da
França, a Praça da Concórdia, a Praça  l’Étoile
com o Arco do Triunfo, a Praça Vendome, a
Ópera Garnier, etc. Almoço. A continuação,
embarque nos famosos “bateaux mouches” para
realizar um passeio de barco ao longo do rio
Sena. Subida ao 2º andar da famosa Torre Eiffel,
desde onde terá uma vista única da incrível e
grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia
com um passeio a pé por Montmartre e a Praça
Tertre. Acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de realizar uma das seguintes  visi-
tas opcionais:
• Palácio de Versalhes
• Museu do Louvre

DIA 4. (Quinta Feira) PARIS-BRUGES-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges, um
museu romântico a céu aberto, com suas igrejas,
célebres canais e as “Casas das Guildas“. Desta-
camos a Praça Maior, onde se encontram os
grandes mercados centrais do século XIII, antigo
centro comercial da cidade: praça de Burg com
a Prefeitura, o Palácio da Justiça e a Basílica do
Sangue Sagrado, etc. Tempo livre, durante o qual
poderá comprar suas famosas rendas, cerâmi-
cas, ou simplesmente caminhar pelas ruas e ca-
nais. Continuação a Gante, a cidade flamenga
mais populosa nos tempos medievais e local de
nascimento de Carlos I, em 1500. Veremos tam-
bém a Prefeitura, uma mistura curiosa dos estilos
gótico e renascentista. Continuação da viagem a
Bruxelas. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) BRUXELAS-ANTUÉRPIA-
A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visi-
ta a cidade sede de grande número de organi-
zações internacionais e, por essa razão, lugar
onde se tomam as decisões mais importantes

com respeito ao Velho Continente. Destaca sua
Grand Place, dominada pela majestosa Torre da
Prefeitura, a catedral, com seus museus que
abrigam grandes obras dos mestres flamengos,
seu Palácio da Justiça, etc. Saída para Antuér-
pia. Visita da cidade, com destaque a catedral
de Nossa Senhora, monumental obra do gótico
flamengo, a Praça Maior, dominada pela torre da
Catedral e a Prefeitura. Continuação da viagem
para Haia. Lá se encontra Madurodam, a cidade
em miniatura (visita opcional). Seguiremos nossa
viagem a Amsterdã. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E 
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã buffet . Na parte da manhã, vi-
sita panorâmica da cidade. Depois, realizare-
mos um belo passeio incluído por seus típicos
canais. Tarde livre. Se desejar, participe de uma
excursão opcional a Marken e Volendam, duas
vilas de pescadores próximos a Amsterdã, com
casas perfeitamente preservadas, trajes típicos,
lojas e maravilhosos cenários. Jantar e acomo-
dação.

DIA 7. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA-
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã buffet. Saída para Colônia, que
hoje é uma das principais cidades europeias em
termos de feiras e exposições. Chegada e visita
panorâmica da cidade, a qual se destaca a
magnífica Catedral de São Pedro e Santa Ma-
ria, cujas obras se iniciaram no século XIII, as
Igrejas de São Pantaleão e São Jorge e duas
ruas encantadoras e animadas: Hole e Schilder-
gasse. Continuação para Boppard, para embar-
car em um cruzeiro que nos levará a parte mais
bonita do Reno, podendo admirar o Rochedo
Loreley: num estreito que passa entre montan-
has e onde o curso do rio forma uma “S”, reve-
lando os antigos Castelos-Fortalezas do Reno.
Desembarque e continuação a Frankfurt. Visita
panorâmica com destaque a colegiada de
Frankfurt, também conhecida como a catedral.
Próximo à prefeitura encontra-se a Igreja de São
Paulo, a famosa Paulskirche. Outro emblema
cultural de Frankfurt é o Auditório e Centro de
Congressos. Concluiremos passeio com degus-
tação de cervejia. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) FRANKFURT–
NUREMBERGUE–PRAGA 
Café da manhã buffet. Saída para Nurem-
bergue, antiga capital imperial e uma das ci-
dades mais históricas. Tempo livre. Daremos se-
guimento a nossa viagem em direção a Praga,

capital da República Tcheca. Chegada, jantar e
acomodação.

DIA 9. (Terça Feira) PRAGA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã reali-
zaremos uma visita panorâmica à cidade. Vere-
mos: a Praça da República, onde se encontra
uma das mais antigas torres de Praga: a Torre de
Pólvora e a Casa Municipal; a Praça Venceslau, a
maior das três gigantescas praças construídas
por Carlos IV para sua Cidade Nova (Nové Mes-
to). Continuaremos para a ponte Charles. Na
parte da tarde, opcionalmente, poderemos reali-
zar a visita artística: Finalmente nos despedire-
mos de Praga em sua mais famosa cervejaria, a
U Fleku, onde jantaremos e degustaremos
sua famosa cerveja. 

DIA 10. (Quarta Feira) PRAGA–
BRATISLAVA–BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Bem cedo pela manhã,
saída para Brno. A seguir, tempo livre para visitar
a Praça da Liberdade, a Fonte Barroca e a velha
Prefeitura. Continuação da viagem até Bratisla-
va, capital da Eslováquia. Chegada e visita pa-
norâmica à cidade. Saída para Budapeste. Che-
gada jantar e acomodação.

DIA 11. (Quinta Feira) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Estadia com meia
pensão. Na parte da manhã, faremos a visita
panorâmica. Na margem direita do Danúbio fica
o centro histórico, o Buda, onde veremos: o Bas-
tião dos Pescadores, a Igreja de Matias, etc. A
seguir atravessaremos o Danúbio para visitar
Peste, a parte comercial da cidade. Almoço. Na
parte da tarde aqueles que desejarem poderão
fazer um passeio opcional de barco no Danúbio.
Esta noite oferecemos a possibilidade de fazer
um passeio noturno por Budapeste iluminada e
participar de um jantar cigano (opc.). Acomoda-
ção.

DIA 12. (Sexta Feira) BUDAPESTE–VIENA 
Café da manhã buffet. Saída para a fronteira
austríaca. Chegada a Viena. Almoço. Visita pa-
norâmica: em nosso trajeto, encontraremos o
Palácio Imperial, residência dos imperadores, o
Palácio Belvedere, a Igreja Votiva, a Ópera, o mu-
seu de Belas Artes, os monumentos a Goethe,
Schiller e Mozart, a Universidade, etc. Acomo-
dação.

DIA 13. (Sábado) VIENA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã será
possível realizar, opcionalmente, a visita artísti-

ca da cidade, na qual conheceremos as depen-
dências do magnífico edifício que abriga a Ópera
mais importante de Viena. A seguir, iremos para
Grinzing, bela cidadezinha de viticultores, onde
desfrutaremos do jantar incluso numa de suas
típicas tabernas. Retorno a Viena e acomoda-
ção.

DIA 14. (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Dia livre para seguir
passeando e visitando Viena. Acomodação. 

DIA 15. (Segunda Feira) VIENA–MILÃO 
Viagem de avião 

Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com
destino a Milão (voo não incluido). Chegada, as-
sistência no aeroporto e traslado ao hotel. Jan-
tar e acomodação.

DIA 16. (Terça Feira) MILÃO–VERONA–
VENEZA 
Café da manhã buffet. Manhã livre onde po-
derá visitar a Galeria Vittorio Emanuele II; o
“Duomo” (a maior catedral gótica da Itália), o
Castelo Sforza, etc. Saída para Verona, a cidade
de Romeu e Julieta. Tempo livre para visitar a
casa de Julieta, situada nas proximidades da
Piazza Erbe, um compacto casarão medieval
com seu típico balcão. Também será possível vi-
sitar a Piazza Bra e sua gloriosa Arena Romana
do século I, terceira estrutura desse gênero em
tamanho, no mundo inteiro. Continuação da via-
gem até Veneza. Jantar e acomodação. Opcio-
nalmente, poderemos fazer uma visita noturna
a Veneza.

DIA 17. (Quarta Feira) VENEZA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã,
traslado até a Praça São Marcos. Faremos um
cruzeiro incluso pela laguna de Veneza, admi-
rando belíssimas paisagens. Começaremos
nossa visita panorâmica inclusa pela magnífica
Praça São Marcos, onde se reúnem a arte gre-
ga, medieval, bizantina e veneziana, formando
um maravilhoso conjunto arquitetônico com a
Basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, a
Ponte dos Suspiros, o Campanile e o Palácio
Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano.
Resto do tempo livre. Jantar e acomodação.

DIA 18. (Quinta Feira) VENEZA–PÁDUA–
FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, ci-
dade universitária, onde se destacam sua ma-
gnífica Praça Prato Della Valle e a Basílica de

dias, 19 refeições e 32 visitas  ... a partir de 3.470 $26

26 dias
Inicio: Paris
Fim:  Madri

(1)I

Inicio:
Paris
Países
Baixos
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DATAS DE INICIO PARIS
• 2016

Março 14 21 28

Abril 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22 29

Setembro 5 12 19 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19 26

• 2017

Janeiro 2 9 16 23 30

Fevereiro 6 13 20 27

Março 6

■ T. Baixa  ■ T. Meia ■ T. Alta ■ T. Extra
Temporada Extra coincide com la Copa de Europa dão Fútbol

Este itinerário de 22 dias é idêntico ao da
viagem de 26 dias, descrito nestas 2 pági-
nas, menos os cinco últimos dias, termi-
nando no 22º dia, em Roma, com o trasla-
do ao aeroporto.

Santo Antônio. Continuação para Florença,
onde faremos a visita panorâmica à cidade (in-
clusa). Seguindo os passos de Leonardo e Mi-
chelangelo, passaremos a conhecer os pontos-
chave do Renascimento. Na Catedral de Santa
Maria del Fiore, contemplaremos sua magnífica
cúpula, do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos
também a Praça da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanile, de Giotto. Res-
to do dia livre. Opcionalmente, você poderá visi-
tar os Museus Florentinos e a Academia,
onde poderá contemplar o famoso “Davi”, de
Michelangelo e outras obras-primas. Jantar e
acomodação.

DIA 19. (Sexta Feira) FLORENÇA–ASSIS–
ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visi-
taremos a Basílica de São Francisco. Conti-
nuação da viagem até Roma. Apresentamos a
capital do Tibre com uma visita panorâmica de
ônibus, até o coração da Roma antiga, conhe-
cendo a ilha Tiberina, o bairro de Trastevere, as
colinas do Aventino e a colina do Palatino. Vere-
mos também o Coliseu, o Circo Máximo, o Arco
de Constantino, Teatro di Marcello, Castel
Sant’Angelo, a famosíssima Praça Veneza e as
escadarias do Capitólio, a mais famosa das sete
colinas da cidade de Roma. Visita opcional à
Roma Barroca. Jantar e acomodação.

DIA 20. (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Hoje teremos uma visita
opcional interessantíssima aos Museus Vatica-
nos, Capela Sistina e ao interior da Basílica
de São Pedro. Também haverá oportunidade
de visitar, por conta própria, as Basílicas
Maiores e as Catacumbas, lugar de refúgio e
culto dos primeiros cristãos. Resto do dia livre.
Jantar e acomodação.

DIA 21. (Domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Excursão opcional de
dia inteiro a Nápoles e Capri. Saída de ônibus,
pela manhã, para Nápoles, onde tomaremos o
barco que nos levará à ilha de Capri. Passeio por
Capri e visita aos magníficos jardins de Augusto.
Tudo isso confirma a fama de Capri como a “Pé-
rola do Mediterrâneo». No final da tarde, regres-
so a Nápoles. Também existe a possibilidade de
visitar Pompeia (opcional). Acomodação.

dias, 19 refeições e 29 visitas  ... a partir de 3.020 $22

22 dias
Inicio: Paris
Fim: Roma

• A partir do dia 22 temos duas opções de
viagem para continuar até a Espanha:

INCLUSO NA VIAGEM

● Traslados: Aeroporto–hotel–aeroporto
● Guia acompanhante e assistência

a partir da chegada
● Ônibus Autopullman para o

percurso terrestre.
● Acomodação nos hotéis previstos

ou similares.
● Refeições: 19 refeições principais

(conforme opção escolhida).
Bebidas não inclusas.

● Visitas com guia local: Paris,
Bruxelas, Amsterdã, Praga,
Budapeste, Viena, Veneza, Florença,
Roma e Madri.

● Visitas explicadas por nosso guia:
Bruges, Gante, Antuérpia, A Haia,
Colônia, Frankfurt, Nurembergue,
Verona, Padua, Assis, Pisa, Nice e
Barcelona.

● Outras atrações inclusas: Subida a
Torre Eiffel, passeio em barco pelo
Sena, passeio pelos canais de
Amsterdã, passeio por Montmartre,
passeio e degustação de cerveja em
Frankfurt, Cruzeiro Reno.

● Seguro de viagem.

HOTÉIS previstos ou similares
Paris Mercure La Defense**** Cidade

Residhome Milenaire**** Cidade

Bruxelas Ibis Gare Midi *** Periferia

Amsterdã Dorint Airport **** Periferia
H. Inn Express Arena**** Cidade

Frankfurt Novotel City**** Cidade

Praga Holiday Inn Congress**** Cidade

Duo/Olympik I**** Cidade

Budapeste Arena/Budapeste **** Cidade

Viena Vienna South **** Cidade

Eurostars Viena**** Cidade

Milão Contessa Jolanda**** Cidade

Milano Niguarda**** Brasso

Veneza Villa Fiorita**** Monastier
Brioni / Colombo **** Jesolo

Florença Delta Florence **** Calenzano

Roma NH Midas/C.Colombo**** Cidade

Nice Apogia*** Cidade

Barcelona City Park St. J. *** Periferia

Madri Rafael Hoteles**** Cidade
Ver mais hotéis na pág. 31 e 65.

DIA 22. (Segunda Feira) ROMA–PISA–NICE 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, che-
gada e visita à Praça dos Milagres. Continuação
da viagem até Nice. Chegada. Acomodação.

DIA 23. (Terça Feira) NICE–MONTPELLIER–
BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier.
Continuação para Barcelona. Chegada e visita
à cidade. Percorreremos os lugares mais típi-
cos e importantes de Barcelona. Traslado ao
hotel. Acomodação.

DIA 24. (Quarta Feira) BARCELONA–
ZARAGOZA–MADRI 
Café da manhã buffet.. Saída para Zaragoza.
Visita panorâmica da Basílica do Pilar e conti-
nuação da viagem até Madri. Chegada. Pas-
seio pela Plaça Maior. Acomodação. 

DIA 25. (Quinta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje, faremos a visita
panorâmica à cidade. Tarde livre. Acomodação.

DIA 26. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

DIA 22. (Segunda Feira) ROMA–
BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado para Civita-
vecchia, para subir a bordo da embarcação da
Grimaldi Lines e seguir viagem até Barcelona.
Dia e noite a bordo. Acomodação em camaro-
te duplo. 

DIA 23. (Terça Feira) BARCELONA 
Dia de Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até
as 18:30 h, horário de chegada a Barcelona.
Tempo livre no navio para desfrutar de suas
fantásticas instalações. Desembarque e visita à
cidade. Percorreremos os lugares mais típicos
e importantes de Barcelona. Acomodação.

DIA 24 e 25. (Quarta e Quinta Feira)
Idénticos à opção ónibus descrita mais acima.

DIA 26. (Sexta Feira) MADRI 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

OPÇÃO: ÔNIBUS

OPÇÃO: BARCO

PREÇOS POR PESSOA $ USA en hab. doble

Viagem 26 dias, ônibus
■ Temporada Baixa: ........................... 3.470
■ » Meia: ............................ 3.630
■ » Alta:.............................. 3.870
■ » Extra:............................ 3.935
Spto. quarto individual......................... 1.750

Viagem 26 dias, barco
■ Temporada Baixa: ........................... 3.690
■ » Meia: ............................ 3.920
■ » Alta:.............................. 4.100
■ » Extra:............................ 4.225
Spto. quarto individual......................... 1.820

Viagem 22 dias
■ Temporada Baixa: ........................... 3.020
■ » Meia: ............................ 3.195
■ » Alta:.............................. 3.405
■ » Extra:............................ 3.500
Spto. quarto individual......................... 1.470
Bônus cancel sem despesas............... 30

• NOITES EXTRAS preços por pessoa em AD

Cidade T. Baixa T. Meia T. Alta T. Extra
Spto.
Indiv.

Paris ............ 70 80 90 190 50
Roma........... 65 70 90 70 50
Madri ........... 60 60 70 60 50

NOTAS

• Ver notas págs. 65 e 337.

Madri ....................... 3 d / 2 n desde 280 $ ver na pág. 413

Lisboa ..................... 3 d / 2 n desde 320 $ ver na pág. 414

Andaluzia e Toledo.. 5 d / 4 n desde 620 $ ver na pág. 415

EXTENSÕES
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DIA 1º (Segunda Feira)
DÉLHI
Chegada a Délhi, traslado ao hotel. Tempo livre até a hora
do check-in (14 horas aprox.). Délhi: lar de várias dinastias
e govenantes durante seus mais de 3000 anos de existên-
cia, que deixaram um grande legado artístico. Jantar (opc.
PC) e acomodação.

DIA 2º (Terça Feira)
DÉLHI
Café da manhã buffet. Em seguida temos incluso o tour
por Velha e Nova Délhi. Visitaremos a majestosa Mes-
quita Jama Masjid, construída em 1656 pelo imperador
Shah Jahan, com três imponentes cúpulas de mármore
preto e branco e dois minaretes gêmeos que flanqueiam
seu majestoso arco central. Uma grande escadaria de are-
nito vermelho conduz às magníficas portas em arco. Visi-
taremos também Raj Ghat e o Mausoléu de Mahatma
Gandhi. Almoço (opc. MP, PC). Na parte da tarde visita-
remos a parte moderna de Délhi. Veremos a Porta da
Índia, um arco do triunfo em homenagem à Primeira
Guerra Mundial e Rashtrapati Bhawan, maravilhosa es-
trutura e residência oficial do presidente da Índia. Vsitare-
mos também o Qutab Minar, torre da vitória de cinco
andares. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 3º (Quarta Feira)
DÉLHI-AGRA Taj Mahal: “uma visão, um sonho,
um poema, uma maravilha”
Café da manhã buffet. Hoje teremos um lindo dia por
diante. Nas primeiras horas da manhã, saída para Agra.
Almoço (opc. MP, PC). Chegada e visita panorâmica pela
cidade, que, graças aos imperadores Akbar, Jahangir e
Shah Jahan, floresceu e atraiu artesãos da Pérsia, Ásia
central e de outras regiões da Índia. Nesta cidade, capital
do império mogol durante os séculos XVI-XVII, encontra-
se o majestoso Taj Mahal uma das sete maravilhas do
mundo. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 4º (Quinta Feira)
AGRA
Café da manhã buffet. Visita ao espetacular Forte Ver-
melho de Agra, situado na margem oeste do rio Yamuna
e construído entre 1565 e 1573. Dentro do complexo en-
contram-se algumas interessantes estruturas, como o Je-
hangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mesquita
Moti Masjid. Almoço (opc. MP, PC). Tarde livre. Jantar
(opc. PC). Acomodação.

DIA 5º (Sexta Feira)
AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã,
saída para Jaipur, visitando no caminho Fatehpur Sikri.

Construída pelo imperador Akbar em 1569, em homena-
gem a Salim Chishti, famoso místico sufi da ordem chishti,
Fatehpur Sikri foi a capital mogol durante 14 anos e é um
belo expoente da cidade amuralhada mogol, com áreas
públicas e privadas bem diferenciadas. Sua arquitetura,
fusão dos estilos indiano e islâmico, reflete a visão secular
de Akbar e seu modo de governar. Foi abandonada devido
à impossibilidade de dotá-la de abastecimento d’água. Al-
moço (opc. MP, PC). Finalizada a visita, continuação da
viagem para Jaipur. Chegada e traslado ao hotel. Jantar
(opc. PC). Acomodação.

DIA 6º (Sábado)
JAIPUR
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, excursão de
meio dia ao Forte Amber, a antiga capital do Estado até
1728. Esta fortaleza foi construída em 1592, sobre os es-
combros de um velho forte do século XI, mas são os di-
versos edifícios adicionados posteriormente (1621-1667)
que formam seu magnífico corpo central. Lá, visitaremos
o Templo de Kali, o Pavilhão da Vitória (Jai Mahal) e o Jag-
mandir. Também desfrutaremos de uma experiência única:
um passeio de elefante para chegar até o topo da colina
sobre a qual repousa o forte. Almoço (opc. MP, PC). Na
parte da tarde, visita panorâmica em Jaipur (que leva o
nome do Marajá Jai Singh, príncipe e astrônomo). Visita-
remos o Palácio do Maharajá, antiga residência real.
Também teremos a possibilidade de ver e fotografar um
dos símbolos da cidade, o Palácio dos Ventos (Hawa
Mahal) com sua belíssima fachada na qual é possível apre-
ciar a arte mogol em todo o seu esplendor. Jantar (opc.
PC). Acomodação.

DIA 7º (Domingo)
JAIPUR-DÉLHI
Café da manhã. Na hora marcada, saída pela estrada até
Délhi. Almoço (opc. MP, PC). Chegada ao hotel. Acomo-
dação.

DIA 8º (Segunda Feira)
DÉLHI
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços. 

Super Oferta: Incrível Índia
8 días Delhi (3 noites)-Agra (2 noites)-Jaipur (2 noites)

Hotéis 4****Sup e 5*****Luxo

TOUR EXCLUSIVO
DA PANAVISIÓN

• Guia falando espanhol durante toda a viagem

AD 865 $ .....  MP 1.010 $ ..... PC 1.145 $

OBSERVAÇÕES INTERESSANTES:
Esta preciosa viagem de 8 dias de duração

tem um preço bem atraente
865 $

Aproveitamos a oportunidade para informar
que oferecemos esta mesma viagem com:
Bangkok .................................. ver pág. 384
Maldivas, Dubai, Goa .............. ver pág. 392 
Tailândia, Sri Lanka ................. ver pág. 392

Notas:
• A ordem do itinerário pode ser alterada, respeitando o conteúdo

do mesmo.
• Consultar suplemento de Natal e Fim de Ano.
• Saídas garantidas. Preços fixados para 10 pax. Quando o grupo

for inferior a 10 pax, a saída está garantida igualmente mediante
um pequeno. 

• Visto: Consulte a entidade competente de seu país de origem com
respeito aos requisitos e condições.

hoteis previstos ou similares

DELHI     Holiday Inn M. Vihar 4****Sup       www.holidayinn.com

           Crowne Plaza M. Vihar 5*****L www.crowneplaza.com

AGRA     Clarks Shiraz 4****Sup                 www.hotelclarks.com

            ITC Mughal 5*****L               www.starwoodhotels.com

JAIPUR  Country Inn 4****Sup                  www.countryinns.com

            ITC Rajputana 5*****L                       www.itchotels.in

8 dias: preços por pessoa $ USA

4****SUP      5*****L

em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865      990

Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . . 365      485

� Temporada Meia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165      300

� Temporada Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195      350

Suplemento meia penção . . . . . . . . . . . . . . . . 145      145

Suplemento penção completa . . . . . . . . . . . . 280      280

Spto. noite extra em Delhi (com traslado) . . . 150      175

W02

datas da inicio Delhi

• 2016

Março                     7       14      21      28

Abril                        4       11      18      25

Maio                       2        9       16      23      30

Junho                     6       13      20      27

Julho                      4       11      18      25

Agosto                    1        8       15      22      29

Setembro               5       12      19      26

Outubro                  3       10      24      31

Novembro              7       14      21      28

Dezembro              5       12

• 2017
Janeiro                   2        9       23

Fevereiro                6       20      27

meia   alta

o programa inclui

• Assistência de nossa equipe nos aeroportos, traslado ao
hotel e vice-versa.

• Tour exclusivo acompanhamento de um de nossos guias 
especialistas na Índia, desde a chegada a Délhi até a saída
de Délhi.

• Refeições: 
Café da manhã buffet diário: 7 cafés da manhã.
Meia penção: 7 cafés da manhã e 6 almoços.
Penção completa: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 6. jantares.

• Visitas com guias locais

Em Délhi: Panorâmica velha e nova Délhi
Minarete Qutub (com entrada)

Em Jaipur: Forte Amber, Panorâmica cidade de Jaipur,
Palácio do Maharajá (com entrada)

Em Agra: Palácio Taj Mahal, Fortaleza Agra

Em Katmandu: Patan, Bhadgaon

Em Bangkok: Wat Pho, Wat Trimit, Palácio Real

• Otras atrações inclusas:
Paseio de elefante até o Forte Amber em Jaipur.

• Seguro de viagem.
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DIA 1º (Domingo)
DÉLHI
Chegada a Délhi. Assistência no aeroporto e traslado ao
hotel. Acomodação.

DIA 2º (Segunda Feira)
DÉLHI
Café da manhã buffet. A seguir, tour por Velha e Nova
Délhi. Visitaremos a majestosa Mesquita Jama Masjid,
construída em 1656 pelo imperador Shah Jahan, com três
imponentes cúpulas de mármore preto e branco e dois
minaretes gêmeos que flanqueiam seu majestoso arco
central. Uma grande escadaria de arenito vermelho con-
duz às magníficas portas em arco. Visitaremos também
Raj Ghat e o Mausoléu de Mahatma Gandhi. Almoço
(opc. MP e PC). Tarde livre. Jantar (opc. PC). Acomoda-
ção.

DIA 3º (Terça Feira)
DÉLHI
Café da manhã buffet. Hoje temos inclusa a visita à parte
moderna de Délhi. Veremos a Porta da Índia, um arco do
triunfo em homenagem à Primeira Guerra Mundial e Ras-
htrapati Bhawan, maravilhosa estrutura e residência ofi-
cial do presidente da Índia. Vsitaremos também o Qutab
Minar, torre da vitória de cinco andares. Almoço (opc.
MP e PC). Tarde livre. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 4º (Quarta Feira)
DÉLHI-MANDAWA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saímos para
Mandawa, uma pequena cidade que floresceu no século
XVIII e que possui um bonito forte. Almoço (opc. MP e
PC). Visita panorâmica pela cidade inclusa. Tempo livre.
Jantar (opc. PC) e acomodação.

DIA 5º (Quinta Feira)
MANDAWA-JAIPUR
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, saída para
Jaipur e visita ao pequeno vilarejo de Samode, onde se
encontra o palácio homônimo. Situada ao norte de Jaipur,
é um exemplo magnífico da arquitetura Rajput-Mogol.
Possui alguns dos afrescos e espelhos mais famosos do
estado Almoço (opc. MP e PC) chegada e traslado ao
hotel. Jantar (opc. PC) e acomodação.

DIA 6º (Sexta Feira)
JAIPUR
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, excursão de
meio dia ao Forte Amber, a antiga capital do Estado até
1728. Esta fortaleza foi construída em 1592, sobre os es-
combros de um velho forte do século XI, mas são os di-
versos edifícios adicionados posteriormente (1621-1667)
que formam seu magnífico corpo central. Lá, visitaremos
o Templo de Kali, o Pavilhão da Vitória (Jai Mahal) e o Jag-
mandir. Também desfrutaremos de uma experiência
única: um passeio de elefante para chegar até o topo da
colina sobre a qual repousa o forte. Almoço (opc. MP e
PC). Na parte da tarde, visita panorâmica em Jaipur (que
leva o nome do Marajá Jai Singh, que projetou e fundou
a cidade em 1727). Visitaremos o Palácio do Maharajá,
antiga residência real, hoje em dia museu, onde é possível
ver pinturas Rajput e Mogol e armas. Também visitaremos
o observatório astronômico Jantar Mantar, construído em
1700. Também teremos a possibilidade de ver e fotografar
um dos símbolos da cidade, o Palácio dos Ventos (Hawa
Mahal), com sua belíssima fachada na qual é possível
apreciar a arte mogol em todo o seu esplendor. Jantar
(opc. PC) e acomodação.

SAÍDAS
GARANTIDAS

O melhor da Índia + Bangkok
Delhi (3n), Mandawa (1n), Samode, Jaipur (2n), Agra (1n), Bangkok (3n)

Qutab Minar-Mesquita Jama Masjid-Taj Mahal-Forte Vermelho-Forte Amber-Wat Pho-Palácio Real

8 dias: O melhor da Índia, 14 visitas 6 cafés da manhã a partir de 865 $

12 dias: O melhor da Índia, 18 visitas 10 cafés da manhã a partir de 1.395 $

Vigem 8 dias: O melhor da Índia DIA 7º (Sábado)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Taj Mahal: “uma visão, um sonho, um poema,
uma maravilha”
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã,
saída para Agra, visitando no caminho Fatehpur Sikri.
Construída pelo imperador Akbar em 1569, em homena-
gem a Salim Chishti, famoso místico sufi da ordem chishti,
Fatehpur Sikri foi a capital mogol durante 14 anos e é um
belo expoente da cidade amuralhada mogol, com áreas
públicas e privadas bem diferenciadas e imponentes por-
tões. Sua arquitetura, fusão dos estilos indiano e islâmico,
reflete a visão secular de Akbar e seu modo de governar.
Continuação da viagem para Agra. Almoço (opc. MP e
PC). Na parte da tarde visita panorâmica à cidade onde
se encontra o majestoso Taj Mahal, uma das sete mara-
vilhas modernas do mundo, um canto de amor construído
pelo Imperador Shah Jahan em 1630 para servir como
mausoléu de sua rainha, Mumtaz Mahal. Chegada e tras-
lado ao hotel. Jantar (opc. PC) e acomodação.

DIA 8º (Domingo)
AGRA-DÉLHI
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita ao es-
petacular Forte Vermelho de Agra, situado na margem
oeste do rio Yamuna e construído entre 1565 e 1573 pelo
imperador mogol Akbar, seu filho Jahangir e seu neto
Shah Jahan. Suas imponentes fortificações de arenito ver-
melho formam uma meia lua ao longo da margem do rio
e encerram um gigantesco complexo de edifícios senho-
riais. Almoço (opc. MP e PC). Na parte da tarde traslado
ao aeroporto de Délhi. Fim da viagem e de nossos servi-
ços.
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Viagem 12 dias: O melhor da Índia com Bangkok

DIAS 1º a 7º. Idênticos aos da viagem de 8 dias

DIA 8º (Domingo)
AGRA-DÉLHI
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita ao es-
petacular Forte Vermelho de Agra, situado na margem
oeste do rio Yamuna e construído entre 1565 e 1573 pelo
imperador mogol Akbar, seu filho Jahangir e seu neto Shah
Jahan. Suas imponentes fortificações de arenito vermelho
formam uma meia lua ao longo da margem do rio e encer-
ram um gigantesco complexo de edifícios senhoriais. Al-
moço (opc. MP e PC). Na parte da tarde, saída para Délhi.
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 9º (Segunda Feira)
DÉLHI-BANGKOK

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a Bangkok
(voo não incluso). Chegada a Bangkok. Assistência no
aeroporto e traslado ao hotel. Tempo livre. Sugerimos um
passeio pela famosa Patpong. Acomodação. 

DIA 10º (Terça Feira)
BANGKOK
Café da manhã buffet. Temos inclusa a visita panorâ-
mica em Bangkok, veremos o Wat Pho, ou templo do
Buda Reclinado que, com seus 46 metros de compri-
mento e 15 metros de altura, é a maior estátua de Buda
reclinado da Tailândia. Em seguida veremos o Wat Trimit,
que abriga um Buda de Ouro de 5,5 toneladas. Termina-
mos a visita na joia de Bangkok, o Palácio Real, onde se

encontra o tesouro nacional: o Buda de Esmeralda. Aco-
modação.

DIA 11º (Quarta Feira)
BANGKOK
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a possibi-
lidade de realizara as seguintes visitas opcionais.

• Excursão para o mercado flutuante de Damnoan Sa-
duak: Nas primeiras horas da manhã, os estreitos ca-
nais ficam cheios de pequenas embarcações de frutas
e verduras vendidas por mulheres locais.

• Excursão de dia completo a Ayutthaya, que foi capital
do reino do Sião de 1350 a 1767, uma cidade conhe-
cida por seus impressionantes palácios e templos. Mais
tarde visitaremos Bang Pa-In, que foi residência real de
verão. Após a visita, embarcaremos num cruzeiro de
volta a Bangkok. Almoço tipo buffet a bordo (não inclui
bebidas). Durante as 4 horas de cruzeiro ao longo do
rio Chao Phraya você pode contemplar os vilarejos e as
casas das zonas rurais tailandesas.

• Excursão de dia completo a Kanchanaburi, uma cidade
situada ao longo do rio Mae Klong, mais conhecido
como rio Kwai. Visita a um dos cemitérios da 2ª Guerra
Mundial e ao mausoléu. Almoço tailandês em um res-
taurante local. Visita ao Centro de Tailândia e Birmânia,
antes de retornar a Bangkok.

DIA 12º (Quinta Feira)
BANGKOK
Café da manhã buffet. No horário indicado, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

Notas:
• A ordem do itinerário pode ser alterada, respeitando o conteúdo do mesmo.
• Visto: Consulte a entidade competente de seu país de origem com respeito aos requisitos e condições.
• Consultar suplemento de Natal e Fim de Ano.
(1) Saídas garantidas. Preços fixados para 10 pax. Quando o grupo for inferior a 10 pax, a saída está garantida igualmente mediante um pequeno. 

     preço por pessoa em quarto duplo  (mín. 10 pax)(1)

Viagem 8 dias: O melhor da Índia US $

4****SUP      5*****L

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865      990

Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . . 365      485

� Média Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165      300

� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195      350

Suplemento meia pensão . . . . . . . . . . . . . . . . 145      145

Suplemento pensão completa . . . . . . . . . . . . 280      280

Supl. noite extra em Délhi (com traslado): . . . 150      175

Viagem 12 dias: O melhor da Índia com Bangkok US $

4****SUP      5*****L

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.395   1.525

Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . . 535      800

� Média Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310      445

� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350      495

Suplemento meia pensão . . . . . . . . . . . . . . . . 145      145

Suplemento pensão completa . . . . . . . . . . . . 280      280

Supl. noite extra em Délhi (com traslado): . . . 150      175

hoteis previstos ou similares

DELHI Holiday Inn M. Vihar 4****Sup

www.holidayinn.com
Crowne Plaza M. Vihar 5*****L

www.crowneplaza.com

AGRA Clarks Shiraz 4****Sup

www.hotelclarks.com
ITC Mughal 5*****L

www.starwoodhotels.com

JAIPUR Country Inn 4****Sup

www.countryinns.com
ITC Rajputana 5*****L

www.itchotels.in

BANGKOK Amara 4****
www.holidayinn.com
Dusit Thani 5*****
www.radisson.com

o program inlui

• Assistência de nossa equipe nos aeroportos, tras-
lado ao hotel e vice-versa.

• Tour exclusivo, acompanhamento de um de nossos
guias especializados na Índia, do primeiro ao último
dia.

• Visitas com guias locais falando espanhol em
todas as cidades.

• Sistema de refeições Índia:
Opc. AD: Café da manhã buffet diário.
Opc. MP: Café da manhã buffet diário, 7 almoços
Opc. PC: Café da manhã buffet diário, 7 almoços e
6 jantares
Bangkok: Café da manhã buffet diário.

• Visitas inclusas
Em Délhi: Mesquita de Jama Masjid, Qutab Minar,
Mausoléu de Gandhi, Templo de Sikh, Templo de
Birla
Em Agra: Taj Mahal, Forte Vermelho
Em Fatehpur Sikri: Bulund Darwaza
Em Jaipur: Forte Amber, Palácio da Cidade,
Jantar Mantar
Em Bangkok: Templo do Buda Reclinado,
Wat Trimit, o Buda de Ouro, Palácio Real 
e Buda Esmeralda

• Seguro de viagem

Bangkok

Maldivas

Colombo

KATHMANDU

W05 - W06

datas da inicio Delhi

• 2016

Março                     7       14      21      28

Abril                        4       11      18      25

Maio                       2        9       16      23      30

Junho                     6       13      20      27

Julho                      4       11      18      25

Agosto                    1        8       15      22      29

Setembro               5       12      19      26

Outubro                  3       10      24      31

Novembro              7       14      21      28

Dezembro              5       12

• 2017
Janeiro                   2        9       23

Fevereiro                6       20      27

meia   alta
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DIA 1º (Segunda Feira)
DÉLHI
Chegada a Délhi. Assistência no aeroporto e traslado ao
hotel. Tempo livre até a hora do check-in (14 horas aprox.).
Jantar (opc. PC). Acomodação

DIA 2º (Terça Feira)
DÉLHI
Café da manhã buffet. A seguir, tour por Velha e Nova
Délhi. Visitaremos a majestosa Mesquita Jama Masjid,
construída em 1656 pelo imperador Shah Jahan, com
três imponentes cúpulas de mármore preto e branco e
dois minaretes gêmeos que flanqueiam seu majestoso
arco central. Uma grande escadaria de arenito vermelho
conduz às magníficas portas em arco. Visitaremos tam-
bém Raj Ghat, o Mausoléu de Mahatma Gandhi. Al-
moço. Na parte da tarde veremos a Porta da Índia, um
arco do triunfo em homenagem à Primeira Guerra Mun-
dial e Rashtrapati Bhawan, maravilhosa estrutura e re-
sidência oficial do presidente da Índia. Vsitaremos

também o Qutab Minar, torre da vitória de cinco anda-
res. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 3º (Quarta Feira)
DÉLHI-AGRA Taj Mahal: “uma visão, um sonho,
um poema, uma maravilha”
Café da manhã buffet. Hoje teremos um lindo dia por
diante. Nas primeiras horas da manhã, saída para Agra.
Almoço. Chegada e visita panorâmica pela cidade,
que, graças aos imperadores Akbar, Jahangir e Shah
Jahan, floresceu e atraiu artesãos da Pérsia, Ásia central
e de outras regiões da Índia. Nesta cidade, capital do im-
pério mogol durante os séculos XVI-XVII, encontra-se o
majestoso Taj Mahal uma das sete maravilhas do
mundo. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 4º (Quinta Feira)
AGRA
Café da manhã buffet. Visita ao espetacular Forte Ver-
melho de Agra, situado na margem oeste do rio Yamuna
e construído entre 1565 e 1573. Dentro do complexo en-
contram-se algumas interessantes estruturas, como o
Jehangiri Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mes-
quita Moti Masjid. Almoço. Tarde livre. Jantar (opc. PC).
Acomodação.

DIA 5º (Sexta Feira)
AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã,
saída para Jaipur, visitando no caminho Fatehpur Sikri.
Construída pelo imperador Akbar em 1569, em homena-
gem a Salim Chishti, famoso místico sufi da ordem chishti,
Fatehpur Sikri foi a capital mogol durante 14 anos e é um
belo expoente da cidade amuralhada mogol, com áreas
públicas e privadas bem diferenciadas e imponentes por-
tões. Sua arquitetura, fusão dos estilos indiano e islâmico,
reflete a visão secular de Akbar e seu modo de governar.
Foi abandonada devido à impossibilidade de dotá-la de
abastecimento d’água. Almoço. Finalizada a visita, con-

tinuação da viagem para Jaipur. Chegada e traslado ao
hotel. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 6º (Sábado)
JAIPUR
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, excursão
de meio dia ao Forte Amber, a antiga capital do Estado
até 1728. Esta fortaleza foi construída em 1592, sobre os
escombros de um velho forte do século XI, mas são os di-
versos edifícios adicionados posteriormente (1621-1667)
que formam seu magnífico corpo central.  Lá, visitaremos
o Templo de Kali, o Pavilhão da Vitória (Jai Mahal) e o Jag-
mandir. Também desfrutaremos de uma experiência única:
um passeio de elefante para chegar até o topo da colina
sobre a qual repousa o forte. Almoço. Na parte da tarde,
visita panorâmica em Jaipur (que leva o nome do Marajá
Jai Singh, príncipe e astrônomo, que projetou e fundou a
cidade em 1727). Visitaremos o Palácio do Maharajá,
antiga residência real. Também teremos a possibilidade
de ver e fotografar um dos símbolos da cidade, o Palácio
dos Ventos (Hawa Mahal) com sua belíssima fachada na
qual é possível apreciar a arte mogol em todo o seu es-
plendor. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 7º (Domingo)
JAIPUR-DÉLHI-BENARES

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã,
saída para Délhi. Chegada e traslado ao aeroporto para
embarcar no voo com destino a Benares (voo não in-
cluso), a cidade sagrada mais importante do hinduísmo,
situada nas margens do rio Ganges, igualmente sagrado.
Segundo a tradição, o próprio Buda predicou em suas
ruas. Milhoes de peregrinos para lá se dirigem, para puri-
ficar-se nas aguas do Ganges, assistir a antigos ritos, con-
sultar astrólogos e expulsar o karma negativo. Chegada
e traslado ao hotel. Na parte da tarde nos aproximaremos
dos ghats para presenciar a cerimônia Aarti - unica e
inconfundivel cerimonia de adoracao ao rio. Retorno ao
hotel. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 8º (Segunda Feira)
BENARES
Hoje madrugaremos para ver o espetacular nascer do sol
a bordo de um barco no rio Ganges. Ao raiar do dia os
habitantes locais deixam suas ruas labirínticas e se diri-
gem para os ghats, onde lavam suas roupas, praticam
posições de ioga e tomam um banho ritual. Os ghats do
centro são mais sagrados e muitos deles foram construí-
dos sob a égide dos antigos estados principescos, como
Darbhanga, Jaipur e Indore. Destaque para o Dashas-
hwamedh Ghat. Neste local alinham-se fileiras de sacer-
dotes que, sob guarda-sóis de bambu, conduzem
orações rituais. Embora Benares possua mais de sete-
centos templos, nenhum deles é tão sagrado quanto o
rio. Depois de contemplar este espetáculo único voltare-
mos ao hotel para tomar o café da manhã. Em seguida,
tour por Benares, Benares, onde poderemos ver os di-
versos templos desta cidade como: o Templo Bharat
Mata, o Templo Durga, Tulsi Manas mandir e a Uni-

Encantos da Índia
Delhi (3n),Agra (2n), Fatehpur Sikri, Jaipur (2n), Benarés (2n)

Qutab Minar-Mesquita Jama Masjid-Taj Mahal-Forte Vermelho-Forte Amber

Palácio da Cidade-Hawa Mahal- Sarnath

• Guia falando espanhol durante toda a viagem

10 dias 19 visitas 6 refeições a partir de 1.470 $
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o programa inclui

• Assistência de nossa equipe nos aeroportos, traslado
ao hotel e vice-versa.

• Tour exclusivo, acompanhamento de um de nossos
guias especilistas na Índia, do primeiro ao último dia.

• Visitas com guias locais falando espanhol em todas as
cidades.

• Sistema de refeições
Índia: Café da manhã buffet diário, 6 almoços
Opc. PC: Café da manhã buffet diário, 6 almoços e 8
jantares
Bangkok: Café da manhã buffet diário.

• Visitas inclusas
Em Délhi: Mesquita de Jama Masjid, Qutab Minar
Mausoléu de Gandhi, Templo de Sikh, Templo de Birla
Em Agra: Taj Mahal, Forte Vermelho
Em Fatehpur Sikri: Bulund Darwaza
Em Jaipur: Forte Amber, Palácio da Cidade, Jantar
Mantar
Em Bangkok: Templo do Buda Reclinado
Wat Trimit ou Buda de Ouro, Palácio Real 
e Buda Esmeralda

• Seguro de viagem

Notas:
• A ordem do itinerário pode ser alterada, respeitando o

conteúdo do mesmo.
• Visto: Consulte a entidade competente de seu país de origem

com respeito aos requisitos e condições.
• Consultar suplemento de Natal e Fim de Ano.
• Saídas garantidas. Preços fixados para 10 pax. Quando o

grupo for inferior a 10 pax, a saída está garantida igualmente
mediante um pequeno. 

hotéis previstos ou similares

DELHI Holiday Inn M. Vihar 4****Sup

www.holidayinn.com
Crowne Plaza M. Vihar 5*****L

www.crowneplaza.com

AGRA Clarks Shiraz 4****Sup

www.hotelclarks.com
ITC Mughal 5*****L

www.starwoodhotels.com

JAIPUR Country Inn 4****Sup

www.countryinns.com
ITC Rajputana 5*****L

www.itchotels.in

BANGKOK Amara 4****
www.holidayinn.com
Dusit Thani 5*****
www.radisson.com

10 dias: preços por pessoa $ USA

Vuelo opcional

Delhi-Benares-Delhi...................................................           400

4****SUP      5*****L

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.470   1.645

Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . . 490      750

� Média Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110      240

� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150      290

Suplemento pensão completa . . . . . . . . . . . . 170      220

Supl. noite extra em Délhi (com traslado): . . . 150      175

W03

datas de incio Delhi

• 2016

Março                     7       14      21      28

Abril                        4       11      18      25

Maio                       2        9       16      23      30

Junho                     6       13      20      27

Julho                      4       11      18      25

Agosto                    1        8       15      22      29

Setembro               5       12      19      26

Outubro                  3       10      24      31

Novembro              7       14      21      28

Dezembro              5       12

• 2017
Janeiro                   2        9       23

Fevereiro                6       20      27

meia   alta

versidade Hindu de Banaras que possui uma das me-
lhores coleções de pintura indiana do país. Almoço in-
cluso. Na parte da tarde visita a Sarnath, cidade sagrada
para os budistas, é o lugar histórico onde Buda predicou
pela primeira vez, dando origem ao Dharma, além de ser
o berço da primeira comunidade budista, dando nasci-
mento à Sanga. Foi redescoberta durante as expedições
arqueológicas de Alexander Cunningham. Jantar (opc.
PC). Acomodação.

DIA 9º (Terça Feira)
BENARES-DÉLHI
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aero-
porto para embarcar no voo com destino a Délhi (voo não
incluso). Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 10º (Quarta Feira)
DÉLHI
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.
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Belezas da Índia
Délhi (3n), Mandawa (1n), Jaipur (2n), Agra (1n), Orcha (1n), Benares (1n), Khajuraho (1n)

Qutab Minar-Mesquita Jama Masjid-Taj Mahal-Forte Vermelho-Forte Amber-Palácio da Cidade-Hawa Mahal- Templos de Khajuraho

• Guia falando espanhol durante toda a viagem

11 dias 20 visitas 8 almoços a partir de  1.860 $

DIA 1º (Domingo)
DÉLHI
Chegada a Délhi. Assistência no aeroporto e traslado ao
hotel. Acomodação.

DIA 2º (Segunda Feira)
DÉLHI
Café da manhã buffet. A seguir, tour por Velha e Nova
Délhi. Visitaremos a majestosa Mesquita Jama Masjid,
construída em 1656 pelo imperador Shah Jahan, com
três imponentes cúpulas de mármore preto e branco e
dois minaretes gêmeos que flanqueiam seu majestoso
arco central. Uma grande escadaria de arenito vermelho
conduz às magníficas portas em arco. Visitaremos tam-
bém Raj Ghat e o Mausoléu de Mahatma Gandhi. Al-
moço. Tarde livre. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 3º (Terça Feira)
DÉLHI
Café da manhã buffet. Hoje temos inclusa a visita à
parte moderna de Délhi. Veremos a Porta da Índia, um
arco do triunfo em homenagem à Primeira Guerra Mun-
dial e Rashtrapati Bhawan, maravilhosa estrutura e re-
sidência oficial do presidente da Índia. Vsitaremos
também o Qutab Minar, torre da vitória de cinco anda-
res. Almoço. Tarde livre. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 4º (Quarta Feira)
DÉLHI-MANDAWA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saímos para
Mandawa, uma pequena cidade que floresceu no século
XVIII e que possui um bonito forte. Almoço. Visita pano-
râmica pela cidade inclusa. Tempo livre. Jantar (opc.
PC) e acomodação.

DIA 5º (Quinta Feira)
MANDAWA-JAIPUR
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, saída para
Jaipur e visita ao pequeno vilarejo de Samode, onde se
encontra o palácio homônimo. Situada ao norte de Jai-
pur, é um exemplo magnífico da arquitetura Rajput-

Mogol. Possui alguns dos afrescos e espelhos mais fa-
mosos do estado Almoço chegada e traslado ao hotel.
Jantar (opc. PC) e acomodação.

DIA 6º (Sexta Feira)
JAIPUR
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, excursão
de meio dia ao Forte Amber, a antiga capital do Estado
até 1728. Esta fortaleza foi construída em 1592, sobre
os escombros de um velho forte do século XI, mas são
os diversos edifícios adicionados posteriormente (1621-
1667) que formam seu magnífico corpo central. Lá, visi-
taremos o Templo de Kali, o Pavilhão da Vitória (Jai
Mahal) e o Jagmandir. Também desfrutaremos de uma
experiência única: um passeio de elefante para chegar
até o topo da colina sobre a qual repousa o forte. Al-
moço. Na parte da tarde, visita panorâmica em Jaipur
(que leva o nome do Marajá Jai Singh, que projetou e
fundou a cidade em 1727). Visitaremos o Palácio do
Maharajá, antiga residência real, hoje em dia museu,
onde é possível admirar pinturas Rajput e Mogol, e
armas. Visitaremos o observatório astronômico Jantar
Mantar, construído em 1700. Também teremos a possi-
bilidade de ver e fotografar um dos símbolos da cidade,
o Palácio dos Ventos (Hawa Mahal), com sua belíssima
fachada na qual é possível apreciar a arte mogol em todo
o seu esplendor. Jantar (opc. PC) e acomodação.

DIA 7º (Sábado)
JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Taj Mahal: “uma visão, um sonho, um poema,
uma maravilha”
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã,
saída para Agra, visitando no caminho Fatehpur Sikri.
Construída pelo imperador Akbar em 1569, em home-
nagem a Salim Chishti, famoso místico sufi da ordem
chishti, Fatehpur Sikri foi a capital mogol durante 14
anos e é um belo expoente da cidade amuralhada
mogol, com zonas públicas e privadas bem diferencia-
das e imponentes portas. Sua arquitetura, fusão dos es-
tilos indiano e islâmico, reflete a visão secular de Akbar

e seu modo de governar. Continuação da viagem para
Agra. Almoço. Na parte da tarde visita panorâmica à
cidade onde se encontra o majestoso Taj Mahal, uma
das sete maravilhas modernas do mundo, um canto de
amor construído pelo Imperador Shah Jahan em 1630
para servir como mausoléu de sua rainha, Mumtaz
Mahal. Chegada e traslado ao hotel. Jantar (opc. PC) e
acomodação.

DIA 8º (Domingo)
AGRA-JHANSI-ORCHA

Viagem de trem
Café da manhã buffet. Saída para a estação ferroviária
de Jhansi para viajar até a cidade sagrada de Orcha,
maravilhosamente localizada numa ilha rochosa, ro-
deada pelo rio Betwa. Fundada em 1531, foi a capital
do reino dos Bundela até 1738, quando foi abandonada
e transladada para Tikamgarh. Hoje, ainda existe um im-
pressionante complexo, que visitaremos e que é aces-
sado por meio de um imponente passo elevado de 12
arcos. O complexo é composto por belos palácios, ha-
mams, muralhas e portas. Os três palácios principais for-
mam um conjunto simétrico e são o Raj Mahal (1560),
Jahangiri Mahal (1626) e Rai Praveen Mahal (meados
de 1670). Almoço. Tempo livre. Jantar (opc. PC) e aco-
modação.

DIA 9º (Segunda Feira)
ORCHA-KHAJURAHO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, saída para
Khajuraho. Chegada ao hotel. Almoço e visita aos fa-
mosos templos de Khajuraho, que constituíram na
época medieval uma cidade-catedral. Até o momento,
são uma das maravilhas artísticas do mundo e perma-
necem um mistério para os historiadores de arte. É intri-
gante que, apesar de serem lugares de peregrinação,
sejam decorados com esculturas eróticas. Visitaremos
os templos do grupo oeste, notadamente o de Laks-
hmana, o de Kandariya e o de Visvanatha. Jantar
(opc. PC) e acomodação.
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Bangkok

Maldivas

Colombo

KATHMANDU

hotéis previstos ou similares

DELHI                Holiday Inn M. Vihar ****Sup

                           www.holidayinn.com
                             Crowne Plaza M. Vihar *****L

                           www.crowneplaza.com

AGRA                Clarks Shiraz ****Sup

                           www.hotelclarks.com
                                ITC Mughal *****L

                           www.starwoodhotels.com

JAIPUR              Country Inn ****Sup

                           www.countryinns.com
                                ITC Rajputana *****L

                           www.itchotels.in

ORCHA             Amar Mahal ***Sup

                       wwww.amarmahal.com

BENARÉS         Clarks ****
                           www.clarks.es
                        Rivatas ****
                           www.rivatas.com

KHAJURAHO     Ramada ****
                           www.holidayinn.com
                           Radisson ****Sup

                           www.radisson.com

Notas:
• Saídas garantidas. Preços fixados com base em 10 pessoas.

Quando o grupo for inferior a 10 pax, a saída está garantida
igualmente mediante um pequeno suplemento.

• Visto: Consulte a entidade competente de seu país de origem com
respeito aos requisitos e condições.

• Os traslados aeroporto-hotel-aeroporto podem ser feitos por nossa
equipe de fala inglesa.

• A ordem das visitas pode ser alterada. As refeições não incluem
bebidas.

• O itinerário pode ser modificado em virtude de possíveis alterações
na operação dos voos domésticos na Índia. Nesse caso,
oferecemos a alternativa mais conforme com a original.

11 días: preços por pessoa $ USA

4****SUP      5*****L

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.860   2.025

Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . . 510      660

� Média Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215      355

� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265      415

Suplemento pensão completa . . . . . . . . . . . . 170      190

Supl. noite extra em Délhi (com traslado): . . . 150      175

datas de inicio Delhi

• 2016

Março                     6       13      20      27

Abril                        3       10      17      24

Maio                       1        8       15      22      29

Junho                     5       12      19      26

Julho                      3       10      17      24      31

Agosto                    7       14      21      28

Setembro               4       11      18      25

Outubro                  2        9       16      23      30

Novembro              6       20

Dezembro              4       11

• 2017
Janeiro                   1        8       22

Fevereiro                5       19      26

meia   alta   extra

W04

o programa inclui

• Assistência de nossa equipe nos aeroportos, traslado ao
hotel e vice-versa.

• Trajeto de trem de Agra a Jansi.
• Tour exclusivo, acompanhamento de um de nossos

guias especilistas na Índia, do primeiro ao último dia.
• Visitas com guias locais falando espanhol em todas as

cidades.

• Sistema de refeições:
Opc. MP: Café da manhã buffet diário, 9 almoços 
Opc. PC: Café da manhã buffet diário, 9 almoços 
e 9 jantares

• Visitas inclusas:
Em Délhi, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur:
Ver pág. 387.
Em Benares
Sarnath, Visita panoramica
Em Khajuraho
Templos Visvanatha, Kandariya, Lakshmana

• Outras atrações inclusas:
Passeio de elefante até o Forte Amber em Jaipur
Passeio de barco ao longo do rio Ganges em Benares
Cerimônia Aarti em Benares

• Seguro de viagem

DIA 10º (Terça)
KHAJURAHO-BENARES

Viagem de avião
Café da manhã buffet e traslado ao aeroporto para em-
barcar no voo com destino a Benares (voo não incluso),
a cidade sagrada mais importante do hinduismo, situada
nas margens do rio Ganges. Milhões de peregrinos se
dirigem para lá, para purificarse nas águas do Ganges,
assistir a antigos ritos, consultar astrólogos e expulsar o
karma negativo. Chegada e traslado ao hotel. Almoço.
Em seguida visita a Sarnath, uma das quatro cidades
santas do budismo que é o lugar histórico onde Buda
predicou pela primeira vez. Foi redescoberta durante as
expedições arqueológicas de Alexander Cunningham.
Na parte da tarde, nos aproximaremos dos ghats para
presenciar a cerimônia Aarti - cerimônia de adoração
ao rio - única e inconfundível. Retorno ao hotel. Jantar
(opc. PC) e acomodação.

DIA 11º (Quarta Feira)
BENARES
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.
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Délhi (mesquita Jai Mahal, Qutab Minar) - Agra (Taj Mahal) - Fatehpur Sikri (Bulund Darwaza) - Jaipur (Forte Amber) - Forte Mehrangarh - Templo de Adinath

• Guia falando espanhol durante toda a viagem

Imagens da Índia
Délhi (3n), Agra (2n), Fatehpur Sikri, Jaipur (2n), Jodhpur (1n), Udaipur (2n)

11 dias 21 visitas 8 almoços a partir de  1.770$

DIA 1º (Segunda Feira)
DÉLHI
Chegada a Délhi, traslado ao hotel. Tempo livre até a hora
do check-in (14 horas aprox.). Jantar (opc. PC) e acomo-
dação.

DIA 2º (Terça Feira)
DÉLHI
Café da manhã buffet. A seguir, tour por Velha e Nova
Délhi. Visitaremos a majestosa Mesquita Jama Masjid,
construída em 1656 pelo imperador Shah Jahan, com três
imponentes cúpulas de mármore preto e branco e dois mi-
naretes gêmeos que flanqueiam seu majestoso arco central.
Uma grande escadaria de arenito vermelho conduz às mag-
níficas portas em arco. Visitaremos também Raj Ghat e o
Mausoléu de Mahatma Gandhi. Almoço. Na parte da
tarde veremos a Porta da Índia, um arco do triunfo em ho-
menagem à Primeira Guerra Mundial e Rashtrapati Bha-
wan, maravilhosa estrutura e residência oficial do presidente
da Índia. Vsitaremos também o Qutab Minar, torre da vitória
de cinco andares. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 3º (Quarta Feira)
DÉLHI-AGRA Taj Mahal: “uma visão, um sonho,
um poema, uma maravilha”
Café da manhã buffet. Hoje teremos um lindo dia por
diante. Nas primeiras horas da manhã, saída para Agra. Al-
moço. Chegada e visita panorâmica pela cidade, que,
graças aos imperadores Akbar, Jahangir e Shah Jahan, flo-
resceu e atraiu artesãos da Pérsia, Ásia central e de outras

regiões da Índia. Nesta cidade, capital do império mogol du-
rante os séculos XVI-XVII, encontra-se o majestoso Taj
Mahal uma das sete maravilhas do mundo. Jantar (opc.
PC). Acomodação.

DIA 4º (Quinta Feira)
AGRA
Café da manhã buffet. Visita ao espetacular Forte Ver-
melho de Agra, situado na margem oeste do rio Yamuna e
construído entre 1565 e 1573. Dentro do complexo encon-
tram-se algumas interessantes estruturas, como o Jehangiri
Mahal, o Anguri Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti
Masjid. Almoço. Tarde livre. Jantar (opc. PC). Acomoda-
ção.

DIA 5º (Sexta Feira)
AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã,
saída para Jaipur, visitando no caminho Fatehpur Sikri.
Construída pelo imperador Akbar em 1569, em homena-
gem a Salim Chishti, famoso místico sufi da ordem chishti,
Fatehpur Sikri foi a capital mogol durante 14 anos e é um
belo expoente da cidade amuralhada mogol, com áreas pú-
blicas e privadas bem diferenciadas e imponentes portões.
Sua arquitetura, fusão dos estilos indiano e islâmico, reflete
a visão secular de Akbar e seu modo de governar. Foi aban-
donada devido à impossibilidade de dotá-la de abasteci-
mento d’água. Almoço. Finalizada a visita, continuação da
viagem para Jaipur. Chegada e traslado ao hotel. Jantar
(opc. PC). Acomodação.

DIA 6º (Sábado)
JAIPUR
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, excursão de
meio dia ao Forte Amber, a antiga capital do Estado até
1728. Esta fortaleza foi construída em 1592, sobre os es-
combros de um velho forte do século XI, mas são os diver-
sos edifícios adicionados posteriormente (1621-1667) que
formam seu magnífico corpo central. Lá, visitaremos o Tem-
plo de Kali, o Pavilhão da Vitória (Jai Mahal) e o Jagmandir.
Também desfrutaremos de uma experiência única: um pas-
seio de elefante para chegar até o topo da colina sobre a
qual repousa o forte. Almoço. Na parte da tarde, visita pa-
norâmica em Jaipur (que leva o nome do Marajá Jai Singh,
príncipe e astrônomo, que projetou e fundou a cidade em
1727). Visitaremos o Palácio do Maharajá, antiga residên-
cia real. Também teremos a possibilidade de ver e fotografar
um dos símbolos da cidade, o Palácio dos Ventos (Hawa
Mahal) com sua belíssima fachada na qual é possível apre-
ciar a arte mogol em todo o seu esplendor. Jantar (opc.
PC). Acomodação.

DIA 7º (Domingo)
JAIPUR-JODHPUR
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã,
saída para Jodhpur, antiga capital do estado de Marwar
fundada em 1459. Atualmente é a segunda maior cidade
do estado de Rajastão, situada no noroeste da Índia. Vere-
mos o magnífico Forte de Mehrangarh, construído em
1806. Finalizada a visita, almoço. Em seguida visitaremos
o Jaswant Thada, um cenotáfio de mármore construído
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em memoria ao Maharaja Jaswant Singh II. Jantar (opc.
PC). Acomodação.

DIA 8º (Segunda Feira)
JODHPUR-RANAKPUR-UDAIPUR
Café da manhã buffet. Saída para Udaipur, visitando no
caminho Ranakpur, cidade onde se encontra o maior com-
plexo jainista da Índia e um dos cinco lugares santos desta
religião. Veremos o notável Templo de Adinath do século
XV, formado por 29 salas e mais de 1400 pilares, todos eles
magnificamente entalhados e diferentes entre si. Almoço.
Continuação da viagem para Udaipur, também conhecida
como a “Veneza do Leste”, uma cidade de sonho, com
seus palácios de mármore e seus lagos rodeados de coli-
nas. Chegada ao hotel. Jantar (opc. PC). Acomodação.

DIA 9º (Terça Feira)
UDAIPUR
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita panorâ-
mica pela cidade. Nossa primeira parada será no Palácio
da Cidade, o palácio-museu mais rico de todo o Rajastao.
Almoço. Em seguida veremos o Sahelion-ki Bari, belo
conjunto de jardins com fontes e lagos. Jantar (opc. PC).
Acomodação.

DIA 10º (Quarta Feira)
UDAIPUR-DÉLHI
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aeroporto
para embarcar no voo com destino a Délhi (voo não incluso).
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 11º (Quinta Feira)
DÉLHI
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao aero-
porto. Fim da viagem e de nossos serviços.

o programa inclui

• Assistência de nossa equipe nos aeroportos,
traslado ao hotel e vice-versa.

• Tour exclusivo, acompanhamento de um de nossos
guias especializados na Índia.

• Visitas com guias locais falando espanhol em todas as
cidades.

• Sistema de refeições:
Opc. MP: Café da manhã buffet diário, 9 almoços
Opc. PC: Café da manhã buffet diário, 9 almoços 
e 9 jantares

• Visitas inclusas:
Em Délhi: Mesquita de Jama Masjid, Qutab Minar
Mausoléu de Gandhi, Templo de Sikh, Templo de Birla
Em Agra: Taj Mahal, Forte Vermelho
Em Jaipur: Forte Amber, Palácio da Cidade, Jantar Man-
tar
Em Jodhpur: Forte de Mehrangarh, Jaswant Thada
Em Udaipur: Sahelion-ki Bari

• Seguro de viagem

Maldivas

Colombo

KATHMANDU

hotéis previstos ou similares

DELHI            Holiday Inn M. Vihar ****Sup                            
                       www.holidayinn.com
                        Crowne Plaza M. Vihar *****L                         
                       www.crowneplaza.com

AGRA            Clarks Shiraz ****Sup                                       
                       www.hotelclarks.com
                           ITC Mughal *****L                                            
                       www.starwoodhotels.com

JAIPUR          Country Inn ****Sup                                          
                       www.countryinns.com
                           ITC Rajputana *****L                                       
                       www.itchotels.in

JODHPUR      Ajit Bhawan Palace ****
                       www. ajitbhawan.com
                     Ranbanka ****
                       www.ranbankahotels.com

UDAIPUR       Royal Retreat ****
                     www.royalretreatudaipur.in
                     Lalit Laxmi ****
                     www.thelalit.com

11 días: preços por pessoa $ USA

4****SUP      5*****L

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.770   1.925

Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . . 550      720

� Média Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380      580

� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430      630

Suplemento pensão completa . . . . . . . . . . . . 170      190

Supl. noite extra em Délhi (com traslado): . . . 150      175

Notas:
• Saídas garantidas. Preços fixados com base em 10 pessoas.

Quando o grupo for inferior a 10 pax, a saída está garantida
igualmente mediante um pequeno suplemento.

• Visto: Consulte a entidade competente de seu país de origem
com respeito aos requisitos e condições.

• Os traslados aeroporto-hotel-aeroporto podem ser feitos por
nossa equipe de fala inglesa.

• A ordem das visitas pode ser alterada. As refeições não
incluem bebidas.

• O itinerário pode ser modificado em virtude de possíveis
alterações na operação dos voos domésticos na Índia. Nesse
caso, oferecemos a alternativa mais conforme com a original.

W01

datas da inicio Delhi

• 2016

Março                     7       14      21      28

Abril                        4       11      18      25

Maio                       2        9       16      23      30

Junho                     6       13      20      27

Julho                      4       11      18      25

Agosto                    1        8       15      22      29

Setembro               5       12      19      26

Outubro                  3       10      24      31

Novembro              7       14      21      28

Dezembro              5       12

• 2017
Janeiro                   2        9       23

Fevereiro                6       20      27

meia   alta
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Grandes viagens por Índia
com extenções a:

Dubai, Goa, Maldivas, Sri Lanka o Tailandia

PREÇO POR PESSOA:
Itinerário da pág. 384  + Estadia em Goa

Preço base a partir de:

                                                                      4****   5*****

Em quarto duplo ...........................................   1.720     1.850

Spto. quarto individual...................................      995     1.130

Meia Temporada .......................................      165        300

Alta Temporada .........................................      195        350

Spto. meia pensão........................................      145        145

Spto. pensão completa.................................      280        280

hotéis previstos

� GOA               Zuri White Sands 4****
                            www.vivantabytaj.com

� INDIA ver coluna da direita

Delhi, Agra, Jaipur
+ Goa
11 dias a partir de 1.720 $

DIAS 1º A 7º
Idênticos ao do tour Lo melhor da Índia 8 dias (pág 384)

DIA 8º AGRA-DÉLHI-GOA
Café da manhã buffet. Na hora prevista, saída pela
estrada para Délhi. Continuação ao aeroporto para
embarcar no voo com destino a Goa (voo não in-
cluso), situada na costa ocidental da Índia. Um des-
tino perfeito para curtir a praia e a natureza num
ambiente único. Chegada, recepção e traslado ao
hotel. Acomodação.

DIAS 9º a 10º GOA
Café da manhã buffet. Dias livres para aproveitar
as praias ou as magníficas instalações de seu hotel.
Visita à cidade de Goa, declarada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. A velha Goa é repleta
de edifícios coloniais e igrejas, como a Basílica do
Bom Jesus, a maior da Índia, que data do século
XVI, sendo um dos centros de peregrinação mais
importantes da Índia, onde se encontra a Arca de
São Francisco Xavier.

DIA 11º GOA
Café da manhã. Manhã livre. À tarde traslado ao ae-
roporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

Délhi, Agra, Jaipur 
+ Maldivas
11 dias a partir de 3.835 $

DÍA 1º a 8º
Idênticos ao do tour Lo melhor da Índia 8 dias (pág 384)

DIA 9º AGRA-DÉLHI-COLOMBO-MALE
Café da manhã buffet. Chegada ao aeroporto de
Délhi para embarcar no voo com destino a Malé via
Colombo (voo não incluso). Chegada e traslado ao
hotel da cidade.

DIAS 10º a 11º MALDIVAS
Traslado para o hotel de sua escolha por barco ou
hidroavião. As Ilhas Maldivas, situadas no Oceano Ín-
dico ao sudoeste de Sri Lanka e da Índia, são forma-
das por cerca de 1.200 ilhas agrupadas em 26 atóis.
Dizem que o céu nas Maldivas é um dos mais belos
e azuis do planeta e que suas praias são também as
mais bonitas. Mas a razão do destaque destas ilhas
não está no céu, nas águas e nem nas praias, mas
sim na incrível e fascinante beleza que se esconde
em suas tranquilas águas, onde vivem mais de 700
espécies diferentes, sendo possível ver até mesmo
restos de naufrágios. A beleza e a pureza de suas
águas é tal que em alguns lugares se pode ver até
uma distância de 40 metros. Estadia com sistema de
refeições e hotel escolhido. Dias livres para desfrutar
das magníficas praias e das excelentes comodidades
do hotel ou para praticar esportes aquáticos. 

DIA 12º MALDIVAS
Café da manhã buffet. Na hora marcada, traslado
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

PREÇO POR PESSOA:
Itinerário da pág. 384  + Estadia em Maldivas

Preço base a partir de:

                                                                                5*****

Saida del 1/11 al 12/12.....................................     3.835
Saida del 13/12 al 3/1.......................................     4.415
Saida del 4/1 al 20/4.........................................     4.155
Saida del 21/4 al 30/9.......................................     3.665

Meia Temporada .............................................        300

Alta Temporada...............................................        350

Spto. meia pensão (India)..................................        145

Spto. pensão completa (India) .............................        280

hotéis previstos

� MALDIVAS                 Adaaran water Villas  5*****
                        www.adaaran.com

� ÍNDIA                        ver coluna da direita

PREÇO POR PESSOA: 
Itinerário da pág. 384  + Estadia em Dubai

Preço base a partir de:

                                                                      4****   5*****

Em quarto duplo ...........................................   1.415     1.615

Spto. quarto individual...................................      715        910

Meia Temporada .......................................      165        300

Alta Temporada .........................................      195        350

Spto. meia pensão........................................      145        145

Spto. pensão completa.................................      280        280

hotéis previstos

� DUBAI Towers Rotana 4****
     www.rotana.com/towersrotana

 Grand Sheraton 5*****
     www.starwoodhotels.com

� INDIA ver coluna da direita

Délhi, Agra, Jaipur
+ Dubai
11 dias a partir de 1.415 $

DIAS 1º A 7º
Idênticos ao do tour Lo melhor da Índia 8 dias (pág 384)

DIA 8º AGRA-DÉLHI-DUBAI
Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo com destino a
Dubai (voo não incluso), Chegada de madrugada,
assistência no aeroporto e traslado ao hotel elegido.
Acomodação.

DIA 9º DUBAI: visita à cidade
Café da manhã. Hoje incluímos belas visitas para
conhecer a cidade cosmopolita de Dubai.
Começaremos com uma panorâmica pelo icônico
Burj El Arab, o único hotel 7 estrelas do mundo; a
Mesquita de Jumeirah; o complexo “Emirates
Towers”. A seguir, visitaremos o souk de
especiarias, uma mistura de aromas e cores que vai
fazer você voltar no tempo, e o maior souk de ouro
do mundo. Passaremos pela imponente torre Burj
Dubai, o edifício mais alto do mundo, cuja altura é
superior a 800 m. Acomodação.

DIA 10º DUBAI
Café da manhã. Dia livre à sua disposição para
desfrutar deste paraíso das compras, deleite-se
explorando seus mercados tradicionais e as lojas
mais sofisticadas e luxuosas do mundo, ou ainda,
participando de nossas visitas opcionais.

DIA 11º DUBAI
Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.
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PREÇO POR PESSOA: 
Itinerário da pág. 386  + Tour por Sri Lanka

Preço base a partir de:

                                                                      4****   5*****

Em quarto duplo doble..................................   2.885     3.240
Spto. quarto individual...................................      950     1.100
Spto. Festival Perahera del 10 al 20/8 ...........      115        115

Meia Temporada .......................................      165        300
Alta Temporada .........................................      195        350

Spto. meia pensão (India)..............................      145        145
Spto. pensão completa (India).......................      280        280

hotéis previstos

� SRI LANKA      Pegasus Reef 4****
                        www.pegasusreefhotel.com

                            Deer Park 4****
                            www.deerpark.com
                            Cinnamon Citadel 3***
                            www.cinnamonhotels.com

� INDIA               ver coluna da direita

Délhi, Agra, Jaipur 
+ Tailândia
15 dias a partir de 2.080 $

DIA 1º a 7º
Idênticos ao do tour Lo melhor da Índia 8 dias (pág 384)

DIA 8º AGRA-DÉLHI-BANGKOK
Café da manhã buffet. Chegada ao aeroporto de Délhi
para embarcar no voo com destino a Bangkok (voo
não incluso). Noite a bordo.

DIA 9º-10º-11º BANGKOK
Bem-vindo a Bangkok. Assistência e traslado ao hotel.
Acomodação. Resto do dia livre.

DIA 12º BANGKOK-CHIANG RAI
Café da manhã buffet. Na hora prevista, traslado ao
aeroporto e saida em voo com destino a Chiang Rai.
Chegada, recepción. Traslado ao hotel e acomodação.
Resto do dia livre.

DIA 13º CHIANG RAI-CHIANG MAI
Café da manhã buffet. Na parte da manhã nos dirigi-
remos ao Triângulo do ouro, ponto geográfico onde
eles unem as fronteiras de Tailandia com Myanmar (Bir-
mania) e Laos. Almoço. Traslado a Chiang Mai, chegada
ao hotel e acomodação. 

DIA 14º CHIANG MAI
Café da manhã buffet. Visita ao acampamento de ele-
fantes, Templo de Wat Phra, Doi Suthes. Almoço.

DIA 15º CHIANG MAI
Café da manhã buffet. em hotel. Tempo livre.Na hora
marcada traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de
nossos serviços.

PREÇO POR PESSOA: 
Itinerário da pág. 384  + Estadia em Bangkok

Preço base a partir de:

                                                                      4****   5*****

En quarto doble ............................................   2.080     2.490

Spto. quarto individual...................................      780     1.100

Meia Temporada .......................................      165        300

Alta Temporada .........................................      195        350

Spto. meia pensão (India)..............................      145        145

Spto. pensão completa (India).......................      280        280

hotéis previstos

� BANGKOK    ver pág. 395

� INDIA             ver coluna da direita

LO MELHOR DA ÍNDIA
com Tailândia, Maldivas, 
Sri Lanka, Goa e Dubai

hotéis previstos ou similares

DÉLHI            Holiday Inn M. Vihar ****Sup                            
                       www.holidayinn.com
                        Crowne Plaza M. Vihar *****L                          
                       www.crowneplaza.com

AGRA            Clarks Shiraz ****Sup                                        
                       www.hotelclarks.com
                           ITC Mughal *****L                                            
                       www.starwoodhotels.com

JAIPUR          Country Inn ****Sup                                          
                       www.countryinns.com
                           ITC Rajputana *****L                                        
                       www.itchotels.in

datas da inicio Delhi

• 2016

Março                     7       14      21      28

Abril                        4       11      18      25

Maio                       2        9       16      23      30

Junho                     6       13      20      27

Julho                      4       11      18      25

Agosto                    1        8       15      22      29

Setembro               5       12      19      26

Outubro                  3       10      24      31

Novembro              7       14      21      28

Dezembro              5       12

• 2017
Janeiro                   2        9       23

Fevereiro                6       20      27

meia   alta

Encantos
da India + Sri Lanka
18 dias a partir de 2.885 $

DÍA 1º a 10º
Idênticos ao do tour Encantos da Índia 10 dias (pág 386)
DIA 11º DÉLHI-COLOMBO
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto para
embarcar no voo para Colombo (voo não incluso).
Traslado ao hotel e acomodação.
DIA 12º COLOMBO-PINNAWALA-DAMBULLA-
HABARANA o SIGIRIYA
Café da manhã e saída para Pinnawala, onde
visitaremos o Orfanato de Elefantes. Almoço e
continuação da viagem para Dambulla. Continuação
da viagem até Dambulla, Sigiriya ou Habarana. Jantar
e Acomodação.
DIA 13º SGIRIYA o HABARANA-POLONNARUWA-
HABARANA o SIGIRIYA
Café da manhã e visita de Sgiriya, ruinas da
Pollonnaruwa e los templos. Jantar e Acomodação.
DIA 14º SIGIRIYA o HABARANA-MATALE-KANDY
Café da manhã e saida hacia Matale, visitando Nalanda
Gedige. Continuação da viagem hacia Kandy a seguir
assistiremos a uma representação folklórica. Jantar e
Acomodação.
DIA 15º KANDY-NUWARA ELIYA
Café da manhã e visita da Kandy. A continuação da
viagem até Nuvara Eliya. Jantar e Acomodação.
DIA 16º NUWARA ELIYA-ELLA-BUDURUWAGALA -
YALA-TISSAMAHARAMA
Café da manhã e visita da Eliya e safari em Yala. Jantar
e Acomodação.
DIA 17º YALA o TISSAMAHARAMA-WELIGAMA-
GALLE – KOGGALA o BERUWELA
Café da manhã saida rumbo a Weligama. Traslado de
Galle a Koggala ou Hikkaduwa. Jantar e Acomodação.
DIA 18º KOGGALA o BERUWELA-COLOMBO
Café da manhã e saida hacia Colombo. Traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

o programa inclui

• Assistência de nossa equipe nos aeroportos, traslado
ao hotel e vice-versa.

• Tour exclusivo, acompanhamento de um de nossos
guias especilistas na Índia, de Délhi a Agra 
(a partir de 4 pax).

• Visitas com guias locais falando espanhol nas cida-
des (exceto Goa e Maldivas: inglês).

• Refeições: Acomodação e café da manhã.
• Visitas inclusas

Em Délhi:
Panorâmica Velha e Nova Délhi
Qutab Minar (com entrada)
Jama Masjid, Raj Ghat
Em Jaipur:
Forte Amber, Panorâmica cidade de Jaipur
Palácio do Maharajá (com entrada)
Em Agra:
Palácio Taj Mahal, Fortaleza Agra
Panorâmica cidade de Fatehpur Sikri
Na Tailândia:
Visita panorâmica, Wat Pho, o Palácio Real
Em Sri Lanka:
Orfanato de Elefantes em Pinnawela
Fortaleza de Sigiriya
Complexo arqueológico de Polonnaruwa
O Templo de rocha em Dambulla
O templo do Dente de Buda em Kandy
Jardim Botânico de Peradeniya
Em Dubai:

Visita panorâmica, Souk das Especiarias, Mesquita
de Jumeirah

• Seguro de viagem

Notas:
• Saídas garantidas. Quando o grupo for inferior a 10 pax, a

saída está garantida igualmente mediante um pequeno
suplemento.

• Os traslados aeroporto-hotel-aeroporto podem ser feitos por
nossa equipe de fala inglesa.

• Visto: Consulte a entidade competente de seu país de origem
com respeito aos requisitos e condições.
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DIA 1º (Terça Feira)
BANGKOK
Chegada a Bangkok, assistência e traslado ao hotel. Res-
tante do dia livre à sua disposição para começar a conhe-
cer esta cidade.

DIA 2º (Quarta Feira)
BANGKOK
Café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica em
Bangkok. Veremos o Wat Pho, o templo do Buda Recli-
nado que, com seus 46 metros de comprimento e 15 me-
tros de altura, é a maior estátua de Buda reclinado da
Tailândia. Em seguida veremos o Wat Trimit, que abriga
um Buda de Ouro de 5,5 toneladas. Terminamos a visita
na joia de Bangkok, o Palácio Real. O Grande Palácio é
a estrutura mais famosa de toda a Taillândia com com seus
telhados espetaculares, extensos murais e ornamentos ex-
travagantes. É também o local onde se encontra o tesouro
nacional: o Buda de Esmeralda. O lugar mais importante
do palácio é o templo Wat Phra Kaew, onde se encontra
o Buda de Esmeralda, esculpido em jade e de apenas 45
centímetros de altura, o mais valioso e reverenciado da Tai-
lândia. Restante do dia livre para descansar ou descobrir
a cidade por conta própria.

DIA 3º (Quinta Feira)
BANGKOK

Café da manhã. Dia livre a sua disposição. Ofere-
cemos a possibilidade de realizara as seguintes

visitas opcionais. * Excursão para o mercado
flutuante de Damoan Saduak: Nas primeiras

horas da manhã, os estreitos canais ficam
cheios de pequenas embarcações de fru-

tas e verduras vendidas por mulheres lo-
cais. * Excursão de dia completo a

Ayutthaya, que foi capital do reino do
Sião de 1350 a 1767, uma cidade

conhecida por seus impressionan-
tes palácios e templos. Mais

tarde visitaremos Bang Pa-In,
que foi residência real de

verão. Após a visita, em-
barcaremos num cru-

zeiro de volta a
Bangkok. Almoço

tipo buffet a bordo ( não inclui bebidas). Durante as 4 horas
de cruzeiro pelo rio Chao Phraya, você vai poder contem-
plar as aldeias e casas rurais tailandesas. * Excursão de
dia completo a Kanchanaburi, uma cidade situada ao
longo do rio Mae Klong, mais conhecido como rio Kwai.
Visita a um dos cemitérios da 2ª Guerra Mundial e ao mau-
soléu. Almoço tailandês em um restaurante local. Visita ao
Centro de Tailândia e Birmânia, antes de retornar a Bang-
kok.

DIA 4º (Sexta Feira)
BANGKOK-CHIANG RAI
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao aeroporto
e saída no voo com destino a Chiang Rai (voo não incluso).
Chegada e recepção. Traslado ao hotel e acomodação.
Restante do dia livre.

DIA 5º (Sábado)
CHIANG RAI-CHIANG MAI
Café da manhã. Na parte da manhã nos dirigimos ao
Triângulo Dourado, ponto geográfico onde as fronteiras
da Tailândia, Myanmar (Birmânia) e Laos se encontram.
Seguiremos para o mirante que oferece uma vista pano-
râmica dos três países separados pelo leito de um dos rios
mais famosos da Ásia e do mundo. Após a vista panorâ-
mica, desceremos até as margens do rio Mekong e se-
guiremos seu curso a bordo de uma embarcação típica.
Almoço em restaurante local. Saída pela estrada rumo a
Chiang Mai, a “Rosa do Norte”, uma maravilhosa cidade
situada às margens do rio Ping, que deslumbra cada via-
jante que pisa suas ruas. Entre contato com seu povo e
sua cultura. Faremos uma parada no caminho para con-
templar o célebre templo Wat Rong Khun ou Templo
Branco. Trata-se de um Templo Budista e Hindu diferente
dos demais por ser totalmente pintado de branco e reves-
tido com pequenos espelhos. É um templo contemporâ-
neo, mas nem por isso menos conhecido na Tailândia e
no mundo inteiro .Traslado para Chiang Mai, chegada ao
hotel e acomodação. Recomendamos um passeio pelo tí-
pico mercado noturno de Chiang Mai, uma das atrações
turísticas da cidade.

DIA 6 (Domingo)
CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acampamento de elefan-

tes, situado em plena selva, para observar como estas
grandes criaturas são ágeis para realizar as tarefas do
campo. Passeio de elefante incluído, durante o qual vere-
mos o recinto de povoados, que hoje acolhe uma seleção
das tribos mais importantes do país, como as míticas
Long Neck (Mulheres-Girafa), cujo assentamento original
fica em Mae Hong Son e são provenientes da Birmânia.
Algumas das tribos que estão neste espaço recriam seu
habitat natural, incluindo as tribos Lisu, Yao e Meo. Al-
moço e visita a um viveiro de orquídeas, onde poderemos
admirar a beleza inigualável desta magnífica espécie floral.
Na parte da tarde visita ao templo Wat Phrathat Doi Sut-
hep, um templo budista Teravada considerado o mais belo
e popular de toda esta parte do país. Este local é conhe-
cido normalmente  como Doi Suthep, o nome da colina
sobre a qual se localiza. Diz-se que foi construído quando
um elefante branco que carregava uma relíquia com o
osso do ombro de Buda morreu neste mesmo local, de-
pois de bater três vezes no chão com sua tromba. Isso foi
interpretado pelo Rei Nu Naone como um sinal para cons-
truir o templo, no final do século XIV. Partindo da parte
mais baixa da colina, precisamos subir 309 degraus para
chegar ao local onde está o templo e seus pagodes. Deste
ponto descortina-se uma vista espetacular de Chiang
Mai. Retorno ao hotel e acomodação.

DIA 7º (Segunda Feira)
CHIANG MAI
Café da manhã no hotel. Tempo livre até a hora do tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

O melhor da Tailândia
Desfrute de uma estadia em Bangkok (3n), Chiang Rai (1n) e Chiang Mai (2n), combinando 

com alguns dias de praia em: Phuket, Samui ou Krabi

7 dias 12 visitas 2 refeições a partir de  1.090 $

10 dias, 3 dias de praia 12 visitas 2 refeições a partir de  1.430 $

OPCIONAL
3 noites em

PHUKET,
KRABI

SAMUI
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DIAS 1º a 6º (Terça Feira ao Domingo) Idênticos aos da via-
gem de 7 dias

DIA 7º (Segunda Feira)
CHIANG MAI-BANGKOK-PRAIAS DE PHUKET,
SAMUI OU KRABI
Café da manhã no hotel. No horário indicado, traslado ao
aeroporto para embarcar no voo para o litoral via Bangkok
(voos não inclusos). Chegada traslado ao hotel. Acomo-
dação.

DIA 8º a 9º (Terça e Quarta Feira)
PRAIAS DE PHUKET, SAMUI OU KRABI
Café da manhã. Estadia no hotel. Dias livres para desfru-
tar das magníficas praias de areia branca, paisagens tro-
picais, recifes de coral e instalações de seu hotel.

DIA 10º (Quinta Feira)
PRAIAS
Café da manhã no hotel. Tempo livre até a hora do tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

Viagem 10 dias: Tailândia com praia

o programa inclui

• Assistência no aeroporto:
traslados ao hotel e vice-versa.

• Refeições:
Café da manhã buffet diário em Bangkok, 2 almoços
em Chian Rai, Chiang Mai e praias, conforme sis-
tema escolhido.

• Visitas com guias falando espanhol
Em Bangkok: Panorâmica, Palácio Real, Wat Pho
Em Chiang Rai: Doi Tung, Jardim Mae Fah Luang,
Mae Sai e Triângulo Dourado.
Em Chiang Mai: Wat Rong Khun( o Templo Branco),
Wat Phrathat Doi Suthep, acampamento de 
elefantes, Viveiro de Orquídeas

• Seguro de viagem

Bangkok

MYANMAR

TAILANDIA

CAMBOYA

LAOS

MALASIA

Chiang Mai

Chiang Rai

Ayuthaya

Phuket

Samui

Krabi

hotéis previstos ou similares

BANGKOK Cat. A Dusit Thani                         5*****
www.dusit.com

Cat. B Amara                               4****
www.amarahotels.com

CHIANG RAI Cat. A Le Meridian Chiang Rai      5*****
www.lemeridienchiangrai.com

Cat. B Dusit Island Resort          4****
www.dusit.com

CHIANG MAI Cat. A DusitD2                              5*****
www.dusit.com

Cat. B Holiday Inn                       4****
www.holidayinn.com

PHUKET Cat. A Kata Thani Resort            4****Sup

www.dusit.com

Cat. B Radisson Blu                    4****
www.radissonblu.com

KOH SAMUI Cat. A Sheraton Samui               4****
www.sheraton.com

Cat. B Baan Samui                      4****
www.baansamuiresort.com

KRABI Cat. A Dusit Thani                       5*****
www.dusit.com

Cat. B Holiday Inn                       4****
www.holidayinnresorts.com

datas da inicio Bangkok

Março                       22      29

Abril                            5      12       19       26

Maio                           3      10       17       24       31

Junho                         7      14       21       28

Julho                           5      12       19       26

Agosto                        2        9       16       23       30

Setembro                   6      13       20       27

Outubro                      4      11       18       25

meia

W12

                                                                   
O melhor Tailândia

       O melhor Tailândia      O melhor Tailândia       O melhor Tailândia
                                                                                                                              com Phuket                  com Krabi                    com Samui

                                                                    4****         5*****        4****        5*****        4****        5****       4****           5****

Em quarto duplo                                         1.090       1.465       1.640        1.860       1.430       1.830       2.975       3.630

Supl. quarto individual                                    340          600          690           855              –              –              –              –

Média Temporada                                       95            75          135           480          265          210          220          490

     preço por pessoa em quarto duplo $ USA

Notas:
• Visto: Consulte a entidade competente de seu país de origem

com respeito aos requisitos e condições.
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CHINA

Exóticos, misteriosos, tradicionais, 

...tudos estes adjetivos descrevem sem nenhuma, dúvida a estes países.

Viaje conosco a este recanto da Ásia, 

onde as tradições  milenárias possuem um lugar 

nas cidades modernas e cosmopolitas. Donde tudo parece

“pararse el tempo” para que uma vida agradável 

e tranquila discurra sen imprevistos.

Déjese portar per la armonía de seu povo.

JAPÃO e VIETNÃ

GRANDES
ViAGEMS

GRANDES
ViAGEMS
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397 PANAVISIÓN

DIA 1º (Segunda Feira)
PEQUIM
Chegada a Pequim (também conhecida como Beijing).
Traslado ao hotel. Beijing foi a capital do país durante seis
dinastias, entre as quais se destacam os gloriosos perío-
dos Ming e Qing. Cidade milenar, capital do país mais po-
puloso do mundo e sede do governo central, onde se
unem a tradição e a vida moderna. Tempo livre para entrar
em contato com esta trepidante cidade, passear por suas
avenidas, pela parte histórica, etc. Acomodação.

DIA 2º (Terça Feira)
PEQUIM
Café da manhã buffet. Durante esta jornada vamos des-
cobrir a magia e a monumentalidade de Pequim. Visitare-
mos o Palácio Imperial, conhecido como a “Cidade
Proibida”, hoje convertido em um grande museu com sun-
tuosas salas e faustosos tesouros. Sua construção teve
início em 1406, com uma área de 72.000 m2, onde se alo-
jam mais de setenta edifícios palacianos. Possui mais de
9.000 salas e quartos, e nele viveram 24 imperadores das
dinastias Ming e Qing. Atualmente conserva um grande
número de preciosas relíquias. Em seguida, nos dirigire-
mos para a Praça Tiananmen, uma das maiores do
mundo, onde Mao Tsé-Tung declarou constituída a Repú-
blica Popular da China, em 1949, em cujo centro se en-
contra o Mausoléu de Mao Tsé-Tung. O Palácio de Verão,
último dos grandes projetos palacianos da China Imperial,
era o jardim de verão dos membros da casa imperial da
dinastia Qing. Inclui almoço ou comida chinesa. À noite,
possibilidade de assistir a uma apresentação de Acroba-
cias (inclusa para os passageiros que viajam antes de 10
de março). Acomodação.

DIA 3º (Quarta Feira)
PEQUIM
Café da manhã buffet. Excursão à Grande Muralha, es-
petacular e grandiosa obra arquitetônica, cuja construção
durou quase 2 milênios, declarada Patrimônio Mundial pela
UNESCO em 1987. A construção da Grande Muralha da
China foi ordenada pelo Imperador Qin, durante a dinastia
de mesmo nome, para defender seu reino dos ataques

das tribos nômades. Inclui almoço buffet ou comida chi-
nesa em restaurante local. Na parte da tarde, de volta à
cidade, vamos parar perto do “Ninho de Pássaro”, o es-
tádio principal das Olimpíadas de Beijing 2008 e do “Cubo
d’Água” (Centro Nacional de Natação) para fazer foto-
grafias. À noite, Jantar de boas-vindas incluso, degus-
tando o delicioso Pato Laqueado de Beijing.
Acomodação.

DIA 4º (Quinta Feira)
PEQUIM-XANGAI 

Viagem de Trem-Bala ou de avião
Café da manhã buffet. Visita ao famoso Templo do Céu,
onde os imperadores das dinastias Ming e Qing ofereciam
sacrifícios ao Céu e rezavam para obter boas colheitas. Na
parte da tarde, traslado à estação para embarcar no trem
para Xangai, cidade com mais de 16 milhões de habitan-
tes. É o maior porto, centro comercial e a metrópole mais
internacional da China. Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 5º (Sexta Feira)
XANGAI
Café da manhã buffet. Hoje faremos um tour que inclui a
visita ao Jardim Yuyuan, magnífico espaço verde cons-
truído em 1557 por um oficial da cidade chamado Yu. Você
vai se encantar com as trilhas que serpenteiam entre ro-
chas, canteiros de flores, estanques de peixes dourados
e outros mil e um refúgios que são um regalo para a visão
e os demais sentidos. Tudo é pensado para favorecer a
meditação e o repouso. Veremos também o Templo do
Buda de Jade. Passearemos pelo “The Bund”, o Cais
da Cidade, um dos maiores centros financeiros da Ásia,
e pela rua mais comercial, ativa e importante de Xangai,
Nanjing, zona de compras por excelência, bem como pelo
bairro antigo de Cheng Huang Miao, onde se concentram
os edifícios mais emblemáticos. Almoço incluso. Acomo-
dação. 

DIA 6º (Sábado)
XANGAI
Café da manhã buffet. Na hora marcada, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

Pequim(3n)-Xangai(2n)

TOUR REGULAR
EM ESPANHOL

Viagem de trem de alta velocidade de Pequim a Xangai

Inclui: Cidade Proibida-Grande Muralha-Palácio de Verão-Praça de Tiananmen-Templo do Céu-Jardim Yuyuan

Espetáculo de acrobacias e jantar de boas-vindas com Pato Laqueado

6 dias 7 Visitas inclusas 4 Refeições,  a partir de 1.165 $

C70

o programa inclui

• Bilhete doméstico Pequim-Xangai de trem-bala
• Assistência de nossa equipe nos aeroportos da

China e traslado ao hotel ou vice-versa.
• Visitas com guia local falando espanhol.
• Refeições: Café da manhã buffet diário.

3 almoços e 1 jantar.
• Visitas inclusas

Em Pequim 
Palácio Imperial “Cidade Proibida”.
Praça de Tiananmen
Palácio de Verão. Grande Muralha. Ninho de Pássaro
Cubo d’Água
Em Xangai 
Templo do Céu. Jardim Yuyuan. Templo do Buda
de Jade. “The Bund”, o Cais da Cidade

• Seguro de viagem

hotéis previstos ou similares

PEKÍN The Great Wall Sheraton 5*****
www.Sheraton.com
New Otani Chang Fu Gong 5*****
www.newotanihotelbeijing.com

SHANGHAI Sheraton Hongkou 5*****
www.sheraton.com
Renaissance Putuo 5*****
www.Sheraton.com
Huating 5*****
www.huating-hotel.com

Notas:

• A ordem das visitas pode ser alterada.

• O trajeto de trem de Pequim a Xangai é em classe turística.
• Visto: Consulte a entidade competente em seu país de origem

com respeito aos requisitos e condições.

preços por pessoa $ USA

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.165
Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . .      500

� Meia Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        30

� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      120
Suplemento voo Pekín-Shanghai . . . . . . . . . .      120

TAIWAN

Xián

Guilín

Pekin

Shangai

Cantón Hong Kong

saidas (garantidas mínimo 2 pax)

• 2016
Março                       14      21       28

Abril                            4      11       18       25

Maio                           2        9       16       23       30

Junho                         6      13       20       27

Julho                           4      11       18       25

Agosto                        1        8       15       22       29

Setembro                   5      12       19       26

Outubro                      3      10       17       24       31

Novembro                  7      14       21       28

Dezembro                   5      12       19       26

• 2017
Janeiro                       2        9       16       23       30

Fevereiro                    6      13       20       27

meia   alta
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398 PANAVISIÓN

DIA 1º (Segunda Feira)
PEQUIM
Chegada a Pequim (também conhecida como Beijing).
Traslado ao hotel. Beijing foi a capital do país durante seis
dinastias, entre as quais se destacam os gloriosos perío-
dos Ming e Qing. Cidade milenar, capital do país mais po-
puloso do mundo e sede do governo central, onde se
unem a tradição e a vida moderna. Tempo livre para des-
cansar ou passear por esta cidade histórica. Acomoda-
ção.

DIA 2º (Terça Feira)
PEQUIM
Café da manhã buffet. Durante esta jornada vamos des-
cobrir a magia e a monumentalidade de Pequim. Visitare-
mos o Palácio Imperial, conhecido como a “Cidade
Proibida”, hoje convertido em um grande museu com sun-
tuosas salas e faustosos tesouros. Sua construção come-
çou em 1406, com uma área de 72.000 m2, onde se
alojam mais de setenta edifícios palacianos. Possui mais
de 9.000 salas e quartos, e nele viveram 24 imperadores
das dinastias Ming e Qing. Atualmente conserva um
grande número de preciosas relíquias. Ao adentrar no Pa-
lácio, o que mais chama a atenção é o colorido que exibe,
as curvas dos telhados, as grandes figuras de animais que
se encontram durante o percurso e os enormes pátios.
Em seguida, nos dirigiremos para a Praça Tiananmen,
uma das maiores do mundo, onde Mao Tsé-Tung decla-
rou constituída a República Popular da China, em 1949,
em cujo centro se encontra o Mausoléu de Mao Tsé-Tung.
O Palácio de Verão, último dos grandes projetos pala-
cianos da China Imperial, era o jardim de verão dos mem-
bros da casa imperial da dinastia Qing. Inclui almoço ou
comida chinesa. À noite, existe a possibilidade de assistir
a uma apresentação de Acrobacias (inclusa para os
passageiros que viajam antes de 10 de março). Acomo-
dação.

DIA 3º (Quarta Feira)
PEQUIM
Café da manhã buffet. Excursão à Grande Muralha, es-
petacular e grandiosa obra arquitetônica, cuja construção
durou quase 2 milênios, declarada Patrimônio Mundial
pela UNESCO em 1987. A construção da Grande Muralha
da China foi ordenada pelo Imperador Qin, durante a di-
nastia de mesmo nome, para defender seu reino dos ata-
ques das tribos nômades merodeadoras e continuou no
decorrer das sucessivas dinastias chinesas. Inclui al-

moço buffet ou comida chinesa em restaurante local.
Na parte da tarde, retorno à cidade. Faremos uma parada
perto do “Ninho de Pássaro”, o estádio principal das Olim-
píadas de Beijing 2008, e do “Cubo d’Água” (Centro Na-
cional de Natação) para fazer fotografias. À noite, Jantar
de boas-vindas incluso, degustando o delicioso Pato
Laqueado de Beijing. Acomodação.

DIA 4º (Quinta Feira)
PEQUIM-XI’AN

Viagem de Trem-Bala ou de avião
Café da manhã buffet. Visita ao famoso Templo do Céu,
onde os imperadores das dinastias Ming e Qing ofereciam
sacrifícios ao Céu e rezavam para obter boas colheitas.
Na parte da tarde, saída de trem para Xi’an, antiga capital
da China com 3.000 anos de existência e única capital
amuralhada. Foi a capital de doze dinastias, centro político
da China durante os séculos de seu máximo esplendor e
ponto de partida da famosa “Rota da Seda”. Xi’An e seus
arredores são o maior museu a céu aberto do mundo; si-
tuada na vasta bacia do rio Amarelo, parece uma cidade-
fortaleza, como consequência de haver sido um notável
entreposto comercial.Traslado ao hotel. Acomodação. (de
1º de dezembro de 2015 a 13 de março de 2016, o trajeto
Pequim-Xi’An será somente de avião. Incluso no preço
para as saídas deste período).

DIA 5º (Sexta Feira)
XI’AN
Café da manhã buffet. Hoje visitaremos o famoso
Museu de Guerreiros e Corcéis de Terracota, que pos-
sui mais de 6.000 figuras em tamanho natural represen-
tando grande exército de guerreiros, corcéis e carruagens
de guerra que custodiam o túmulo do imperador Qin. É
considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO
desde 1987. Os guerreiros de Xi’An fazem parte do mau-

soléu do primeiro imperador Qin, descoberto em 1974. O
segundo fosso é o dos generais, com 69 figuras que re-
presentam o estado maior do exército, além de algumas
figuras de cavalos. No terceiro fosso há cerca de 1.000
guerreiros. Almoço buffet incluído. Na parte da tarde vi-
sitaremos o Grande Pagode do Ganso Selvagem. De-
pois faremos uma parada perto da Muralha da cidade
para fazer fotografias (não inclui a subida). O tour termina
no famoso Bairro Muçulmano, onde visitaremos a
Grande Mesquita. Acomodação.

DIA 6º (Sábado)
XI’AN-XANGAI

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Na parte da manhã traslado ao
aeroporto para embarcar com destino a Xangai, cidade
portuária diretamente subordinada ao poder central, com

Pequim(3n)-Xi’An(2n)-Xangai(2n)

Viagem de trem de alta velocidade de Pequim a Xi’An  Viagem de avião de Xi’An a Xangai

Inclui: Cidade Proibida-Grande Muralha-Palácio de Verão-Praça de Tiananmen-Templo do Céu-Museu de Terracota-Jardim Yuyuan

Espetáculo de acrobacias e jantar de boas-vindas com Pato Laqueado

8 dias 10 Visitas inclusas 5 Refeições,  a partir de 1.660 $

TOUR REGULAR
EM ESPANHOL
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mais de 16 milhões de habitantes. É o maior porto, centro
comercial e a metrópole mais internacional da China. Tras-
lado ao hotel. Tempo livre para passear no centro antigo
e no espetacular “The Bund”, o Cais. (Não perca a ilumi-
nação do Cais). Acomodação.

DIA 7º (Domingo)
XANGAI
Café da manhã buffet. Hoje faremos um tour que inclui
a visita ao Jardim Yuyuan, magnífico espaço verde cons-
truído em 1557 por um oficial da cidade chamado Yu.
Você vai se encantar com as trilhas que serpenteiam entre
rochas, canteiros de flores, estanques de peixes dourados
e outros mil e um refúgios que são um regalo para a visão
e os demais sentidos. Pan Yuduan, um oficial Ming, go-
vernador da província de Sichuan, mandou edificar para
seu pai, em 1578, este magnífico lugar, onde a natureza
se revela em sua totalidade. Com mais de dois hectares
de terreno, o parque parece um mundo em miniatura,
para o desfrute de poucos. Os montículos de terra repre-
sentam as colinas, os pequenos riachos se convertem em
rios e o estanque parece um mar sem limites. Tudo é pen-
sado para favorecer a meditação e o repouso. Veremos
também o Templo do Buda de Jade, construído para
abrigar 2 espetaculares figuras de Buda esculpidas em
jade branco. Passearemos pelo “The Bund”, o Cais da
Cidade, um dos maiores centros financeiros da Ásia e
passearemos pela rua mais comercial, ativa e importante
de Xangai, Nanjing, zona de compras por excelência, bem
como pelo bairro antigo de Cheng Huang Miao, um dos
lugares mais espetaculares da cidade, onde se concen-

tram os edifícios mais emblemáticos. Almoço buffet in-
cluído. Acomodação. 

DIA 8º (Segunda Feira)
XANGAI
Café da manhã buffet. Na hora marcada, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

o programa inclui

• Bilhete doméstico: Pequim-Xi’An (de trem-bala) / Xi’An-
Xangai (de avião).

• Assistência de nossa equipe nos aeroportos da China e
traslado ao hotel ou vice-versa.

• Visitas com guias locais falando espanhol em todas as
cidades.

• Refeições: Café da manhã buffet americano diário.
4 almoços e 1 jantar.

• Visitas inclusas:
Em Pequim: Palácio Imperial, Praça Tiananmen, 
Palácio de Verão, Grande Muralha.
Em Xi’An: Museu de Terracota, 
Grande Pagode do Ganso Selvagem.
Em Xangai: Jardim Yuyuan, Templo do Buda de Jade,
“The Bund”, o Cais.

• Outras atrações inclusas:
Jantar de degustação de pato laqueado em Pequim.

• Seguro de viagem

Notas:

• A ordem das visitas pode ser alterada.

• O trajeto de trem de Pequim a Xangai é em classe turística.
• Visto: Consulte a entidade competente em seu país de origem

com respeito aos requisitos e condições.

TAIWAN

Xián

Guilín

Pekin

Shangai

Cantón Hong Kong

C72 - C75

hotéis previstos ou similares

PEKÍN The Presidential 4****PLUS

www.thepresidentialhotel.com

The Great Wall Sheraton 5*****
www.Sheraton.com

New Otani Chang Fu Gong 5*****
www.newotanihotelbeijing.com

DT Hilton 5*****
www.doubletree.com.cn

SHANGHAI Sheraton Hongkou 4****SUP

www.sheraton.com

Renaissance Putuo 5*****
www.Sheraton.com

Mercure Shanghai Royalton 4****PLUS

www.accorhotels.com

Holiday Inn Shanghai Vista 4****PLUS

www.ihg.com

XIAN Days Hotel 4****SUP

www.daysinn.com

Sheraton 5*****
www.starwoodhotels.com

preços por perssoa $ USA

4****SUP     5*****L

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.660   1.765

Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . . 440      670

� Meia Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80      135

� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –      235

saidas em hotéis 4***** (garantidas mínimo. 2 pax)

Março                       21      29

Abril                          12      26

Maio                         10      24

Junho                         7      14

Julho                           5      12       19       26

Agosto                        2        8       16       23       30

Setembro                   6      13       20       27

Outubro                      4      18       25

Novembro                  8

meia

saidas em hotéis 5***** (garantidas mínimo. 2 pax)

• 2016
Março                       14      21       28

Abril                            4      11       18       25

Maio                           2        9       16       23       30

Junho                         6      13       20       27

Julho                           4      11       18       25

Agosto                        1        8       15       22       29

Setembro                   5      12       19       26

Outubro                      3      10       17       24       31

Novembro                  7      14       21       28

Dezembro                   5      12       19       26

• 2017
Janeiro                       2        9       16       23       30

Fevereiro                    6      13       20       27

meia   alta
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Belezas da China
Pequim (3n), Xi’An (2n), Guilin (2n), Xangai (2n)

Viagem de trem de alta velocidade de Pequim a Xi’An  Viagem de avião Xi’An-Guilin e Guilin-Xangai

Inclui: Cidade Proibida-Grande Muralha-Palácio de Verão-Praça de Tiananmen-Templo do Céu-Museu de Terracota-Jardim Yuyuan

Espetáculo de acrobacias e jantar de boas-vindas com Pato Laqueado

10 dias 17 Visitas inclusas 6 Refeições,  a partir de 2.805 $

TOUR REGULAR
EM ESPANHOL

DIA 1º (Segunda Feira)
PEQUIM
Chegada a Pequim (também conhecida como Beijing).
Traslado ao hotel. Beijing foi a capital do país durante 6
dinastias, entre as que se destacam os gloriosos períodos
dos Ming e dos Qing. Restante do dia livre para entrar em
contato com esta trepidante cidade. Acomodação.

DIA 2º (Terça Feira)
PEQUIM
Café da manhã buffet. Durante esta jornada vamos des-
cobrir a magia e a monumentalidade de Pequim. Visitare-
mos o Palácio Imperial, conhecido como a “Cidade
Proibida”, hoje convertido em um grande museu com sun-
tuosas salas e faustosos tesouros. Sua construção come-
çou em 1406, com uma área de 72.000 m2, onde se
alojam mais de setenta edifícios palacianos. Possui mais
de 9.000 salas e quartos, e nele viveram 24 imperadores
das dinastias Ming e Qing. Atualmente conserva um
grande número de preciosas relíquias. Ao adentrar no Pa-
lácio, o que mais chama a atenção é o colorido que exibe,
as curvas dos telhados, as grandes figuras de animais que
se encontram durante o percurso e os enormes pátios.
Em seguida nos dirigiremos à Praça Tiananmen, uma
das maiores do mundo, onde Mao Tsé-Tung declarou
constituída a República Popular da China, em 1949, em
cujo centro se encontra o Mausoléu de Mao Tsé-Tung. O
Palácio de Verão, último dos grandes projetos palacianos
da China Imperial, era o jardim de verão dos membros da
casa imperial da dinastia Qing. Inclui almoço ou comida
chinesa. À noite, possibilidade de assistir a uma apre-
sentação de Acrobacias (inclusa para os passageiros
que viajam antes de 10 de março). Acomodação.

DIA 3º (Quarta Feira)
PEQUIM
Café da manhã buffet. Excursão à Grande Muralha, es-
petacular e grandiosa obra arquitetônica, cuja construção
durou quase 2 milênios, declarada Patrimônio Mundial
pela UNESCO em 1987. A construção da Grande Muralha
da China foi ordenada pelo Imperador Qin, durante a di-
nastia de mesmo nome, para defender seu reino dos ata-
ques das tribos nômades merodeadoras e continuou no
decorrer das sucessivas dinastias chinesas. Inclui al-
moço buffet ou comida chinesa em restaurante local.
Na parte da tarde, retorno à cidade. Faremos uma parada
perto do “Ninho de Pássaro”, o estádio principal das
Olimpíadas de Beijing 2008, e do “Cubo d’Água” (Centro
Nacional de Natação) para fazer fotografias. À noite,
Jantar de boas-vindas incluso, degustando o delicioso
Pato Laqueado de Beijing. Acomodação.

DIA 4º (Quinta Feira)
PEQUIM-XI’AN

Viagem de Trem-Bala
Café da manhã buffet. Visita ao famoso Templo do Céu,
onde os imperadores das dinastias Ming e Qing ofereciam
sacrifícios ao Céu e rezavam para obter boas colheitas.
Na parte da tarde, saída de trem para Xi’an, antiga capital
da China com 3.000 anos de existência e única capital
amuralhada. Foi a capital de doze dinastias, centro político
da China durante os séculos de seu máximo esplendor e
ponto de partida da famosa “Rota da Seda”. Xi’An e seus
arredores são o maior museu a céu aberto do mundo; si-
tuada na vasta bacia do rio Amarelo, parece uma cidade-
fortaleza, como consequência de haver sido um notável
entreposto comercial. Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 5º (Sexta Feira)
XI’AN
Café da manhã buffet. Hoje visitaremos o famoso
Museu de Guerreiros e Corcéis de Terracota, que pos-
sui mais de 6.000 figuras em tamanho natural represen-
tando grande exército de guerreiros, corcéis e carruagens
de guerra que custodiam o túmulo do imperador Qin. É
considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO
desde 1987. Os guerreiros de Xi’An fazem parte do mau-
soléu do primeiro imperador Qin, descoberto em 1974. O
segundo fosso é o dos generais, com 69 figuras que re-
presentam o estado maior do exército, além de algumas
figuras de cavalos. No terceiro fosso há cerca de 1.000
guerreiros. Almoço buffet incluído. Na parte da tarde vi-
sitaremos o Grande Pagode do Ganso Selvagem. De-
pois faremos uma parada perto da Muralha da cidade
para fazer fotografias (não inclui a subida). O tour termina
no famoso Bairro Muçulmano, onde visitaremos a
Grande Mesquita. Acomodação.

DIA 6º (Sábado)
XI’AN-GUILIN

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Neste dia embarcaremos no voo
para Guilin, cidade famosa por sua beleza cênica.
Tempo livre para passear por esta bela cidade. Traslado
ao hotel. Acomodação. 

DIA 7º (Domingo)
GUILIN
Café da manhã buffet. Neste dia, fare-
mos um cruzeiro ao longo do rio Li Jiang,
que goza de reputação mundial por sua “so-
berana beleza paisagística” formada por co-
linas verticais cortadas por rios de águas
claras com fantásticas grutas. O passeio
nos conduzirá por um cenário cinema-
tográfico: suaves colinas, verdes arrozais,
aldeias típicas e águas cristalinas. Comida
chinesa no almoço a bordo incluído. Re-
torno a Guilin, acomodação.

DIA 8º (Segunda Feira)
GUILIN-XANGAI

Viagem de avião
Café da manhã buffet.Na parte da
manhã, possibilidade de visitar a Ca-
verna da Flauta de Bambu,
uma gruta de formação calcária
com estalactites e estalagmites
de grande tamanho e beleza (inclusa
para os passageiros que viajam antes de 10
de março). Na hora marcada, traslado
ao aeroporto para embarcar no
voo para Xangai, cidade por-
tuária diretamente subordi-
nada ao poder central, com
mais de 16 milhões de habi-

tantes. É o maior porto, centro comercial e a metrópole
mais internacional da China. Traslado ao hotel. Acomoda-
ção. 

DIA 9º (Terça Feira)
XANGAI
Café da manhã buffet. Um passeio que inclui a visita ao
Jardim Yuyuan, magnífico espaço verde construído em
1557 por um oficial da cidade chamado Yu. Você vai se
encantar com as trilhas que serpenteiam entre rochas,
canteiros de flores, estanques de peixes dourados e ou-
tros mil e um refúgios que são um regalo para a visão e

0396-411 BRASIL 2016 CHINA.qxp:OK  05/02/16  14:49  Página 400



401 PANAVISIÓN

TAIWAN

Xián

Pekín

Shangai

C74

Guilin

preços por pessoa $ USA

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.805

Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . .      800

� Meia Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      135

� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      260

Notas:

• A ordem das visitas pode ser alterada.

• O trajeto de trem de Pequim a Xangai é em classe turística.
• Visto: Consulte a entidade competente em seu país de origem

com respeito aos requisitos e condições.

hotéis previstos ou similares

PEKÍN The Great Wall Sheraton 5*****
www.Sheraton.com

New Otani Chang Fu Gong 5*****
www.newotanihotelbeijing.com

SHANGHAI Sheraton Hongkou 5*****
www.sheraton.com

Renaissance Putuo 5*****
www.Sheraton.com

Huating 5*****
www.huating-hotel.com

XIAN                     Branley                                          5*****
                          www.branleyhotel.com

                         Sheraton                                       5*****
                          www.starwoodhotels.com

GUILIN                  Lijiang Waterfall                           5*****
                          www.waterfallguilin.com

                         Sheraton                                       5*****
                          www.sheraton.com

                         Grand Bravo                                 5*****
                          www.glbravohotel.com

saidas (garantidas mínimo 2 pax)

• 2016
Março                       15      22       29

Abril                            5      12       19       26

Maio                           3      10       17       24       31

Junho                         7      14       21       28

Julho                           5      12       19       26

Agosto                        2        9       16       23       30

Setembro                   6      13       20       27

Outubro                      4      11       18       25

Novembro                  7      14       21       28

Dezembro                   5      12       19       26

• 2017
Janeiro                       2        9       16       23       30

Fevereiro                    6      13       20       27

meia   alta

os demais sentidos. Pan Yuduan, um oficial Ming, gover-
nador da província de Sichuan, mandou edificar para seu
pai, em 1578, este magnífico lugar, onde a natureza se re-
vela em sua totalidade. Com mais de dois hectares de ter-
reno, o parque parece um mundo em miniatura, para o
desfrute de poucos. Os montículos de terra representam
as colinas, os pequenos riachos se convertem em rios e
o estanque parece um mar sem limites. Tudo é pensado
para favorecer a meditação e o repouso. Veremos o Tem-
plo de Buda de Jade e o “The Bund”, o Cais da Ci-
dade, um dos maiores centros financeiros da Ásia e
passearemos pela rua mais comercial, ativa e importante
de Xangai, Nanjing, zona de compras por excelência, bem
como pelo bairro antigo de Cheng Huang Miao, um dos
lugares mais espetaculares da cidade, onde se concen-
tram os edifícios mais emblemáticos. Almoço buffet in-
cluído. Acomodação. 

DIA 10º (Quarta Feira)
XANGAI
Café da manhã buffet. Na hora marcada, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

o programa inclui

• Bilhete doméstico: Pequim-Xi’An (de trem-bala) / Xi’An-
Guilin e Guilin-Xangai (de avião).

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Assistência de nossa equipe nos aeroportos da China e tras-
lado ao hotel ou vice-versa.

• Visitas com guia local falando espanhol

• Refeições: Café da manhã buffet diário e 5 refeições e 1
jantar.

• Visitas inclusas:
Em Pequim:
Palácio Imperial “Cidade Proibida”, Praça de Tiananmen,
Palácio de Verão, a Grande Muralha, Ninho de Pássaro, 
Cubo d’Água
Em Xangai:
Templo do Céu, Jardim Yuyuan, Templo do Buda de Jade,
“The Bund”, o Cais da Cidade
Em Xi’An:
Museu de Terracota, Grande Pagode do Ganso Selvagem,
Muralha da cidade, Bairro Muçulmano, Grande Mesquita
Em Guilin:
Cruzeiro ao longo do rio Li Jiang, Caverna da Flauta de Bambu

• Seguro de viagem.
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China fantástica + Hong Kong
Pequim (3n), Xi’An (2n), Xangai (2n), Guilin (1n), Guangzhou (1n), Hong Kong (2n)

Viagem de trem de alta velocidade Pequim - Xi’An e Guilin-Guangzhou  Viagem de avião Xi’An-Xangai e Xangai-Guilin

Inclui: Repulse Bay-Pico Victoria-Jardim Yuyuan-Museu de Terracota-Praça de Tiananmen-Palácio de Verão-Grande Muralha-Cidade Proibida

Espetáculo de acrobacias e jantar de boas-vindas com Pato Laqueado

12 dias 22 Visitas inclusas   7 Refeições,  a partir de 3.740 $

TOUR REGULAR
EM ESPANHOL

DIA 1º (Segunda Feira)
PEQUIM
Chegada a Pequim (também conhecida como Beijing).
Traslado ao hotel. Beijing foi a capital do país durante 6
dinastias, entre as que se destacam os gloriosos perío-
dos dos Ming e dos Qing. Tempo livre para entrar em
contato com esta trepidante cidade. Acomodação.

DIA 2º (Terça Feira)
PEQUIM
Café da manhã buffet. Durante esta jornada vamos
descobrir a magia e a monumentalidade de Pequim. Vi-
sitaremos o Palácio Imperial, conhecido como a “Ci-
dade Proibida”, hoje convertido em um grande museu
com suntuosas salas e faustosos tesouros. Sua cons-
trução começou em 1406, com uma área de 72.000
m2, onde se alojam mais de setenta edifícios palacia-
nos. Possui mais de 9.000 salas e quartos, e nele vive-
ram 24 imperadores das dinastias Ming e Qing.
Atualmente conserva um grande número de preciosas
relíquias. Ao adentrar no Palácio, o que mais chama a
atenção é o colorido que exibe, as curvas dos telhados,
as grandes figuras de animais que se encontram du-
rante o percurso e os enormes pátios. Em seguida nos
dirigiremos para a Praça Tiananmen, uma das maiores
do mundo, onde Mao Tsé-Tung declarou constituída a
República Popular da China, em 1949, em cujo centro

se encontra o Mausoléu de Mao Tsé-Tung. O Palácio de
Verão, último dos grandes projetos palacianos da China
Imperial, era o jardim de verão dos membros da casa
imperial da dinastia Qing. Inclui almoço ou comida
chinesa. À noite, possibilidade de assistir a uma apre-
sentação de Acrobacias (inclusa para os passageiros
que viajam antes de 10 de março). Acomodação.

DIA 3º (Quarta Feira)
PEQUIM
Café da manhã buffet. Excursão à Grande Muralha,
espetacular e grandiosa obra arquitetônica, cuja cons-
trução durou quase 2 milênios, declarada Patrimônio
Mundial pela UNESCO em 1987. A construção da
Grande Muralha da China foi ordenada pelo Imperador
Qin, durante a dinastia de mesmo nome, para defender
seu reino dos ataques das tribos nômades merodeado-
ras e continuou no decorrer das sucessivas dinastias
chinesas. Inclui almoço buffet ou comida chinesa em
restaurante local. Na parte da tarde, retorno à cidade.
Faremos uma parada perto do “Ninho de Pássaro”, o
estádio principal das Olimpíadas de Beijing 2008, e do
“Cubo d’Água” (Centro Nacional de Natação) para
fazer fotografias. À noite, Jantar de boas-vindas in-
cluso, degustando o delicioso Pato Laqueado de Bei-
jing. Acomodação.

DIA 4º (Quinta Feira)
PEQUIM-XI’AN

Viagem de Trem-Bala
Café da manhã buffet. Visita ao famoso Templo do
Céu, onde os imperadores das dinastias Ming e Qing
ofereciam sacrifícios ao Céu e rezavam para obter boas
colheitas. Na parte da tarde, saída de trem para Xi’an,
antiga capital da China com 3.000 anos de existência e
única capital amuralhada. Foi a capital de doze dinas-
tias, centro político da China durante os séculos de seu
máximo esplendor e  ponto de partida da famosa “Rota
da Seda”. Xi’An e seus arredores são o maior museu a
céu aberto do mundo; situada na vasta bacia do rio
Amarelo, parece uma cidade-fortaleza, como conse-
quência de haver sido um notável entreposto comer-
cial.Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 5º (Sexta Feira)
XI’AN
Café da manhã buffet. Hoje visitaremos o famoso
Museu de Guerreiros e Corcéis de Terracota, que
possui mais de 6.000 figuras em tamanho natural repre-
sentando grande exército de guerreiros, corcéis e car-
ruagens de guerra que custodiam o túmulo do
imperador Qin. É considerado Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO desde 1987. Os guerreiros de Xi’An
fazem parte do mausoléu do primeiro imperador Qin,
descoberto em 1974. O segundo fosso é o dos gene-
rais, com 69 figuras que representam o estado maior do
exército, além de algumas figuras de cavalos. No ter-
ceiro fosso há cerca de 1.000 guerreiros. Almoço buffet
incluído. Na parte da tarde visitaremos o Grande Pa-
gode do Ganso Selvagem. Depois faremos uma pa-
rada perto da Muralha da cidade para fazer fotografias
(não inclui a subida). O tour termina no famoso Bairro
Muçulmano, onde visitaremos a Grande Mesquita.
Acomodação.

DIA 6º (Sábado)
XI’AN-XANGAI

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Na parte da manhã traslado ao
aeroporto para embarcar com destino a Xangai, cidade
portuária diretamente subordinada ao poder central,
com mais de 16 milhões de habitantes. É o maior porto,
centro comercial e a metrópole mais internacional da
China. É altamente recomendável dar um passeio por
seu harmonioso “The Bund”, o cais, para apreciar o fan-
tástico momento em que a iluminação é acendida. Tras-
lado ao hotel. Acomodação.

DIA 7º (Domingo)
XANGAI
Café da manhã buffet. Hoje faremos um tour que inclui
a visita ao Jardim Yuyuan, magnífico espaço verde cons-
truído em 1557 por um oficial da cidade chamado Yu.
Você vai se encantar com as trilhas que serpenteiam
entre rochas, canteiros de flores, estanques de peixes
dourados e outros mil e um refúgios que são um regalo
para a visão e os demais sentidos. Pan Yuduan, um ofi-
cial Ming, governador da província de Sichuan, mandou
edificar para seu pai, em 1578, este magnífico lugar,
onde a natureza se revela em sua totalidade. Com mais
de dois hectares de terreno, o parque parece um mundo
em miniatura, para o desfrute de poucos. Os montículos
de terra representam as colinas, os pequenos riachos
se convertem em rios e o estanque parece um mar sem
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limites. Tudo é pensado para favorecer a meditação e o
repouso. Veremos também o Templo do Buda de
Jade, construído para abrigar 2 espetaculares figuras
de Buda esculpidas em jade branco. Passearemos pelo
“The Bund”, o Cais da Cidade, um dos maiores cen-
tros financeiros da Ásia e passearemos pela rua mais
comercial, ativa e importante de Xangai, Nanjing, zona
de compras por excelência, bem como pelo bairro an-
tigo de Cheng Huang Miao, um dos lugares mais espe-
taculares da cidade, onde se concentram os edifícios
mais emblemáticos. Almoço buffet incluído. Acomo-
dação. 

DIA 8º (Segunda Feira)
XANGAI-GUILIN

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, embarque
no voo rumo a Guilin, cidade famosa por sua beleza cê-
nica. Visitaremos a Caverna da Flauta de Bambu, uma
gruta de formação calcária com estalactites e estalag-
mites de grande tamanho e beleza. Traslado ao hotel.
Acomodação.

DIA 9º (Terça Feira)
GUILIN-GUANGZHOU 

Viagem de Trem-Bala ou avião
Café da manhã buffet. Neste dia, faremos um cruzeiro
ao longo do rio Li Jiang, que goza de fama mundial por
sua grande beleza paisagística, formada por verdes
montanhas, picos de formas surpreendentes, rochas
graciosas e fantásticas grutas. Inclui almoço ou co-
mida chinesa a bordo. O cruzeiro terminará em Yangs-
huo, um antigo vilarejo às margens do rio Li Jiang.
Tempo livre para passear pela rua Oeste, onde se en-
contra o mercado de artesanato chinês de Yangshuo.
Na hora marcada traslado à estação ferroviária de Guilin
e saída em trem de alta velocidade para Guangzhou
(ou Cantão). Chegada a Guangzhou, conhecida como
a “Cidade das Cabras” ou “Cidade das Flores”, o
mais importante porto fluvial e cidade comercial do sul
da China. Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 10º (Quarta Feira)
GUANGZHOU–HONG KONG 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visitaremos
o Auditório em memória ao Dr. Sun Yat-sen, Pai da
Nação, e a Casa Ancestral da Família Chen, uma ma-
ravilhosa joia arquitetônica de esculturas. Almoço buf-
fet incluído. Na parte da tarde, traslado ao cais
“Lianhuashan” para embarcar na balsa com destino a
Hong Kong. Desembarque no cais “China Hong Kong
City”, conhecido como a “Pérola Oriental”. Traslado ao
hotel e acomodação.

DIA 11º (Quinta Feira)
HONG KONG 
Café da manhã buffet. Em seguida visitaremos o cais
de Pescadores de Aberdeen, uma próspera e colorida
cidade, famosa por seus magníficos restaurantes flu-
tuantes aos quais se chega em barcos a motor; o Mer-
cado de Stanley, uma rua comercial bonita e
descontraída, com diversas lojas e restaurantes; e o
Pico Vitória, no alto do Monte Vitória, que se eleva a
554 metros acima do nível do mar e continua sendo a
zona residencial de maior prestígio da ilha. Tarde livre.
Acomodação.

DIA 12º (Sexta Feira)
HONG KONG
Café da manhã buffet. Na hora marcada traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

o programa inclui

• Billetes domésticos: Pequim-Xi’An e Guilin-Guangzhou (de
trem-bala) / Xangai-Guilin (de avião).

• Traslados ao hotel ou vice-versa.

• Visitas com guias locais falando espanhol em todas as cida-
des.

• Refeições: Café da manhã buffet diário.
6 Almoços e 1 jantar

• Visitas inclusas:
Em Pequim:
Palácio Imperial “Cidade Proibida”. Praça de Tiananmen
Palácio de Verão. A Grande Muralha.
Ninho de Pássaro. Cubo d’Água
Em Xangai:
Templo do Céu. Jardim Yuyuan. Templo do Buda de Jade.
“The Bund”, o Cais da Cidade
Em Xi’An:
Museu dos Guerreiros e Corcéis de Terracota.
Grande Pagode do Ganso Selvagem
Muralha da cidade. Bairro Muçulmano. Grande Mesquita
Em Guilin:
Caverna da Flauta de Bambu. Cruzeiro ao longo 
do rio Li Jiang
Em Guangzhou:
Auditório em memória ao Dr. Sun Yat-sen
Casa ancestral da Família Chen
Em Hong Kong:
Cais de pescadores de Aberdeen
Mercado de Stanley
Pico Vitória.

• Seguro de viagem

hotéis previstos ou similares

PEKÍN The Great Wall Sheraton 5*****
www.Sheraton.com

New Otani Chang Fu Gong 5*****
www.newotanihotelbeijing.com

DT  Hilton 5*****
www.doubletree.com.cn

Sheraton Dongcheng 5*****
www.starwoodshotels.com

SHANGHAI Sheraton Hongkou 5*****
www.sheraton.com

Renaissance Putuo 5*****
www.Sheraton.com

Huating 5*****
www.huating-hotel.com

XIAN Branley 5*****
www.jianguoxian.com

Sheraton 5*****
www.starwoodhotels.com

GUILIN Lijiang Waterfall  5*****
www.waterfallguilin.com

Sheraton 5*****
www.starwoodhotels.com

Grand Bravo  5*****
www.glbravohotel.com

GUANGZHOU Marriott 5*****
www.Marriott.com

HONG KONG Harbour Grand Kowloon  5*****
www.kowloon.harbourgrnd.com

TAIWAN

Xián

Pekín

Shangai

Guilin

Guangzhou Hong Kong

C71

Notas:

• A partir de 13 de março, no décimo dia, a viagem de Guilin a
Guanzhou será feita em trem de alta velocidade.

• A ordem das visitas pode ser alterada.
• Visto: Consulte a entidade competente em seu país de origem

com respeito aos requisitos e condições.

preços por pessoa $ USA

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3.740

Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . .   1.310

� Meia Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        90

� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      100

saidas (garantidas mínimo 2 pax)

Março                       14      21       28

Abril                            4      11       18       25

Maio                           2        9       16       23       30

Junho                         6      13       20       27

Julho                           4      11       18       25

Agosto                        1        8       15       22       29

Setembro                   5      12       19       26

Outubro                      3      10       17       24       31

Novembro                  7      14       21       28

Dezembro                   5      12       19       26

meia   alta
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China espetacular “Viagem estrela”
Pequim (3n), Xi’An (2n), Guilin (2n), Hangzhou (2n), Suzhou (1n), Xangai (2n)

Viagem de trem de alta velocidade Pequim - Xi’An  Viagem de avião Xi’An-Guilin e Guilin-Hangzhou

Inclui: Praça Tiananmen-Cidade Proibida-Museu de Terracota-Jardim do Pescador-Cruzeiro rio Li Jiang-Lago do Oeste

Espetáculo de acrobacias e jantar de boas-vindas com Pato Laqueado

13 dias 20 Visitas inclusas 8 Refeições,  a partir de 2.795 $

TOUR REGULAR
EM ESPANHOL

plendor e ponto de partida da famosa “Rota da Seda”.
Xi’An e seus arredores são o maior museu a céu aberto
do mundo; situada na vasta bacia do rio Amarelo, parece
uma cidade-fortaleza, como consequência de haver sido
um notável entreposto comercial.Traslado ao hotel. Aco-
modação.

DIA 5º (Sexta Feira)
XI’AN
Café da manhã buffet. Hoje visitaremos o famoso
Museu de Guerreiros e Corcéis de Terracota, que pos-
sui mais de 6.000 figuras em tamanho natural represen-
tando grande exército de guerreiros, corcéis e carruagens
de guerra que custodiam o túmulo do imperador Qin. É
considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO
desde 1987. Os guerreiros de Xi’An fazem parte do mau-
soléu do primeiro imperador Qin, descoberto em 1974.
O segundo fosso é o dos generais, com 69 figuras que
representam o estado maior do exército, além de algu-
mas figuras de cavalos. No terceiro fosso há cerca de
1.000 guerreiros. Almoço buffet incluído. Na parte da
tarde visitaremos o Grande Pagode do Ganso Selva-
gem. Depois faremos uma parada perto da Muralha da
cidade para fazer fotografias (não inclui a subida). O tour
termina no famoso Bairro Muçulmano, onde visitaremos
a Grande Mesquita. Acomodação.

DIA 6º (Sábado)
XI’AN-GUILIN

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Neste dia embarcaremos no voo
para Guilin, cidade famosa por sua beleza cênica. Tras-
lado ao hotel. Tempo livre nesta bela cidade. Acomoda-
ção. 

DIA 7º (Domingo)
GUILIN
Café da manhã buffet. Neste dia, faremos um cruzeiro
ao longo do rio Li Jiang, que goza de reputação mundial
por sua “soberana beleza paisagística” formada por coli-
nas verticais cortadas por rios de águas claras com fan-
tásticas grutas. O passeio nos conduzirá por um cenário
cinematográfico: suaves colinas, verdes arrozais, aldeias
típicas e águas cristalinas. Comida chinesa no almoço
a bordo incluída. Retorno a Guilin, acomodação.

DIA 8º (Segunda Feira)
GUILIN-HANGZHOU

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visitaremos
a Caverna da Flauta de Bambu, uma gruta de forma-
ção calcária com estalactites e estalagmites de grande
tamanho e beleza. Na hora marcada, traslado ao aero-
porto para embarcar no voo para Hangzhou, conhecida
como o “Paraíso na Terra”, capital da província de Zhe-
jiang. Traslado ao hotel. Acomodação. 

DIA 9º (Terça Feira)
HANGZHOU
Café da manhã buffet .Na parte da manhã, começamos
nossa visita com um cruzeiro ao longo do famoso Lago
do Oeste, principal atração da cidade. Almoço buffet
incluído. À tarde, prosseguimo com a visita no Templo
da Alma Escondida, um dos templos budistas mais im-
portantes do sul da China e o Pagode das Seis Harmo-
nias (sem subir). Acomodação. 

DIA 1º (Segunda Feira)
PEQUIM
Chegada a Pequim (também conhecida como Beijing).
Traslado ao hotel. Beijing foi a capital do país durante seis
dinastias, entre as quais se destacam os gloriosos perío-
dos Ming e Qing. Cidade milenar, capital do país mais po-
puloso do mundo e sede do governo central, onde se
unem a tradição e a vida moderna. Tempo livre para des-
cansar ou passear por esta cidade histórica. Acomoda-
ção.

DIA 2º (Terça Feira)
PEQUIM
Café da manhã buffet. Durante esta jornada vamos des-
cobrir a magia e a monumentalidade de Pequim. Visita-
remos o Palácio Imperial, conhecido como a “Cidade
Proibida”, hoje convertido em um grande museu com
suntuosas salas e faustosos tesouros. Sua construção
começou em 1406, com uma área de 72.000 m2, onde
se alojam mais de setenta edifícios palacianos. Possui
mais de 9.000 salas e quartos, e nele viveram 24 impe-
radores das dinastias Ming e Qing. Atualmente conserva
um grande número de preciosas relíquias. Ao adentrar no
Palácio, o que mais chama a atenção é o colorido que
exibe, as curvas dos telhados, as grandes figuras de ani-
mais que se encontram durante o percurso e os enormes
pátios. Em seguida, nos dirigiremos para a Praça Tia-
nanmen, uma das maiores do mundo, onde Mao Tsé-
Tung declarou constituída a República Popular da China,
em 1949, em cujo centro se encontra o Mausoléu de
Mao Tsé-Tung. O Palácio de Verão, último dos grandes
projetos palacianos da China Imperial, era o jardim de
verão dos membros da casa imperial da dinastia Qing.
Inclui almoço ou comida chinesa. À noite, existe a pos-
sibilidade de assistir a uma apresentação de Acroba-
cias (inclusa para os passageiros que viajam antes de 10
de março). Acomodação.

DIA 3º (Quarta Feira)
PEQUIM
Café da manhã buffet. Excursão à Grande Muralha,
espetacular e grandiosa obra arquitetônica, cuja constru-
ção durou quase 2 milênios, declarada Patrimônio Mun-
dial pela UNESCO em 1987. A construção da Grande
Muralha da China foi ordenada pelo Imperador Qin, du-
rante a dinastia de mesmo nome, para defender seu reino
dos ataques das tribos nômades merodeadoras e conti-
nuou no decorrer das sucessivas dinastias chinesas. In-
clui almoço buffet ou comida chinesa em restaurante
local. Na parte da tarde, retorno à cidade. Faremos uma
parada perto do “Ninho de Pássaro”, o estádio principal
das Olimpíadas de Beijing 2008 e do “Cubo d’Água”
(Centro Nacional de Natação) para fazer fotografias. À
noite, Jantar de boas-vindas incluso, degustando o de-
licioso Pato Laqueado de Beijing . Acomodação.

DIA 4º (Quinta Feira)
PEQUIM-XI’AN

Viagem de trem de alta velocidad
Café da manhã buffet. Visita ao famoso Templo do
Céu, onde os imperadores das dinastias Ming e Qing ofe-
reciam sacrifícios ao Céu e rezavam para obter boas co-
lheitas. Na parte da tarde, saída de trem para Xi’an, antiga
capital da China com 3.000 anos de existência e única
capital amuralhada. Foi a capital de doze dinastias, centro
político da China durante os séculos de seu máximo es-
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DIA 10º (Quarta Feira)
HANGZHOU–SUZHOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, traslado à
estação para embarcar no trem com destino à cidade de
Suzhou, conhecida como a “Veneza do Oriente”, cujos
jardins clássicos foram incorporados à lista do Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO no ano 2000. Visitaremos
a Colina do Tigre e o Jardim do Pescador, com Almoço
buffet incluído. Acomodação.

DIA 11º (Quinta Feira)
SUZHOU-XANGAI

Viagem de trem
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, embarcare-
mos no trem para Xangai. Almoço buffet. Um passeio
que inclui a visita ao Jardim Yuyuan, magnífico espaço
verde construído em 1557 por um oficial da cidade cha-
mado Yu. Você vai se encantar com as trilhas que serpen-
teiam entre rochas, canteiros de flores, estanques de
peixes dourados e outros mil e um refúgios que são um
regalo para a visão e os demais sentidos. Veremos o Tem-
plo do Buda de Jade e o “The Bund”, o Cais da Cidade,
um dos maiores centros financeiros da Ásia e passeare-
mos pela rua mais comercial, ativa e importante de Xan-
gai, Nanjing, zona de compras por excelência, bem como
pelo bairro antigo de Cheng Huang Miao, um dos lugares
mais espetaculares da cidade, onde se concentram os
edifícios mais emblemáticos. Acomodação.

DIA 12º (Sexta Feira)
XANGAI
Café da manhã buffet. Dia livre.

DIA 13º (Sábado)
XANGAI
Café da manhã buffet. Na hora marcada, traslado ao
aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

hotéis previstos 5*****

PEKÍN                   Ver hoteles en página 397
SHANGHAI           Sheraton Hongkou                     5*****

                          www.thepresidentialhotel.com

                         Renaissance Putuo                     5*****
                          www.sheraton.com

                         Huating                                          5*****
                          www.huating-hotel.com

                         Marriott Parkview                        5*****
                          www.Marriott.com

XIAN                     Branley                                          5*****
                          www.branleyhotel.com

                         Sheraton                                       5*****
                          www.starwoodhotels.com

GUILIN                  Lijiang Waterfall                           5*****
                          www.waterfallguilin.com

                         Sheraton                                       5*****
                          www.sheraton.com

                         Grand Bravo                                 5*****
                          www.glbravohotel.com

HANGZHOU         Grand Metropark                         5*****
                          www.hzch.com

                         Zhejiang Int.                                 5**-**
                          www.zjih.com

SUZHOU              Pan Pacific                                  5*****
                          www.panpacific.com

Notas:

• A ordem das visitas pode ser alterada.

• Em 2016, em Hangzhou, será realizada a reunião de cúpula do G20, entre
os meses de set./out. (data a confirmar). É possivel que os hotéis previstos
não estejam disponíveis e/ou que algumas das visitas sejam afetadas.
Nesta caso, a Panavisión Tours reserva-se o direito de reajustar os hotéis
e as visitas durante o período mencionado. As alterações serão transmiti-
das de acordo com as informações oficiais publicadas.

• O trem de Hangzhou a Suzhou não possui compartimento de bagagens,
por esta razão, o transporte das mesmas será feito separadamente, até
Xangai. Lembramos aos passageiros que devem levar consigo uma ba-
gagem de mão com o indispensável para passar a noite em Suzhou.

• O trajeto de trem de Pequim a Xangai é em classe turística
• Visto: Consulte a entidade competente em seu país de origem com

respeito aos requisitos e condições.

hotéis previstos 4****

PEKÍN                   Presidentian Hotel                     4****
                          www.thepresidentialhotel.com

XIAN                     Days Hotel                                     4****
                          www.daysinn.cn

GUILIN                  Grand Bravo                                 4****
                          www.glbravohotel.com

HANGZHOU         Zhejiang Int.                                 4****
                          www.zjih.com

SUZHOU              Holiday Inn Jasmin                      4****
                          www.holidayinn.com

SHANGHAI           Mercure Royalton                        4****
                          www.accorhotels.com

TAIWAN

Xián

Guilín

Shangai

Hong Kong

Hangzhou

Suzhou

Pekín

C73 - C76

o programa inclui

• Bilhetes domésticos: Pequim-Xi’An e Suzhou-Xangai
(de trem) / Xi’An-Guilin e Guilin-Hangzhou (de avião).

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
• Assistência de nossa equipe nos aeroportos da China e

traslado ao hotel ou vice-versa.
• Visitas com guia local falando espanhol
• Refeições: Café da manhã buffet diário

e 7 refeições e 1 jantar. 
• Visitas inclusas:

Pequim: Palácio Imperial “Cidade Proibida”, Praça de
Tiananmen; Palácio de Verão, a Grande Muralha, Ninho
de Pássaro, Cubo d’Água.
Xangai: Templo do Céu, Jardim Yuyuan, Templo do
Buda de Jade, “The Bund”, o Cais da Cidade.
Xi’An: Museu de Terracota, Grande Pagode do Ganso
Selvagem, Muralha da cidade, Bairro Muçulmano,
Grande Mesquita.
Guilin: Cruzeiro ao longo do rio Li Jiang, Caverna da
Flauta de Bambu
Hangzhou: Cruzeiro pelo lago do Oeste, Templo da
Alma Escondida, Pagode das Seis Harmonias
Suzhou: Colina do Tigre, Jardim do Pescador

• Seguro de viagem.

preços por pessoa $ USA

4****SUP     5*****L

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.795   3.150
Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . . 705   1.160
� Meia Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40      250
� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120      335

saidas em hotéis 4***** (garantidas mínimo. 2 pax)

Março                       21      29

Abril                          12      26

Maio                         10      24

Junho                         7      14

Julho                           5      12       19       26

Agosto                        2        9       16       23       30

Setembro                   6      13       20       27

Outubro                      4      18       25

Novembro                  8

meia   alta

saidas (garantidas mínimo 2 pax)

• 2016
Março                       15      22       29

Abril                            5      12       19       26

Maio                           3      10       17       24       31

Junho                         7      14       21       28

Julho                           5      12       19       26

Agosto                        2        9       16       23       30

Setembro                   6      13       20       27

Outubro                      4      11       18       25

Novembro                  7      14       21       28

Dezembro                   5      12       19       26

• 2017
Janeiro                       2        9       16       23       30

Fevereiro                    6      13       20       27

meia   alta
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Templo Asakusa Kannon-Cruzeiro Lago Ashinoko-Templo Todai-ji-Santuário Heian-Bairro das Gueixas-Monte Fuji...

Rota Nakasendo

7 dias 10 Visitas inclusas a partir de 2.430 $

Tóquio (3n), Hakone, Monte Fuji, Kyoto (3n), Nara, Hiroshima

TOUR REGULAR
EM ESPANHOL

DIA 1º (Terça Feira)
TÓQUIO
Bem-vindo ao Japão. Chegada ao aeroporto internacio-
nal de Narita. Depois de passar pelos controles de imi-
gração, nossa equipe estará esperando por você na
saída, para dar assistência, em espanhol, sobre como
utilizar o serviço regular “Airport Bus” com destino a seu
hotel. Restante do dia livre. Acomodação. De suas hu-
mildes origens como vila de pescadores, há 400 anos,
Tóquio evoluiu até se transformar numa das cidades
mais povoadas do planeta. Mais de 13 milhões de pes-
soas residem atualmente nesta metrópole ultramoderna.
Neste lugar, as tradições de séculos passados coexis-
tem com a mais recente cultura urbana, que irradiam
uma energia muito especial. Tóquio recebe você de bra-
ços abertos.

DIA 2º (Quarta Feira)
TÓQUIO
Café da manhã buffet americano. Na hora marcada
comparecimento no lobby de seu hotel para participar

do tour de meio dia pela cidade Tóquio. Começare-
mos a jornada visitando o Santuário Xintoísta

de Meiji, um oásis de paz em Tóquio.
O Santuário Meiji é o mais

importante e popular de
seu estilo na cidade.

Honra a memória do

primeiro imperador do Japão moderno, vital para a aber-
tura do país ao mundo exterior depois de séculos do en-
cerramento voluntário nas mãos dos xoguns. O
santuário possui duas áreas: um jardim interior com os
principais edifícios e outro exterior com um memorial e
pinturas e uma arena de esportes. Continuação por um
dos bairros mais emblemáticos e carismáticos de Tó-
quio, Asakusa. Este bairro representa o Japão antigo.
Lá você vai encontrar alguns dos principais monumentos
da cidade, como o mítico Templo de Senso-ji popular-
mente conhecido como Templo Asakusa Kannon, o
mais antigo de Tóquio, cujo gigantesco recinto possui
um pagode de cinco andares. Visitantes de todo o Japão
dirigem-se a este templo para orar e tirar fotos diante do
portão de Kaminari-mon. Em frente ao Templo de Asa-
kusa Kannon está a rua comercial Nakamise, um bazar
ao ar livre onde você pode comprar lembranças de todos
os tipos, de alimentos e roupas aos tradicionais leques
japoneses. Continuação do tour até a praça do Palácio
Imperial “Kokyo”, residência da figura que representa o
Japão, seu imperador. O palácio tem todo seu perímetro
cercado por imponentes muralhas erigidas com enormes
pedras e fossos onde atualmente nadam cisnes. O tour
finaliza no famoso distrito comercial de Ginza, onde
você pode encontrar muitas das marcas mais importan-
tes e grandes lojas famosas. Terminado o passeio,
tempo livre para suas atividades pessoais. Acomoda-
ção.

DIA 3º (Quinta Feira)
TÓQUIO: Excursão a Hakone (Monte Fuji)
Café da manhã buffet americano. No horário previsto,
depois de fazer check out no hotel, comparecimento no
lobby para sair rumo a Kyoto. Visitaremos o famoso Vale

do Inferno, no vale de Owakudani, que significa vale em
ebulição, a uma altitude de 1.040 metros. O vale se for-
mou há uns 3.000 anos depois de uma grande erupção
do Monte Hakone. Hoje em dia é uma cratera volcânica
com piscinas em constante ebulição de água mineral
rica em enxofre e com enormes respiradouros de gases
volcânicos. Os visitantes poderão desfrutar de uma ma-
ravilhosa vista do Monte Fuji a partir de vários mirantes
Continuação da viagem à cidade de Hakone. Localizada
entre o Monte Fuji e a Península de Izu, é uma das áreas
mais visitadas pelos japoneses. É famosa por sua pai-
sagem montanhosa, suas doze fontes termais e seus
múltiplos locais históricos. A cidade está localizada na
preciosa região montanhosa onde se encontra o Parque
Nacional de Fuji-Hakone-Izu. Almoço em restaurante
local. Uma vez no parque nacional, embarque no Lago
Ashinoko, onde você vai desfrutar de um relaxante
mini-cruzeiro e descobrir o Monte Fuji a partir de uma
perspectiva inédita. Após o cruzeiro, subida de telefé-
rico até o cume do Monte Komagatake. Se as condi-
ções meteorológicas forem favoráveis, você poderá
observar magníficas vistas panorâmicas do Parque Na-
cional de Hakone. Retorno a Tóquio. Acomodação.

DIA 4º (Sexta Feira)
TÓQUIO-KYOTO: Excursão Nara

Viagem de Trem-Bala
Café da manhã buffet americano. Deixamos atrás a
metrópole de Tóquio para embarcar no trem de alta ve-
locidade “Hikari 467” rumo a Kyoto. Traslado à cidade
de Nara, 42 km ao sul de Kyoto, onde visitaremos o
Templo budista Todai-ji. O Templo Todai-ji é conside-
rado o maior edifício de madeira do mundo e, em seu
interior, encontra-se o Grande Buda de Nara, de 15
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metros de altura, o monumento antigo mais célebre da
cidade. Terminaremos com a visita ao Parque dos Cer-
vos Sagrados, onde você vai admirar os cervos Sika,
considerados animais sagrados pela região sionista. Re-
torno a Kyoto. Acomodação.

DIA 5º (Sábado)
KYOTO: Visita ciudad
Café da manhã buffet americano. Kyoto foi a capital
do Japão por mais de 1.000 anos, quando o Imperador
Kammu fez da cidade a base de sua corte imperial e o
centro da política japonesa. Esta longa e prestigiosa his-
tória deu origem ao desenvolvimento de muitas das artes
refinadas que associamos hoje em dia ao Japão. Depois
de superar a devastação da Segunda Guerra Mundial, a
cidade se tornou a guardiã de numerosos e importantes
bens culturais. Atualmente, Kyoto possui mais de 2.000
santuários e templos, dos quais visitaremos o Santuário
Xintoísta de Heian com seu jardim e o Templo Kin-
kaku-ji, mais conhecido graças ao Pavilhão Dourado,
que é seu principal ponto de interesse. No interior do pa-
vilhão há relíquias de Buda e seu exterior é revestido de
ouro, daí o nome pelo qual é conhecido (kin significa
ouro). Finalizaremos o dia no centro antigo de Kyoto com
um passeio pelo mágico Distrito de Gion, o bairro das
gueixas, onde você vai fazer uma viagem no tempo. Al-
moço em restaurante local. Tarde livre para continuar
desfrutando desta linda cidade. Acomodação.

DIA 6º (Domingo)
KYOTO: Excursão opcional Hiroshima
Café da manhã buffet americano. Dia livre para ativi-
dades pessoais. Sugerimos uma interessante excursão
opcional de dia completo para visitar a Ilha de Miyajima
e o Santuário Xintoísta de Itsukushima, declarado Pa-
trimônio da Humanidade pela UNESCO em 1996. A ilha
inteira, com uma área de 30km2, está catalogada pelo
governo como Local Histórico Especial e Lugar Panorâ-
mico Especial. O santuário está construído sobre o mar
e é famoso por seu Portão “Torii”, porque, quando a
maré sobe, o santuário parece estar flutuando. De volta
à cidade, dentro do recinto do Parque Memorial da
Paz, é possível observar o Museu da Paz, que exibe
uma grande coleção de fotografias e objetos que teste-
munham o cataclismo. Após a visita, retorno ao seu hotel
de Kyoto. Acomodação.

DIA 7º (Segunda Feira)
KYOTO 
Café da manhã buffet americano. Reunião no lobby
do hotel com o guia que vai ajudá-lo, em espanhol, a
pegar o táxi que o levará até o aeroporto internacional
de Osaka. Chegada ao aeroporto por conta do cliente e
check-in no voo com destino à sua cidade de origem.
Fim da viagem e de nossos serviços.

MAR DEL JAPÓN

Tokio

C80

saidas (garantidas)

Hakone

Kioto

Nara

Osaka

hotéis previstos ou similares

TOKIO    New Otani Garden Tower *****        Estandar
   www.newotani.co.jp

   New Otani Then Main *****             Superior
   www.newotani.co.jp

KIOTO    Righa Royal Kioto *****                   Estandar
   www.righa-kioto.co.jp

   Kioto Tokyu *****(Piso premiun)          Superior
   www.kyoto-h.tokyuhotels.co.jp

Notas:

• Os circuitos no Japão só admitem uma mala por pessoa (aproxi-
madamente 20 Kg.). Cada mala adicional deve pagar uma taxa
em ienes que será informada em cada tour e paga no destino.

• Visto: Consulte a entidade competente em seu país de origem
com respeito aos requisitos e condições.

Março 8 15 22 29

Abril 8 12 15 19 22

Maio 6 10 13 17 20 24 27 31

Junho 3 7 10 14 17 21 24 28

Julho 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Agosto 2 5 16 19 23 26 30

Setembro 2 6 9 13 16 20 23

Outubro 7 11 25 28

Novembro 11 25 29

Dezembro 2 6 9 13 16 20 23

preços por pessoa $ USA

5*****        5*****
Estandar    Superior

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.430     2.750

Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . . . . 870     1.090

o programa inclui

• Bilhetes de trem doméstico classe turística no super
expresso “Hikari”de Tóquio a Kyoto.

• Assistência de nossa equipe nos aeroportos do Japão
e traslado ao hotel ou vice-versa.

• Visitas com guias locais falando espanhol em
todas as cidades.

• Traslados em serviço regular compartido aeroporto-
hotel em Tóquio, e de Kyoto ao aeroporto de Osaka

• Café da manhã buffet americano diário
2 almoços.

• Visitas inclusas
Em Tóquio:
Santuário Xintoísta de Meiji.
Templo Asakusa Kannon.
Praça do Palácio Imperial.
Passeio no bairro de Ginza.
Em Hakone:
Vale de Owaku-dani. Mini-cruzeiro pelo lago Ashi.
Subida de teleférico ao Monte Komagatake.
Em Kyoto e Nara:
Santuário Xintoísta de Heian.
Templo Kinkaku-ji. Bairro das Gueixas.
Templo Todaiji.
Parque dos Cervos Sagrados.

• Seguro de viagem
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Mausoléu Ho Chi Minh-Pagode Tran Quoc-Cruzeiro Baía de Ha Long-Túneis do Cuchi-Pagode Thien Mu

TOUR REGULAR

Vietnã completo
Hanoi-Ha Long-Hoi An-Hué-Ho Chi Minh-Delta Mekong

10 dias   14 Visitas inclusas  10 Refeições a partir de 1.305 $

DIA 1º (Quarta Feira)
HANOI
Bem-vindos a Hanoi, capital da República Socialista do
Vietnã e uma das cidades mais atraentes da Ásia. A ci-
dade possui uma população de mais de 3 milhões de
habitantes. Sua bela paisagem de parques, tesouros ar-
quitetônicos, lagos e boulevares arborizados são alguns
de seus atrativos. Seus movimentados mercados, a
próspera vida noturna e sua excelente gastronomia
atraem todo o tipo de visitantes à cidade antiga. Uma
atmosfera que reúne o histórico e o moderno. Assistên-
cia no aeroporto e traslado ao hotel. Os quartos estão
disponíveis a partir das 14 horas. Daremos um passeio
de riquixá pelo bairro antigo de Hanoi. Jantar e aco-
modação.

DIA 2º (Quinta Feira)
HANOI
Café da manhã buffet. Iniciamos com um passeio pela
capital, visitando o Mausoléu de Ho Chi Minh, um dos
monumentos mais importantes da história recente do
Vietnã. No interior do Mausoléu estão os restos mumifi-
cados do pai do Vietnã moderno, um lugar quase faraô-
nico. O Pagode de um só Pilar um dos edifícios mais
famosos da capital, muito interessante, situado sobre
um estanque de flores de lótus e o Templo da Litera-
tura, também conhecido como "Van Mieu". Esta joia
vietnamita é um lugar muito antigo e venerado, cons-
truído em 1070 em homenagem a Confúcio. Foi a pri-

meira universidade do Vietnã e tornou-se célebre atual-
mente pela grande quantidade de sábios e eruditos que
frequentaram suas aulas. Finalizaremos no Museu de
Etnologia. Almoço em restaurante local. Acomoda-
ção.

DIA 3º (Sexta Feira)
HANOI-BAÍA DE HA LONG: Cruzeiro
Café da manhã buffet. Saída pela estrada, atraves-
sando terras banhadas de água com arrozais, em meio
a paisagens fantásticas, até chegar a Bai Chay, uma al-
deia da baía de Ha Long, declarada Patrimônio Mundial
pela UNESCO, um dos lugares mais belos do Vietnã.
Embarcaremos num cruzeiro de dia completo, nave-
gando entre pequenas ilhas cobertas de vegetação. Ve-
remos juncos e sampans sulcando as águas
verde-esmeralda. Almoço e jantar incluídos. Noite a
bordo.

DIA 4º (Sábado)
BAÍA DE HA LONG-HANOI-DA NANG-HOI AN

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Desembarque na Baía de Ha
Long e traslado pela estrada até Hanoi. No caminho,
pararemos para visitar o povoado de Dong Trieu, fa-
moso por seus artigos de cerâmica. Almoço. Chegada
ao aeroporto de Hanoi e embarque no voo doméstico
com destino a Da Nang (voo não incluído). Uma vez em
Da Nang, traslado à cidade de Hoi An. Acomodação.

DIA 5º (Domingo)
HOI AN
Café da manhã buffet. Na jornada de hoje, descobrire-
mos a cidade de Hoi An. Entre suas atrações visitare-
mos as casas de comerciantes chineses que lá se
instalaram durante seu período de maior esplendor; o
pagode chinês e uma curiosa ponte coberta construída
pelos japoneses no século XVII. Este precioso monu-
mento, criado pela comunidade dos comerciantes japo-
neses, em 1593, encontra-se no coração do centro
antigo de Hoi An e foi declarado Patrimônio Mundial pela
UNESCO, em 1999. Almoço em restaurante local. Tarde
livre. Acomodação.

DIA 6º (Segunda Feira)
HOI AN-HUÉ
Café da manhã buffet. Saída pela estrada para Hué,
antiga capital imperial do Vietnã, declarada Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO em 1993. Parada em Da
Nang para visitar o famoso Museu de Cham. Almoço
em restaurante local. Ao chegar a Hué, visitaremos a an-
tiga Cidade Imperial, e passearemos pelo mercado
local de Dong Ba. Acomodação.
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DIA 7º (Terça Feira)
HUÉ
Café da manhã buffet. Daremos um passeio de barco
ao longo do rio dos Perfumes (Song Huong), para visitar
o Pagode de Thien Mu (da Dama Celestial). Seguimos
pela estrada para visitar as tumbas reais de Minh Mang.
Almoço em restaurante local. Na parte da tarde, visita
ao mausoléu dos Imperadores Tu Duc e Khai Dinh.
Acomodação.

DIA 8º (Quarta Feira)
HUÉ-HO CHI MINH

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Saída de avião para Ho Chi
Minh, antiga Saigon. O grande atrativo da cidade são
suas ruas, onde o autêntico ambiente vietnamita é pal-
pável. Almoço em restaurante local. Visita panorâmica
pela cidade, começando pela Catedral de Notre Dame,
Correios e a fachada do antigo palácio presidencial.
Continuaremos visitando o Pagode Thien Hau e termi-
naremos no bairro chinês de Cholon. Acomodação.

DIA 9º (Quinta Feira)
HO CHI MINH-MY THO-HO CHI MINH
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída pela estrada
para My Tho, no Delta do Mekong. Ao chegar, subire-
mos no barco para percorrer os estreitos canais entre
campos de frutas que contrastam com o rio Mekong. Al-
moço em restaurante local. Visita às casas nativas e hor-

tas de frutas tropicais, uma autêntica paisagem rural
cheia de charme. De volta a Ho Chi Minh, visitaremos o
pagode de Vinh Trang, o mais famoso do sul do Vietnã,
cuja arquitetura é uma mistura vietnamita, khmer e chi-
nesa. Acomodação.

DIA 10º (Sexta Feira)
HO CHI MINH

Viagem de avião
Café da manhã buffet americano. Na hora marcada,
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos ser-
viços.

C82

TAILÂNDIA

LAOS

CAMBOJA VIETNÃ

Halong

Danang

Hanoi

Hoi An

Ho Chi Minh

Hue

preços por pessoa $ USA (em base 2 pax) 

voos domésticos  $ USA (neto) 

Hotéis 3*
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1.305

Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . .         440

� Meia Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           50

� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           80

Hotéis 4*
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1.470
Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . .         640

� Meia Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           60
� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         100

Hotéis 5*
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1.820
Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . .      1.060

� Media Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . .           80
� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         150

Hanoi-Da Nang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         150

Hue-Ho Chi Minh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         150

saidas (garantidas mínimo 2 pax)

Março                         2        9       16       23       30

Abril                            6      13       20       27

Maio                           4      11       18       25

Junho                         1        8       15       22       29

Julho                           6      13       20       27

Agosto                        3      10       17       24       31

Setembro                   7      14       21       28

Outubro                      5      12       19       26

Novembro                  2        9       16       23       30

Dezembro                   7      14

meia   alta

hotéis previstos ou similares

HANOI Quoc Hoa 3 * www.quochoahotel.com

Thien Thai 4 * www.thienthaihotel.com

Nikko 5*. www.hotelnikkohanoi.com.vn

HALONG V’spirit Cruise 3* www.vspiritcruises.com

Calypso 4* www.orientalsails.com

Indochina Sails 5* www.indochinasails.com

HOI AN Hoian Lantern 3* www.hoianlanternhotel.com

Thanh B. Riverside **** thanhbinhriversidehotel.com

Golden Sand R.  5* www.goldensandresort-spa.com.vn

HUE Vina Hue 3* www.vinahotel.com.vn

Huong Giang H. 4* www.huonggianghotel.com.vn

Imperial 5* www.imperial-hotel.com.vn

HO CHI MINH Family Inn 3* www.familyinnsaigon.com 

Oscar Saigon 4* www.oscar-saigonhotel.com 

Eastin G. H. Saigon 5* www.eastinhotelsresidences.com

o programa inclui

• Traslados com serviço privativo, em espanhol.

• Visitas com guias locais falando espanhol (exceto no
cruzeiro pela Baía de Ha Long).

• Café da manhã buffet diário, 8 almoços e 2 jantares.

• Visitas inclusas:
Em Hanoi: Lago Hoan Kiem, 
Mausoléu Ho Chi Minh,
Pagode de um só Pilar,
Templo da Literatura, 
Em Ha Long: Cruzeiro Baía de Ha Long.
Em Hoi An: Ponte Japonesa,
Casas comerciantes e Pagode Chinês.
Em Da Nang: Museu Cham.
Em Ho Chi Minh: Panorâmica cidade,
Pagode Vinh Trang.
Em My Tho: Cruzeiro pelos canais do Mekong.

• Outras atrações inclusas:
Passeio de Riquixá pelo bairro antigo de Hanoi
Cruzeiro ao longo do rio Perfume em Hoi An

• Seguro de viagem
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TOUR REGULAR
EM ESPANHOL

Mausoléu Ho Chi Minh-Pagode Tran Quoc-Cruzeiro Baía de Ha Long-Túneis do Cuchi-Ruínas de Angkor-
Pagode Thien Mu-Templo Banteay Srei

DIA 1º (Quarta Feira)
HANOI
Bem-vindos a Hanoi, capital da República Socialista do
Vietnã e uma das cidades mais atraentes da Ásia. A ci-
dade possui uma população de mais de 3 milhões de ha-
bitantes. Sua bela paisagem de parques, tesouros
arquitetônicos, lagos e boulevares arborizados são alguns
de seus atrativos. Seus movimentados mercados, a prós-
pera vida noturna e sua excelente gastronomia atraem
todo o tipo de visitantes à cidade antiga. Uma atmosfera
que reúne o histórico e o moderno. Assistência no aero-
porto e traslado ao hotel. Os quartos estão disponíveis a
partir das 14 horas. Daremos um passeio de riquixá pelo
bairro antigo de Hanoi. Jantar e acomodação.

DIA 2º (Quinta Feira)
HANOI
Café da manhã buffet. Iniciamos com um passeio pela
capital, visitando o Mausoléu de Ho Chi Minh, um dos
monumentos mais importantes da história recente do
Vietnã. No interior do Mausoléu estão os restos mumifi-
cados do pai do Vietnã moderno, um lugar quase faraô-
nico. O Pagode de um só Pilar um dos edifícios mais
famosos da capital, muito interessante, situado sobre um
estanque de flores de lótus e o Templo da Literatura,
também conhecido como "Van Mieu". Esta joia vietnamita
é um lugar muito antigo e venerado, construído em 1070
em homenagem a Confúcio. Foi a primeira universidade
do Vietnã e atualmente se tornou célebre pela grande
quantidade de sábios e eruditos que frequentaram suas
aulas. Finalizaremos no Museu de Etnologia. Almoço em
restaurante local. Acomodação.

DIA 3º (Sexta Feira)
HANOI-BAÍA DE HA LONG: Cruzeiro
Café da manhã buffet. Saída pela estrada, atravessando
terras banhadas de água com arrozais, em meio a paisa-
gens fantásticas, até chegar a Bai Chay, uma aldeia da
baía de Ha Long, declarada Patrimônio Mundial pela
UNESCO, um dos lugares mais belos do Vietnã. Embar-
caremos num cruzeiro de dia completo, navegando
entre pequenas ilhas cobertas de vegetação. Veremos
juncos e sampans sulcando as águas verde-esmeralda.
Almoço e jantar inclusos. Noite a bordo.

DIA 4º (Sábado)
BAÍA DE HA LONG-HANOI-DA NANG-HOI AN

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Desembarque na Baía de Ha
Long e traslado pela estrada até Hanoi. No caminho, pa-
raremos para visitar o povoado de Dong Trieu, famoso por
seus artigos de cerâmica. Almoço. Chegada ao aeroporto
de Hanoi e embarque no voo doméstico com destino a
Da Nang. Uma vez em Da Nang, traslado à cidade de Hoi
An. Acomodação.

DIA 5º (Domingo)
HOI AN
Café da manhã buffet. Na jornada de hoje, descobrire-
mos a cidade de Hoi An. Entre suas atrações visitaremos
as casas de comerciantes chineses que lá se instalaram
durante seu período de maior esplendor, o pagode chinês
e uma curiosa ponte coberta construída pelos japoneses
no século XVII. Este precioso monumento, criado pela co-
munidade dos comerciantes japoneses, em 1593, encon-
tra-se no coração do centro antigo de Hoi An e foi
declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 1999.
Almoço em restaurante local. Tarde livre. Acomodação.

DIA 6º (Segunda Feira)
HOI AN-HUÉ
Café da manhã buffet. Saída pela estrada para Hué, an-
tiga capital imperial do Vietnã, declarada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO em 1993. Parada em Da
Nang para visitar o famoso Museu de Cham. Almoço em
restaurante local. Ao chegar a Hué, visitaremos a antiga
Cidade Imperial, e passearemos pelo mercado local de
Dong Ba. Acomodação.

DIA 7º (Terça Feira)
HUÉ
Café da manhã buffet. Daremos um passeio de barco
ao longo do rio dos Perfumes (Song Huong), para visitar
o Pagode de Thien Mu (da Dama Celestial). Seguimos
pela estrada para visitar as tumbas reais de Minh Mang.
Almoço em restaurante local. Na parte da tarde, visita ao
mausoléu dos Imperadores Tu Duc e Khai Dinh. Aco-
modação.

DIA 8º (Quarta Feira)
HUÉ-HO CHI MINH

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Salida de avião para Ho Chi Minh
(voo não incluído), antiga Saigon. O grande atrativo da ci-
dade são suas ruas, onde o autêntico ambiente vietnamita
é palpável. Almoço em restaurante local. Visita panorâ-
mica pela cidade, começando pela Catedral de Notre
Dame, Correios e a fachada do antigo palácio presiden-
cial. Continuaremos visitando o Pagode Thien Hau e ter-
minaremos no bairro chinês de Cholon. Acomodação.

Maravilhas do Vietnã e Camboja
Hanoi (2n), Ha Long (1n), Hoi An (2n), Hué (2n), Ho Chi Minh (2n), Delta Mekong, Siem Reap (3n)

13 dias   18 Visitas inclusas   11 Refeições a partir de 1.635 $
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DIA 9º (Quinta Feira)
HO CHI MINH-MY THO-HO CHI MINH
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída pela estrada
para My Tho, no Delta do Mekong. Ao chegar, subiremos
no barco para percorrer os estreitos canais entre campos
de frutas que contrastam com o rio Mekong. Almoço em
restaurante local. Visita às casas nativas e hortas de frutas
tropicais, uma autêntica paisagem rural cheia de charme.
De volta a Ho Chi Minh, visitaremos o pagode de Vinh
Trang, o mais famoso do sul do Vietnã, cuja arquitetura é
uma mistura vietnamita, khmer e chinesa. Acomodação.

DIA 10º (Sexta Feira)
HO CHI MINH-SIEM REAP 

Viagem de avião
Café da manhã buffet. No horário previsto, traslado ao
aeroporto da cidade para embarcar no voo interno com
destino a Siem Reap (voo não incluído). Deixamos para
trás o Vietnã para descobrir o Reino do Camboja. Bem-
vindo a Siem Reap, que abriga uma incrível variedade de
atrações, atividades e eventos. Chegada e traslado ao
hotel. Acomodação.

DIA 11º (Sábado)
SIEM REAP: Ruínas de Angkor
Café da manhã buffet. Hoje visitaremos a antiga capital
de Angkor Thom, século XII, o Portão Sul, o Templo de
Bayon, único em virtude de suas 54 torres decoradas com
mais de 200 rostos sorridentes esculpidos em pedra, o
Recinto Real, Phimeanakas, o Terraço dos Elefantes e o
Terraço do Rei Leproso. Seguiremos para o fabuloso Tem-
plo Ta Prohm, abraçado por raízes de enormes figueiras
e gigantes trepadeiras. Na parte da tarde, visitaremos o fa-
moso Templo de Angkor Wat. Declarado Patrimônio da
Humanidade desde 1992, é famoso por sua beleza e es-
plendor. Considerado o maior centro religioso do mundo,
ainda acolhe em seu interior importantes ritos budistas,
apesar de ter sido construído como um templo hindu. Ang-
kor Wat é também parte de um complexo maior, com-
posto por centenas de edifícios conhecidos simplesmente
como os templos de Angkor. Estes templos são a maior
prova da grandeza que um dia alcançou o império Khmer.
Terminaremos com a visita ao templo Bakheng e admira-
remos o pôr-do-sol do alto de sua colina. Acomodação.

DIA 12º (Domingo)
SIEM REAP
Café da manhã buffet. No horário previsto, deixaremos o
hotel para visitar os templos Bantey Kdel. Caminharemos
durante 45 minutos pelo bosque até o alto da colina para
chegar a Kbal Spean. Visitaremos o Templo Banteay Srei,
local favorito de de muitas pessoas. O encanto especial
deste templo radica em seu tamanho compacto, ótimo es-
tado de conservação e a excelência de seus elementos
decorativos, como os de Banteay Samré. Finalizaremos a
jornada com um jantar-show apresentando a dança tra-
dicional Apsara em um restaurante local. Acomodação.

DIA 13º (Segunda Feira)
SIEM REAP

Viagem de avião
Café da manhã buffet. Saída do hotel rumo ao Lago
Tonle Sap. Lá, a bordo do barco, poderemos admirar as
aldeias flutuantes. Depois, tempo livre até a hora do tras-
lado ao aeroporto Internacional de Siem Reap. Fim da via-
gem e de nossos serviços.

o programa inclui

• Traslados com serviço privativo, em espanhol

• Visitas com guias locais falando espanhol (exceto no
cruzeiro pela Baía de Ha Long).

• Café da manhã buffet diário, 8 almoços e 3 jantares.

• Visitas inclusas:
Em Hanoi: Lago Hoan Kiem, 
Mausoléu Ho Chi Minh,
Pagode de um só Pilar,
Templo da Literatura, 
Em Ha Long: Cruzeiro Baía de Ha Long.
Em Hoi An: Ponte japonesa,
Casas comerciantes e Pagode Chinês.
Em Da Nang: Museu Cham.
Em Ho Chi Minh: Panorâmica cidade,
Pagode Vinh Trang.
Em My Tho: Cruzeiro pelos canais do Mekong.
Em Siem Reap: Cidade de Angkor Thom,
Templo Bayon, Conjunto Preak Khan “Espada Sagrada”,
Ruínas de Angkor Wat.

• Outras atrações inclusas:
Passeio de Riquixá pelo bairro antigo de Hanoi
Cruzeiro ao longo do rio Perfume em Hoi An
Cruzeiro no lago Tonle Sap em Siem Reap

• Seguro de viagem

TAILÂNDIA

LAOS

CAMBOJA VIETNÃ

C85

Hanoi

Ha Long

Da Nang

Hoi An

Ho Chi Minh
Siem Reap

saídas garantidas

Março 2 9 16 23 30

Abril 6 13 20 27

Maio 4 11 18 25

Junho 1 8 15 22 29

Julho 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Setembro 7 14 21 28

Outubro 5 12 19 26

Novembro 2 9 16 23 30

Dezembro 7 14

meia   alta

Hué

precios por pessoa  $ US (com base 2 pax) 

Hotéis 3*
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.635

Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . .        560

� Meia Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          70

� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        110

Hotéis 4*
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.850
Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . .        805

� Meia Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          80
� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        130

Hotéis 5*
Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2.420
Suplemento quarto individual . . . . . . . . . . .    1.430

� Meia Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         60
� Alta Temporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       120

Notas:

• Visto: Consulte a entidade competente em seu país de origem
com respeito aos requisitos e condições.

voos domésticos  $ USA (neto) 

Hanoi-Da Nang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        150

Hue-Ho Chi Minh . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        150

Ho Chi Minh-Siem Reap . . . . . . . . . . . . . .        180

Siem Reap-Ho Chi Minh . . . . . . . . . . . . . .        180

hotéis previstos ou similares

HANOI Quoc Hoa 3 * www.quochoahotel.com

Thien Thai 4 * www.thienthaihotel.com

Nikko 5*. www.hotelnikkohanoi.com.vn

HA LONG V’spirit Cruise 3* www.vspiritcruises.com

Calypso 4* www.orientalsails.com

Indochina Sails 5* www.indochinasails.com

HOI AN Hoian Lantern 3* www.hoianlanternhotel.com

Thanh B. Riverside **** thanhbinhriversidehotel.com

Golden Sand R.  5* www.goldensandresort-spa.com.vn

HUÉ Vina Hue 3* www.vinahotel.com.vn

Huong Giang H. 4* www.huonggianghotel.com.vn

Imperial 5* www.imperial-hotel.com.vn

HO CHI MINH Family Inn 3* www.familyinnsaigon.com 

Oscar Saigon 4* www.oscar-saigonhotel.com 

Eastin G. H. Saigon 5*www.eastinhotelsresidences.com

SIEM REAP Angkor Holiday 3* www.angkorholidayhotel.com 

Somadevi Angkor H. 4* www.somadeviangkor.com

Angkor Miracle H. 5* www.angkormiracle.com
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ESPANHA
e PORTUGAL
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Cada canto da Espanha e Portugal estão repletos de história. 

Estas terras milenárias foram dominadas por romanos, 

visigodos, árabes e cristãos, que as povoaram com 

magníficos monumentos que deslumbram os viajantes.

Descubra cidades de sonho, paisagens espectaculares, 

gastronomia e cultura com nossas 

viagens na Península Ibérica.
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MADRI E TOLEDO

DIA 1. MADRI
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. MADRI
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. Passaremos ao longo do
Paseo de a Castellana, fonte de Cibeles, Plaza
de Oriente, onde se situa o Palácio e o Teatro
Real, a Puerta del Sol, etc. Resto do dia livre para
fazer compras ou visitar um dos mais famosos
museus, entre os quais se destacam:

• Museu do Prado: sendo o seu principal atra-
tivo as obras de Velázquez, O Greco, Goya (o
artista mais representado na coleção), Tiziano,
Rubens e O Bosco, uma das melhores e mais
vastas coleções que existe no mundo.

• Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia:
é um museu espanhol com arte do século XX
e contemporânea. Na coleção permanente do
museu se destacam obras de grandes artistas

espanhóis como Pablo Picasso, Salvador Dali
e Joan Miró.

• Museu Thyssen-Bornemisza: é uma pinaco-
teca de antigos mestres e modernos. Repre-
senta uma das maiores coleções de arte
privadas do mundo.

Pela noite, sugerimos passear pela Praça Maior
e degustar alguma das suas tapas.

DIA 3. MADRI-TOLEDO-MADRI
Café da manhã. Saída para a cidade imperial de
Toledo. Patrimônio da Humanidade e berço das
civilizações, onde conviveram cristãos, muçulma-
nos e judeus. Faremos a visita panorâmica pela
cidade e um passeio a pé pelo centro histórico.
Continuação para Madri e traslado ao hotel.
Acomodação.

DIA 4. MADRI
Café da manhã buffet Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Julho/Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . .       450

Abril / Maio / Junho
Setembro / Outubro  . . . . . . . . . . .       495

Outros meses  . . . . . . . . . . . . . . . .       480

Supl. quarto individual  . . . . . . . . . .       120

      HOTÉIS previstos ou similares

        Madri:          Rafael Hoteles ****

MADRI, TOLEDO E LISBOA

DIA 1. MADRI
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e tras-
lado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. MADRI
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à ci-
dade. Passaremos ao longo do Paseo de a Cas-
tellana, fonte de Cibeles, Plaza de Oriente, onde se
situa o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol, etc.
Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 3. MADRI-TOLEDO-MADRI
Café da manhã. Saída para a cidade imperial de
Toledo. Faremos a visita panorâmica pela cidade e
um passeio a pé pelo centro histórico. Continuação
para Madri e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 4. MADRI-LISBOA
Viagem de avião
Café da manhã buffet. Traslado ao aeroporto para
embarcar no voo com destino a Lisboa (voo não
incluso). Chegada a Lisboa, assistência no aero-
porto e traslado ao hotel. Tempo livre. Acomoda-
ção.

DIA 5. LISBOA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, visita
panorâmica pela cidade: Tempo livre. Acomoda-
ção.

DIA 6. LISBOA
Café da manhã buffet Na hora indicada, traslado
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

Esta estadia em Madri, Toledo e Lisboa é compatível
com todos nossos tours, todos os dias do ano

6
dias

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Julho/Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . .       760

Abril / Maio / Junho
Setembro / Outubro  . . . . . . . . . . .       780

Outros meses  . . . . . . . . . . . . . . . .       740

Supl. quarto individual  . . . . . . . . . .       300

      HOTÉIS previstos ou similares

        Madri:          Rafael Hoteles ****
.       Lisboa:         Holiday Inn Lisboa ****

Esta tour per Madri e Toledo é compatível 
com todos nossos tours, todos os dias do ano

4
dias

MADRI
Esta estadia em Madri é compatível
com todos nossos tours, todos os dias do ano

3
dias

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Julho/Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . .       280

Abril / Maio / Junho
Setembro / Outubro  . . . . . . . . . . .       305

Outros meses  . . . . . . . . . . . . . . . .       295

Supl. quarto individual  . . . . . . . . . .       120

      HOTÉIS previstos ou similares

        Madri:          Rafael Hoteles ****

DIA 1. MADRI
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e tras-
lado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. MADRI
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. Passaremos ao longo do
Paseo de a Castellana, fonte de Cibeles, Plaza de
Oriente, onde se situa o Palácio e o Teatro Real, a
Puerta del Sol, etc. Resto do dia livre para fazer
compras ou visitar um de seus famosos museus.
Acomodação.

DIA 3 MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.
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LISBOA

DIA 1. LISBOA
Chegada a Lisboa, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. LISBOA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
panorâmica à cidade: Bairro da Alfama, Torre de
Belém, Mosteiro dos Jerônimos, etc. Lisboa é um
dos grandes centros culturais europeus. Tempo
livre para desfrutar da cidade. Acomodação.

DIA 3. LISBOA
Café da manhã buffet Na hora indicada, traslado
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos servi-
ços.

LISBOA, FÁTIMA E MADRI

DIA 1. LISBOA
Chegada a Lisboa, assistência no aeroporto e tras-
lado ao hotel. Lisboa é a capital e maior cidade de
Portugal. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. LISBOA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
panorâmica à cidade: Bairro da Alfama, Torre de
Belém, Mosteiro dos Jerônimos, etc. Tempo livre.
Acomodação.

DIA 3. LISBOA-FÁTIMA-LISBOA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã saída
para Fátima, importante centro de peregrinação.
No caminho, visita às cidades de Óbidos e Nazaré.
Chegada a Fátima. Tempo livre para visitar a Basí-
lica. Retorno a Lisboa. Acomodação.

DIA 4. LISBOA-MADRI Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado
ao aeroporto para embarcar no voo com destino a
Madri (voo não incluso). Chegada e traslado ao
hotel. Acomodação.

DIA 5. MADRI
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à ci-
dade. Passaremos ao longo do Paseo de a Cas-
tellana, fonte de Cibeles, Plaza de Oriente, onde se
situa o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol,
etc. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 6. MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos serviços.

Esta estadia em Lisboa e Madri é compatível
com todos nossos tours, todos os dias do ano

6
dias

LISBOA E MADRI

DIA 1. LISBOA
Chegada a Lisboa, assistência no aeroporto e
traslado ao hotel. Lisboa  é a capital e maior ci-
dade de Portugal. Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. LISBOA
Café da manhã buffet. Na parte da manhã visita
panorâmica à cidade: Bairro da Alfama, Torre de
Belém, Mosteiro dos Jerônimos, etc. Lisboa é um
dos grandes centros culturais europeus. Tempo
livre para desfrutar da cidade. Acomodação.

DIA 3. LISBOA-MADRI Viagem de avião 
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo com

destino a Madri (voo não incluso). Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 4. MADRI
Café da manhã buffet. Visita panorâmica à ci-
dade. Passaremos ao longo do Paseo de a Cas-
tellana, fonte de Cibeles, Plaza de Oriente, onde
se situa o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del
Sol, etc. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 5. MADRI
Café da manhã buffet. Na hora indicada, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

Esta estadia em Lisboa e Madri é compatível
com todos nossos tours, todos os dias do ano

5
dias

Esta estadia em Lisboa é compatível
com todos nossos tours, todos os dias do ano

3
dias

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Julho/Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . .       760

Abril / Maio / Junho
Setembro / Outubro  . . . . . . . . . . .       790

Outros meses  . . . . . . . . . . . . . . . .       740

Supl. quarto individual  . . . . . . . . . .       300

Taxas Turísticas local de Lisboa não inclusa, a ser pagada
diretamente não hotel.

      HOTÉIS previstos ou similares

       Lisboa:         Holiday Inn Lisboa ****

        Madri:          Rafael Hoteles ****

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Julho/Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . .       565

Abril / Maio / Junho
Setembro / Outubro  . . . . . . . . . . .       595

Outros meses  . . . . . . . . . . . . . . . .       550

Supl. quarto individual  . . . . . . . . . .       240

Taxas Turísticas local de Lisboa não inclusa, a ser pagada
diretamente não hotel.

      HOTÉIS previstos ou similares

       Lisboa:         Holiday Inn Lisboa ****

        Madri:          Rafael Hoteles ****

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Julho/Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . .       345

Abril / Maio / Junho
Setembro / Outubro  . . . . . . . . . . .       360

Outros meses  . . . . . . . . . . . . . . . .       320

Supl. quarto individual  . . . . . . . . . .       120

Taxas Turísticas local de Lisboa não inclusa, a ser pagada
diretamente não hotel.

      HOTÉIS previstos ou similares
.       Lisboa:         Holiday Inn Lisboa ****
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ANDALUZIA, COSTA DO SOL E TOLEDO

DIA 1. (Quinta Feira) MADRI-CÓRDOBA-
SEVILHA
Comparecimento às 8:15 h no local previamente
indicado. Saída em direção sul, ao longo da terra
de Dom Quixote, “El hombre de La Mancha”.
Através do passo natural de “Despeñaperros”
chegaremos a Andaluzia, região com uma enorme
herança de um passado glorioso. Chegada a Cór-
doba. Visita a sua impressionante Mesquita/Cate-
dral que dará paz a nossa mente e ânimo para
passearmos através das estreitas ruas do Bairro
Judeu. À tarde, após um breve passeio de umas
duas horas, chegada a Sevilha. Jantar e acomo-
dação.

DIA 2. (Sexta Feira) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã visita monu-
mental e panorâmica pela cidade – o exterior da
Catedral, a segunda maior do mundo católico de-
pois da de São Pedro em Roma. O típico Bairro
de Santa Cruz, cenário natural de “Carmen” e
também o local onde o mito de “Don Juan” se 
desenvolveu. Parque Maria Luisa e Plaza da Es-
panha. Tarde livre para descobrir diferentes pers-
pectivas e sabores específicos desta animada
cidade cheia de luz. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Sábado) SEVILHA-RONDA-
COSTA DO SOL
Café da manhã. Saída ao longo da Rota dos
Pueblos Blancos até Ronda. Tempo livre. 
Excursão opcional a Mijas ou Gibraltar. Conti-
nuação para a Costa del Sol. Jantar e acomo-
dação.

DIA 4. (Domingo) COSTA DO SOL-
GRANADA
Café da manhã. Saída para Granada. Visita ao
impressionante complexo monumental da
Alhambra com com seus belos palácios Nasri-
das e o Generalife. Jantar e acomodação. À
noite visita opcional às grutas do Sacromonte
com show de zambra flamenca.

DIA 5. (Segunda Feira) GRANADA-TOLEDO-
MADRI
Café da manhã. Saída para a imperial cidade
de Toledo, berço das civilizações. Visita à cidade
para conhecer suas ruas estreitas e belos mo-
numentos. Posteriormente continuação para
Madri. Chegada. Fim da viagem e de nossos
serviços.

Saída: Quintas Feiras da 1 Abril ao 31 Outubro
5
dias

Saídas: Terça Feira 6 Abril ao 26 Outubro (exceto 6/7 e 5/10)
10
dias

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Classe T                 Classe P

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620                          680

Supl. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200                          260

Supl. Saídas 14/4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110                          120

Supl. Jul. / Ago. / Set. / Out.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30                            40

HOTÉIS previstos ou similares

Classe T Classe P
Sevilha: Catalonia Santa Justa **** Meliá Lebreros ****

Costa do Sol: Sol Principe **** Sol Don Pablo/Don Marco ****

Granada: Los Ángeles **** Abades Nevada Palace ****

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Classe T                 Classe P

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.180                       1.280

Supl. quarto individuall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365                          385

Supl. Saídas 6/4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110                          125

Supl. Jul. / Ago. / Set. / Out.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60                            70

PORTUGAL E ANDALUZIA

DÍA 1. (Quarta Feira) MADRID-TRUJILLO-
LISBOA
Compareciemnto às 8h15 no local previamente
indicado. Saída para a região de Extremadura.
Chegada a Trujillo, berço de muitos descobri-
dores do Novo Mundo; tempo livre para conhe-
cer sua bonita e monumental Plaza Mayor. Em
solo português, continuação ao longo do Alen-
tejo passando por lugares históricos como
Elvas, Estremoz e Setúbal. Atravessando o es-
tuário do rio Tejo sobre a magnífica Ponte 25 de
Abril, chegaremos à capital de Portugal, Lisboa.
Acomodação.

DÍA 2. (Quinta Feira) LISBOA
Café da manhã. Visita de manhã pela cidade,
conhecida antigamente como Olissipo; passeio
percorrendo suas principais praças e avenidas,
Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimos,
Museu das Carruagens, Monumento aos Des-
cobrimentos, Praça Marquês de Pombal, Ave-
nida da Liberdade. Tarde livre para descobrir os
recantos nostálgicos do bairro de Alfama, a ci-
dade antiga agrupada junto ao seu castelo, com
suas estreitas e sinuosas ruas pontilhadas de
coloridas construções antigas e genuínas "tas-
cas", onde o fado soa, como se perdido no pas-
sado. Acomodação.

DÍA 3. (Sexta Feira) LISBOA-OBIDOS-
ALCOBAÇA-NAZARE-BATALHA-FÁTIMA
Café da manhã. Saída para Óbidos, primeiro
ponto de interesse, cidade rodeada por mural-
has medievais com casas rústicas caiadas de
branco e sua Pousada do Castelo. Continua-
mos para Alcobaça, onde visitaremos sua Igreja
do século XII, com os túmulos de D. Pedro e

Inês de Castro. Continuação para Nazaré -  o
vilarejo de pescadores mais típico e colorido de
Portugal -. Se as condições forem favoráveis,
seguiremos para o Sitio da Nazaré, para admirar
a vista panorâmica da cidade e suas praias. À
tarde, visita ao Mosteiro da Batalha, obra-prima
do gótico e manuelino, considerado Patrimônio
Mundial. Continuação para Fátima. Acomoda-
ção.

DÍA 4. (Sábado) FÁTIMA-LISBOA
Café da manhã. Dia livre em Fátima para ativi-
dades pessoais. Centro da Fé Cristã e Santuário
de Peregrinação Mundial, com sua impressio-
nante Basílica e a Cova da Iria, lugar da apari-
ção da Virgem Maria. A Capela das Aparições,
coração do santuário, com os túmulos dos três
pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta. No final
de dia voltaremos para Lisboa passando pela
região agrícola. Acomodação.

DÍA 5. (Domingo) LISBOA-CÁCERES-
CÓRDOBA
Café da manhã. Saída para Cáceres, cidade
Patrimônio da Humanidade, mistura arquitetô-
nica dos estilos românico, islâmico, gótico e re-
nascentista italiano. Daremos um passeio pela
cidade velha, Bairro Medieval e sua Plaza
Mayor. Continuação para Córdoba, antiga capi-
tal do Califado. Jantar e acomodação.

DÍA 6. (Segunda Feira) CÓRDOBA-SEVILHA
Café da manhã. Visita à deslumbrante Mes-
quita/Catedral que tranquilizará nossa mente e
nos dará energia para passearmos pelas estrei-
tas ruas do Bairro Judeu. Saída para Sevilha.
Chegada, jantar e acomodação. 

DÍA 7. (Terça Feira) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã, visita mo-
numental e panorâmica pela cidade: exterior da
Catedral, a segunda maior do mundo católico
depois de São Pedro, de Roma; o Bairro de
Santa Cruz, cenário natural de "Carmen" e lugar
onde o mito de "Don Juan" foi desenvolvido; o
Parque de Maria Luisa e a Praça de Espanha.
Tarde livre para explorar as diferentes perspecti-
vas e os sabores específicos desta cidade ativa
e cheia de luz. Jantar e acomodação.

DÍA 8. (Quarta Feria) SEVILHA-RONDA-
COSTA DEL SOL
Café da manhã. Saída pela rota dos "Pueblos
Blancos" rumo a Ronda; tempo livre para admi-
rar esta cidade de origem celta com maravilho-
sas vistas para o vale e a montanha. Na parte
da tarde, continuação para a Costa del Sol. Jan-
tar e acomodação.

DÍA 9. (Quinta Feira) COSTA DEL SOL-
GRANADA
Café da manhã. Saída para Granada. Visita ao
mundialmente famoso complexo da Alhambra e
aos Jardins do Generalife. As paisagens e os
sons de suas fontes, jardins e pátios, inspiraram
autores como W. Irving em seus “Contos da Al-
hambra”. Resto da tarde livre. Jantar e acomo-
dação.

DÍA 10. (Sexta Feira) GRANADA-TOLEDO-
MADRI
Café da manhã.Saída para a magnífica cidade
Imperial de Toledo, onde coexistiram três cultu-
ras: cristã, muçulmana e judaica. Interessante
visita aos monumentos mais importantes pas-
sando por suas ruas estreitas e observação da
técnica do Damasquinado (incrustração de 
metais preciosos no aço). Continuação para
Madri. Chegada. Fim da viagem e de nossos
serviços. 

HOTÉIS previstos ou similares

Clase T Clace P
. Lisboa: Lutecia **** Lutecia ****

Fátima: Sao Jose  *** Santa María ****

Córdoba: Tryp Córdoba *** Hesperia Córdoba ****

Sevilha: Tryp Macarena**** NH Plaza de Armas ****

Costa do Sol: Sol Príncipe **** Sol Don Pablo/Don Marco ****

Granada: Alixares**** Gran Hotel Luna ****
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Saída: Segunda Feira 1 Abril ao 26 Outubro
7
dias

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Classe T                 Classe P

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870                          925
Supl. quarto individuall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270                          325
Supl. Saída 11/4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110                          120
Supl. Jul. / Ago. / Set. / Out.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50                            60

Taxas Turísticas local de Barcelona não inclusa, a ser pagada diretamente não hotel.

HOTÉIS previstos ou similares

Classe T Clace P
Sevilha: Catalonia Santa Justa **** Meliá Lebreros ****

Granada: Los Ángeles **** Meliá Granada ****

Valência: Consul del Mar  *** Tryp Valencia Oceanic ****

Barcelona: Catalonia Barcelona 505 **** Catalonia Barcelona Plaza ****

ANDALUZIA, VALÊNCIA E BARCELONA

DIA 1. (Segunda Feira) MADRI-CÓRDOBA-
SEVILHA
Comparecimento às 8:15 h no local previamente
indicado. Saída em direção sul, ao longo da terra
de Dom Quixote, “El hombre de La Mancha”. Atra-
vés do passo natural de “Despeñaperros” chega-
remos a Andaluzia, região com uma enorme
herança de um passado glorioso. Chegada a Cór-
doba. Visita a sua impressionante Mesquita/Ca-
tedral que dará paz a nossa mente e ânimo para
passearmos através das estreitas ruas do Bairro
Judeu. À tarde, após um breve passeio de umas
duas horas, chegada a Sevilha. Jantar e acomo-
dação.

DIA 2. (Terça Feira) SEVILHA
Café da manhã. Na parte da manhã visita monu-
mental e panorâmica pela cidade – o exterior da
Catedral, a segunda maior do mundo católico de-
pois da de São Pedro em Roma. O típico Bairro de
Santa Cruz, cenário natural de “Carmen” e também
o local onde o mito de “Don Juan” se desenvolveu.
Parque Maria Luisa e Plaza da Espanha. Tarde livre
para descobrir diferentes perspectivas e sabores
específicos desta animada cidade cheia de luz.
Jantar e acomodação. Visita opcional a um show
de flamenco.

DIA 3. (Quarta Feira) SEVILHA-GRANADA
Café da manhã e saída para o leste através da rota
do Califado rumo ao coração da Andaluzia, obser-
vando um sem fim de oliveiras. Chegada a Gra-
nada e seu incrível e maravilhoso complexo
monumental, último bastião do Reino Nasrida de

Granada até 1492. Visita ao mundialmente famoso
conjunto da Alhambra com com seus belos palá-
cios Nasridas e os Jardins do Generalife, fontes,
jardins, pátios que com suas vistas panorâmicas e
sons, inpiraram autores como W. Irving em seus
“Contos da Alhambra”. Jantar e acomodação no
hotel. À noite, opcionalmente, show de Zambra Fla-
menca no bairro do Sacromonte.

DIA 4. (Quinta Feira) GRANADA-VALÊNCIA
Café da manhã. Saída para a costa Mediterrânea
via Murcia, capital do fértil jardim do rio Segura. Se-
guimos para o norte para, via Alicante, chegar à
segunda maior cidade da região de Valência, uma
das principais capitais da costa do Mediterrâneo
com o seu moderno Complexo Arquitetônico das
Ciências e das Artes, integrado por seis edifícios:
Hemisfèric, Umbracle, Museu das Ciências, Ocea-
nogràfic, Palau de les Arts e Ágora. A internacio-
nalmente famosa "Paella" também tem origem em
Valência. Acomodação.

DIA 5. (Sexta Feira) VALÊNCIA-BARCELONA 
Café da manhã. Na parte da manhã visita a esta
luminosa cidade contemplando seu centro antigo
para  em seguida, passar pelo antigo leito do rio
Turia e visitar o complexo mais "avant-garde", a Ci-
dade das Artes e das Ciências, para admirar exter-
namente seus edifícios emblemáticos. Na parte da
tarde, seguiremos para a Catalunya via Tarragona,
a romana Tarraco. Chegada a Barcelona, a capital
do Mediterrâneo e berço do famoso arquiteto An-
tonio Gaudí símbolo do modernismo catalão. Aco-
modação.

DIA 6. (Sábado) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã visita à ci-
dade conhecida mundialmente pelos Jogos Olím-
picos de 1992, passeio ao longo das principais
avenidas com seus magníficos edifícios modernis-
tass de Gaudí para contemplar suas obras mais
emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera e Casa
Batlló, declarados edifícios Patrimônio da Humani-
dade. O Parque Montjuic com vistas espetaculares
da cidade e do porto; o Anel Olímpico, monumento
a Colombo e o Bairro Gótico com seu centro his-
tórico. Tarde à sua disposição para continuar des-
cobrindo as atrações que a cidade oferece.
Acomodação.

DIA 7. (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI
Café da manhã. Saída direção Zaragoza, capital
da província de Aragão, localizada junto ao Rio

Ebro, o maior rio da Península Ibérica. Zaragoza.
Tempo livre para visitar a impressionante arquitetura
da Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Continua-
ção para Madri. Chegada. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

Saída: Sábados, o ano todo
10
dias

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Classe T                 Classe P

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.245                       1.440

Supl. quarto individuall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340                          390

Supl. Saídas 19/3, e 16/4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110                          120

Supl. Jul. / Ago. / Set. / Out.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60                            70

HOTÉIS previstos ou similares

Classe T Classe P
. Córdoba: AC Córdoba **** AC Córdoba ****

Sevilha: Catalonia Giralda **** Melia Lebreros ****

Marbella: NH Marbella **** NH Marbella ****

Fez: Menzeh Zalagh **** Menzeh Zalagh ****

Tânger: Atlas Les Almohades **** Atlas Les Almohades ****

Granada: Macia Monasterio Basilios *** Meliá Granada ****
Nota: No Marrocos, os passageiros devem passar pelo controle de alfândega com suas bagagens. Não está permitido mais de uma mala

por passageiro. Obrigatório informar dados do passaporte 72 h antes da saída. O itinerário de Marrocos pode ser modificado sem
variar substancialmente os serviços.

ANDALUZIA E MARROCOS

DIA 1. (Sábado) MADRI-CÁCERES-
CÓRDOBA
Comparecimento às 7:45 h no local previa-
mente indicado. Saída para Extremadura para
chegar a Cáceres e tempo livre para caminhar
por seu centro antigo e seu bairro medieval, c.
Tempo livre. Posteriormente saída pela Autovia
de a Plata para chegar a Córdoba. Jantar e
acomodação.

DIA 2. (Domingo) CÓRDOBA-SEVILHA
Café da manhã. Visita a Córdoba, incluindo a
Mesquita-Catedral e Bairro Judeu. Saída para
Sevilha. Almoço. Tarde livre. Acomodação.

DIA 3. (Segunda Feira) SEVILHA
Estadia com meia pensão. Na parte da manhã
visita à cidade, incluindo o Parque de Maria
Luisa, Plaza da Espanha e o típico Bairro de
Santa Cruz. Opcionalmente possibilidade de
prolongar com a visita artística que inclui os
Reais Alcázares. Tarde livre. Acomodação.

DIA 4. (Terça Feira) SEVILHA-RONDA-
MARBELLA
Café da manhã. Saída ao longo da Rota dos
Pueblos Blancos até Ronda. Tempo livre. Con-
tinuação para a Costa del Sol. Jantar e aco-
modação.

DIA 5. (Quarta Feira) MARBELLA-TÂNGER-
FEZ
Café da manhã. Saída para Algeciras ou Tarifa.
Embarque no ferry para atravessar o estreito de
Gibraltar até Marrocos. Desembarque e conti-
nuação de ônibus para chegar a Fez. Jantar e
acomodação.

DIA 6. (Quinta Feira) FEZ  
Estadia com meia pensão. Visita à cidade para
conhecer a velha Casbá e suas ruelas do século
IX. Fez é uma das mais antigas cidades imperiais
do Marrocos; sua Medina amuralhada é uma dos
maiores do mundo. Na parte da tarde seguire-
mos descobrindo esta cidade. Tarde livre. Aco-
modação.

DIA 7. (Sexta Feira) FEZ-MEKNES-RABAT-
TÂNGER
Café da manhã. Saída para Meknes, bela ci-
dade amuralhada imperial. Visita panorâmica e
continuação para Rabat, capital do Reino do
Marrocos. Visita ao Mausoléu de Mohamed V e
à Torre Hassan. Continuação a Tânger. Passeio
panorâmico pela cidade. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Sábado) TÂNGER-MARBELLA
Café da manhã. Saída para embarcar de volta
para a Espanha. Desembarque e continuação

para a Costa del Sol. Chegada, jantar e acomo-
dação.

DIA 9. (Domingo) MARBELLA-GRANADA
Café da manhã. Saída para Granada. Visita ao
impressionante da Alhambra com com seus
belos palácios Nasridas e o Generalife. Jantar e
acomodação. À noite visita opcional às grutas
do Sacromonte com show de zambra flamenca.

DIA 10. (Segunda Feira) GRANADA-
TOLEDO-MADRI
Café da manhã. Saída para a imperial cidade de
Toledo, berço das civilizações. Almoço e visita à
cidade para conhecer suas ruas estreitas e belos
monumentos. Continuação para Madri. Che-
gada. Fim da viagem e de nossos serviços.
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BARCELONA

DIA 1. (Segunda Feira) MADRI-BARCELONA
Comparecimento no horário previamente indi-
cado pa estação de Madri “Puerta de Atocha”.
Saída em trem de alta velocidade com destino
a Barcelona às 9h30min. Breve e agradável tra-
jeto com todo o conforto e a velocidade do
trem-bala AVE. Chegada às 12h48min. Traslado
da estação ao hotel. Acomodação.

DIA 2. (Terça Feira) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã visita Bar-
celona Highlights. Daremos início a um pas-
seio panorâmico pelo elegante Paseo de
Gracia, onde se encontram os edifícios mais
conhecidos de Gaudí, a Casa Batlló e a Casa
Milà (La Pedrera) así como outras construções
magníficas do Modernismo. Em seguida nos di-
rigiremos rumo ao mar para admirar as mudan-
ças pelas quais passou a cidade com a
celebração dos Jogos Olímpicos de 1992. Per-
correremos a Vila Olímpica, o Porto Olímpico, a
praia e o bairro de pescadores da Barceloneta,
o Port Vell, a Plaza de Colón, onde se encontra
o monumento a Colombo e onde tem início o
emblemático passeio das Ramblas, até chegar
à montanha de Montjuïc. Em Montjuïc nos diri-
giremos à estação do teleférico e desfrutaremos
de um passeio com uma deslumbrante vista de
Barcelona. O ônibus passará novamente na es-
tação de chegada para que continuemos nosso
passeio em Montjuïc passando pelas instala-
ções esportivas olímpicas, o Estádio de Lluis
Companys, o Palau Sant Jordi, as piscinas
olímpicas Picornell até chegar ao Poble Espa-
nyol. Visitaremos este encantador lugar onde se

reúne uma coleção de construções típicas de
toda a Espanha, que contém uma amostra do
artesanato do nosso país. Em seguida, saire-
mos de Montjuïc para voltar para o centro da
cidade, passando pela espetacular Plaza de Es-
panya, onde se pode admirar as Torres Vene-
zianas, as fontes de Montjuïc, o MNAC e CC
Las Arenas, construído na antiga Praça de Tou-
ros do mesmo nome. Na Plaza de Catalunya
tem início nosso passeio a pé com guia pelo
centro histórico. 

DIA 3. (Quarta Feira) BARCELONA-
MONTSERRAT-BARCELONA
Café da manhã. Excursão de meio dia às
montanhas de Montserrat, que majestosa-
mente atingem a altura de 4.051 pés (1.236
metros). Subida a Montserrat com trem de
Cremalheira que vai deixá-lo no meio do mos-
teiro. As rochas de Montserrat são compostas
de um cimento natural de areia que, durante sé-
culos, têm sido modificadas pela ação do vento
e da chuva que lhes confere formas tão estra-
nhas e variadas. Visita à Basílica Real de Mont-
serrat, que abriga a escultura românica do
século XII da Virgem Moreneta (a Virgem
Negra). O santuário de Montserrat Bento foi
fundado em 1025 e oferece um cenário místico
Virgem de Montserrat, padroeira da Catalunha,
que está consagrado na Basílica Real do mos-
teiro. Retorno a Barcelona. Acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) BARCELONA
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos
serviços.

Saída: Segundas Feiras tudo do ano
4
dias

Saída: Quintas Feiras, de 1º abril a 31 outubro
4
dias

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Classe T                 Classe P

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460                          550

Supl. quarto individuall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175                          180

Supl. Saída 14/4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70                            95

Supl. Jul. / Ago. / Set. / Out.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25                            30

Taxa Turística Local da Barcelona não inclusa, a ser pagada diretamente em hotel.

HOTÉIS previstos ou similares

Classe T Clace P
Valência: Consul del Mar *** Tryp Valencia Oceanic ****

Barcelona: Catalonia Barcelona 505 **** Catalonia Barcelona Plaza ****

VALÊNCIA E BARCELONA

DIA 1. (Quinta Feira) MADRI-VALÊNCIA
Comparecimento às 8:15 h no local previamente
indicado. Saída para o sudeste, em busca do
céu azul e claro do Mediterrâneo. Chegada a Va-
lência, uma das principais cidades da costa do
Mediterrâneo com o seu moderno Complexo Ar-
quitetônico das Ciências e das Artes, integrado
por seis edifícios: Hemisfèric, Umbracle, Museu
das Ciências, Oceanogràfic, Palau de les Arts e
Ágora. A internacionalmente famosa "Paella"
também é originária de Valência. Acomodação.

DIA 2. (Sexta Feira) VALÊNCIA-BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã visita a
esta luminosa cidade contemplando seu centro
antigo para  em seguida, passar pelo antigo leito
do rio Turia e visitar o complexo mais "avant-
garde", a Cidade das Artes e das Ciências, para
admirar externamente seus edifícios emblemáti-
cos. Na parte da tarde, seguiremos rumo ao
norte, ao longo da costa do Mediterrâneo para
a Catalunya via Tarragona, a romana Tarraco.
Chegada a Barcelona, a capital do Mediterrâneo
e berço do famoso arquiteto Antonio Gaudí sím-
bolo do modernismo catalão. Acomodação.

DIA 3. (Sábado) BARCELONA
Café da manhã. Na parte da manhã visita à ci-

dade conhecida mundialmente pelos Jogos
Olímpicos de 1992, passeio ao longo das princi-
pais avenidas com seus magníficos edifícios mo-
dernistass de Gaudí para contemplar suas obras
mais emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera e
Casa Batlló, declarados edifícios Patrimônio da
Humanidade. O Parque Montjuic com vistas es-
petaculares da cidade e do porto; o Anel Olím-
pico, monumento a Colombo e o Bairro Gótico
com seu centro histórico. Tarde à sua disposição
para continuar descobrindo as atrações que a
cidade oferece assim como sua variada e deli-
ciosa gastronomia. Acomodação.

DIA 4. (Domingo) BARCELONA-
ZARAGOZA-MADRI
Café da manhã. Saída direção ao sudoeste
através de uma área industrial e agrícola com
particular importância na Europa. Chegada em
Zaragoza, capital da província de Aragão, loca-
lizada junto ao Rio Ebro, o maior rio da Península
Ibérica. Zaragoza, conhecida como Cesar Au-
gusta durante o período romano teve um papel
muito importante na história da Espanha. Tempo
livre para visitar a impressionante arquitetura da
Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Continuação
para Madri. Chegada. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

VIAGEM DE TREM

HOTÉIS previstos ou similares

Clase T Clace P
Barcelona: Catalonia Barcelona 505 **** Catalonia Barcelona Plaza ****

Nota: De finais de Janeiro ao principio da Março, feitas concretas, le telepherico realiza tareas de mantenimentolas cuales não estara
operativo. Le servizo per sua lugar degustação de tapas ao pueblo espanhol. 

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Classe T                 Classe P

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670                          795

Supl. quarto individual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300                          330

Taxas Turísticas local de Barcelona não inclusa, a ser pagada diretamente não hotel.
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CANTÁBRICO

DIA 1. (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIÁN 
Comparecimento às 07:45 h no local previa-
mente indicado. Saída para Zaragoza. Breve
parada. Continuação para San Sebastián. Jan-
tar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) SAN SEBASTIAN-
BILBAO-SANTILLANA-SANTANDER
Café da manhã. Saida para Bilbao para realizar
um passeio panorâmico e donde teremos
tempo livre na esplanada do Museu Gugge-
nheim para poder admirar esta moderna obra
de arquitetura. Prosseguiremos para Santillana
del Mar, localidade de maior valor historico e 
artístico da Cantabria, onde teremos tempo
livre. Saída para Santander. Jantar e acomo-
dação.

DIA 3. (Terça Feira) SANTANDER-
COVADONGA-OVIEDO
Café da manhã. Saída para picos da Europa.
Continuação para Covadonga, onde teremos
tempo livre para visitar o Santuários e a gruta
com a imagem da Virgem. À tarde saída para
Oviedo. Asentada aos pes do Naranco de Bul-
nes. Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) OVIEDO-GIJON-LUGO
Café da manhã. Saída para Gijón onde fare-
mos um passeio panorâmico. Continuação
atravesando per las comarcas da Luarca, Riba-
deo e Lugo. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) LUGO-ASTORGA-
MADRI
Café da manhã. Saída para Salamanca onde
faremos uma breve parada com tempo livre
para visitar la praça Maior. Continuação até
chegar a Madri. Fim da viagem e de nossos ser-
viços.

Saída: Domingos de 20 marco a 30 outubro
5
dias

Saída: Quartas Feiras, de 23 março a 20 novembro
5
dias

GALÍCIA

DIA 1. (Quarta Feira) MADRI-LUGO
Comparecimento às 07:45 h no local previa-
mente indicado. Saída para Galicia. Chegada a
Lugo. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Quinta Feria) LUGO-A CORUNHA
Café da manhã. Saída para A Corunha. Visita
panorâmica pela cidade. Tarde livre. Possibili-
dade de fazer uma excursão opcional às Rias
Altas. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Sexta Feria) A CORUNHA-
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Saída para Santiago. Visita à
cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro e
sua Catedral (visita ao inteior), dedicada ao
Apóstolo São Tiago, o Maior. Tarde livre para

continuar visitando esta cidade com ambiente
universitário e estudantil. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 4. (Sábado) SANTIAGO DE COMPOS-
TELA-RIAS BAIXAS-VIGO
Café da manhã. Saída para a região mais pito-
resca das Rias Baixas galegas. Passando
entre maravilhosas paisagens chegaremos à
ilha de La Toja, Rias de Arosa e Pontevedra até
chegar a Vigo, situada na metade da Ria que
leva seu nome, a mais sulista das Rias Baixas.
Jantar e acomodação.

DIA 5. (Domingo) VIGO-MADRI
Café da manhã. Saída hacia Madri. Fim da via-
gem e de nossos serviços.

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Classe T                 Classe P

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455                          660

Supl. quarto individuall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170                          175

Supl. Jul. / Ago. / Set. / Out.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30                            35

HOTÉIS previstos ou similares

Clase T Clace P
San Sebastián Silken Amara Plaza **** Silken Amara Plaza ****

Santander Abba Santander *** Santemar ****

Oviedo Astures *** Exe Oviedo ****

Lugo Puerta de San Pedro *** Gran Hotel Lugo ****

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Classe T                 Classe P

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395                          595

Supl. quarto individuall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120                          170

Supl. Jul. / Ago. / Set. / Out.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30                            35

HOTÉIS previstos ou similares

Clase T Clace P

Lugo Puerta de San Pedro *** Gran Hotel Lugo ****

La Coruña Avenida *** Tryp Coruña ****

Santiago San Lorenzo *** Hesperia Peregrino ****

Vigo Ipanema *** Ciudad de Vigo ****

Nota: Per razones de programação existe la posibilida de fazer el Vigo - Madri em trem, incluyendo traslado ao estación.
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PORTUGAL E SALAMANCA

DIA 1. (Domingo) MADRI-SALAMANCA-
PORTO
Comparecimento às 7:45 h no local previamente
indicado. Saída para Salamanca. Breve parada
para dar um passeio nesta monumental cidade e
sua famosa Plaza Mayor. Continuação para Por-
tugal para chegar à cidade do Porto. Jantar e
acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) PORTO-COIMBRA-
FÁTIMA
Café da manhã. Na parte da manhã visita pa-
norâmica a esta cidade junto ao rio Douro, fa-
mosa por seus vinhos. Faremos uma visita
durante a qual poderemos admirar suas pontes,
a catedral, a igreja de São Francisco e o Palácio
da Bolsa. Seguiremos para Coimbra. Tempo livre,
na parte da tarede, continuação a Fátima. Jantar
e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) FÁTIMA-LISBOA
Café da manhã. Tempo livre para visitar o San-
tuário desta cidade, importante centro de pere-
grinação, à tarde saída para Lisboa, capital de
Portugal. Acomodação. Pela noite visita opcional
a um show de Fados.

DIA 4. (Quarta Feira) LISBOA
Café da manhã. Na parte da manhã visita pa-
norâmica à cidade. Barrio de Alfama, Torre de
Belem, Monasteiro de los Jerónimos, etc. Excur-
são opcional a Sintra, Cascais e Estoril. Acomo-
dação.

DIA 5. (Quinta Feira) LISBOA-CÁCERES-
MADRI
Café da manhã. Saída para a fronteira espanhola
para chegar até Cáceres. Tempo livre para co-
nhecer sua Plaza Mayor. Continuação da viagem
para Madri. Chegada. Fim da viagem e de nossos
serviços.

Saída: Domingos de 20 março a 6 novembro
5
dias

Saída: Domingos de 20 março a 6 novembro
8
dias

NORTE DA ESPANHA

DIA 1. (Domingo) MADRI-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIAN 
Comparecimento às 7:45 h no local previa-
mente indicado. Saída para Zaragoza. Breve
parada. Continuação para San Sebastián. Jan-
tar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) SAN SEBASTIAN-
BILBAO-SANTILLANA-SANTANDER
Café da manhã. Saída para Santander com
breve panorâmica para admirar o vanguardista
edifício do Museu Guggenheim. Continuação.
Breve parada e continuação para Santander.
Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) SANTANDER-
COVADONGA-OVIEDO
Café da manhã. Saída para os Picos de Eu-
ropa atravessando belas paisagens. Chegada a
Covadonga e tempo livre para visitar o Santuá-
rio. Continuação para Oviedo. Jantar e acomo-
dação.

DIA 4. (Quarta Feira) OVIEDO-GIJON-LUGO
Café da manhã. Saída para Gijón, segunda
capital de Astúrias. Breve passeio panorâmico
e continuação para Luarca, Ribadeo e Lugo, já
na Comunidade de Galícia. Jantar e acomoda-
ção.

DIA 5. (Quinta Feira) LUGO-A CORUNHA
Café da manhã. Saída para a senhoril cidade
de A Corunha. Breve panorâmica pela ci-
dade. À tarde excursão opcional às Rias Altas

pelas típicas cidades de Pontedeume, Betan-
zos, etc. Jantar e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) A CORUNHA-
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã. Saída para Santiago. Visita à
cidade, percorrendo a Praça do Obradoiro e
sua Catedral (visita ao inteior), dedicada ao
Apóstolo São Tiago, o Maior. Tarde livre. Jantar
e acomodação.

DIA 7. (Sábado) SANTIAGO-RIAS BAIXAS-
VIGO
Café da manhã e saída para as Rias Baixas,
passando entre maravilhosas paisagens: Ilha de
La Toja, rias de Arosa e Pontevedra. Excursão
opcional a Santa Tecla e Valença do Minho cru-
zando a fronteira portuguesa. Continuação para
Vigo. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Domingo) VIGO-MADRI
Café da manhã. Saída para Madri. Chegada e
fim dos serviços.

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Classe T                 Classe P

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390                          580

Supl. quarto individuall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130                          170

Supl. Jul. / Ago. / Set. / Out.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30                            35

Taxa Turística Local da Lisboa não inclusa, a ser pagada diretamente em hotel.

      HOTÉIS previstos ou similares

Clase T Clace P

Oporto: Ibis Oporto *** Mercure Oporto ****

Fátima: Steyler *** Cinquentenario ****

Lisboa: Berna *** Villa Rica ****

HOTÉIS previstos ou similares

Clase T Clace P

San Sebastián Silken Amara Plaza **** Silken Amara Plaza ****

Santander Abba Santander *** Santemar ****

Oviedo Astures *** Exe Oviedo ****

Lugo Puerta de San Pedro *** Gran Hotel Lugo ****

La Coruña Avenida *** Tryp Coruña ****

Santiago San Lorenzo *** Hesperia Peregrino ****

Vigo Ipanema *** Ciudad de Vigo ****

Nota: Per razones de programação existe la posibilida de fazer el Vigo - Madri em trem, incluyendo traslado ao estación.

       PREÇOS POR PESSOA $ USA
        em quarto duplo

Classe T                 Classe P

Em quarto duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705                       1.060

Supl. quarto individuall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245                          300

Supl. Jul. / Ago. / Set. / Out.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60                            70
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CIRCUITOS com CRUZEIROS
FLUVIAIS DE LUXO 2016

DANÚBIO  Austria, Hungría e Alemanha    RENO  Alemanha, Holanda e Suiça
RODANO  França    VOLGA  Rússia

 4****PLUS

...o prazer de viajar

Com a garantia de

DE DESCONTO
VENDA
ANTECIPADA 

ATÉ...

www.panavision-tours.com.br

EDIÇÃO BRASIL
Guias falando português
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Exemplos de itinerários...

Dia   Porto                                              chegada      saída

1      AMSTERDÃ (Holanda)                        16.00            –
        Voo Espanha-Amsterdã
        Traslado ao porto e embarque
        Canais e Bairro da Luz Vermelha (opcional)
2      AMSTERDÃ (Holanda)                                –     13.00
        Visita panorâmica em Amsterdã
3      COLÔNIA (Alemanha)                         13.00     23.00
        Visita panorâmica em Colônia
        Visita de la ciudad de Bonn (opcional)
4      COBLENZA (Alemania)                       08.00     13.00
        Visita panorâmica em Coblença (Koblenz)
        Roca Loreley
5      MANNHEIM (Alemanha)                      08.00     14.00
        Visita  de Mannheim
        Visita de Heidelberg (opcional)
5      SPEYER (Alemanha)                           18.00     19.00
6      ESTRASBURGO (Kehl Alemanha)       07.00            –
        Visita panorâmica pela cidade
        Baden-Baden (opcional)
7      ESTRASBURGO (Kehl Alemanha)              –     01.00
7      BREISACH (Alemanha)                       09.00     22.30
        Visita de Colmar (opcional)
        Visita de Friburgo (opcional)
8      BASILEA (Suíça)                                 06.00
        desembarque.

Ámsterdam

Nimega

Colonia

Coblenza

Breisach

Speyer

Basilea

Estrasburgo

Loreley

BELGICA

M
AR D

EL
 

NORT
E

FRANCIA

ALEMANIA
HOLANDA

Amberes

Bruselas

Dia    Porto                                         chegada     saída

1       PASSAU (Alemanha)                             –     16.30
        Voo Espanha-Munique.

2       VIENA (Áustria)                               14.00           –
        À tarde, visita à cidade.
        À noite, concerto de música clássica
        Mozart e Strauss (opcional).

3       VIENA (Áustria)                                      –    20.00
        Visita a Viena Artística (opcional).

4       ESZTERGOM (Hungría)                  08.00     10.30
        Visita a pé.
        BUDAPEST (Hungría)                    14.30-
        Visita panorâmica em Budapeste
        Budapeste de noite com folclore (opcional)
5       BUDAPEST (Hungría)                            –    17.00
        Visita Budapest Artística (opcional)        –            –

6       BRATISLAVA (Eslováquia)               09.00     18.00
        Visita a pé pela cidade

7       KREMS/WACHAU (Austria)            08.30     09.00
        Visita a pé em Dürnstein (opcional)
        MELK (Áustria)                               12.30     13.00
        Visita à Abadia (opcional)

8       PASSAU (Alemanha)                      07.30            –
        Desembarque. 

Budapeste

Bratislava
Krems

Passau

ÁUSTRIA

CROÁCIA

ALEMANHA

HUNGRIA

ESLOVÁQUIA

Melk Esztergom
Viena

GRANDE CRUZEIRO PELO RENO O MELHOR DO DANÚBIO

421 PANAVISIÓN
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Desfrute de experiências
únicas que se tornarão

lembranças inesquecíveis

...O rio corre tranquilo e os raios de sol se refletem na água,
este é seu cruzeiro fluvial “seu lar durante os próximos dias”.

...Descubra o mundo com conforto e comodidade...

0420-427 BRASIL 2016.qxp:BR2015  08/02/16  14:27  Página 423



As cabinas
grande varanda francesa, 2 camas baixas, AC, TV...

44 cabines
2 camas, externa com
varanda francesa 
14,5 m2, Deck 2

C

26 cabines
2 camas, externa com
varanda francesa
14,5 m2, Deck 3

D

25 cabines
2 camas, externa
14,5 m2, Deck 1

A

4 cabines
2 camas, externa
14,5 m2, Deck 1
Admite uma 3ª cama

S
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O HSP Roma, um edifício novo localizado no território do Vaticano, em frente à famosa Basílica Papal
de São Paulo fora dos muros, é a expressão de um novo conceito de hospitalidade, que combina elegância
e estilo contemporâneo.

HSP Roma is a brand new property located on Vatican territory, facing, the side of the iconic Basil-
ica di San Paolo Fuori le Mura and expresses a completely new concept of hospitality, blending together
elegance and contemporary style.

Hotel São Paolo Roma, Via Colossi, 50 – 00146 Roma.   Tel + 39 06 59605170 
www.hotelsanpaoloroma.com

Tudas las quartos cuentan com las siguientes comodidade:
televisión, minibar, teléfono directo, linea de cortesía, caja
fuerte, secador de pelo, toma corriente USB, wi-fi, té, café y
té a las hierbas, unidad de aire acondicionado individual/ca-
lefacción, banho moderno com ducha e cuna disponible.

Todos os quartos possuem as seguintes comodidades:
TV, frigobar, telefone direto, linha de produtos de cortesia,
cofre, secador de cabelo, tomada USB, Wi-Fi, chá, café e chá
de ervas, controle individual de ar condicionado / aqueci-
mento, banheiro moderno com chuveiro e berço disponível.
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1. Regulamentação jurídica aplicável e aceitação das condições.
O contrato, cujo cumprimento é obrigatório para ambas as partes nos termos previstos no mesmo,
é instituído pelas cláusulas contidas nas Condições Gerais publicadas neste folheto, que completam
e ampliam a legislação específica aplicável sem infringi-la. É um contrato de “viagem combinada”,
pois o mesmo inclui um conjunto de serviços previamente programado e oferecido por um preço
global, ou elaborado a pedido do cliente também a um preço global. Considera-se efetivado, em
virtude do art. 1258 C.C., no momento em que a Agência entregue os vouchers e/ou as passagens
correspondentes aos serviços compreendidos na viagem, que constituem a formalização documen-
tal do mesmo. O ato de adquirir qualquer das viagens publicadas no presente folheto ou participar
delas, origina a expressa aceitação por parte do consumidor de todas e cada uma das Condições
Gerais, que se considerarão automaticamente incorporadas ao contrato, sem que seja necessário
sua transcrição escrita individualizada no mesmo, salvo no que se refere à Lei 21/1995 de 6 de Julho
e demais disposições concordantes das Comunidades Autônomas.
MUITO IMPORTANTE: Existe à disposição dos clientes o preceptivo CONTRATO DE VIAGEM COM-
BINADA, que deve ser solicitado na Agência de viagens por cuja mediação contratou sua viagem e
que protege os direitos do consumidor. Se por qualquer razão não lhe for entregue devidamente
preenchido, solicite sua formalização à Agência responsável para evitar uma eventual renúncia aos
direitos reconhecidos na legislação turística.
As partes contratantes se submetem expressamente à jurisdição dos Tribunais da cidade corres-
pondente ao domicílio social do Organizador do presente contrato de Viagem Combinada para re-
solver todas suas diferenças.
A organização destas viagens foi realizada por Circuitos a Fondo, S.A., C.I.F. A/78939410 com do-
micílio na C/ Goya, 22, 7.ª andar - 28001 Madrid. C.I.C.M.A. 419.

2. Inscrições e reembolsos.
No ato da inscrição deve ser feito um depósito correspondente a 40% do valor total da viagem, e
nenhuma reserva será garantida formalmente enquanto não se efetue dito depósito. Os 60% res-
tantes devem ser pagos ao menos sete dias antes da data de saída, considerando-se a reserva
anulada em caso contrário e aplicando-se nesta hipótese, as condições definidas no item que trata
sobre anulações.
Os preços indicados neste folheto incluem impostos indiretos sobre o consumo quando aplicáveis,
que ao haver sido calculados com base nas tarifas e câmbios de moeda vigentes na data de edição
do folheto (09-01-16) que contém o programa oferta que originou este contrato de viagens combi-
nadas e/ou seus opúsculos e ofertas que participam do mesmo, poderão ser revistos caso se pro-
duzam variações no custo dos transportes, incluindo o custo dos carburantes; nas taxas e impostos
relativos a determinados serviços; e nos tipos de câmbio aplicados à viagem. Estas variações serão
imputadas automaticamente ao consumidor salvo no caso em que se produza nos 20 dias anteriores
à saída do usuário, o que obriga a Agência Intermediária a comunicar a variação ao consumidor,
que poderá desistir da viagem, com direito ao reembolso de seus pagamentos.
Todos os reembolsos procedentes por qualquer motivo serão sempre formalizados através da Agên-
cia de Viagens onde foi feita al inscrição, sem que seja feita nenhuma devolução por serviços não
utilizados voluntariamente pelo consumidor.

3. O preço da viagem combinada inclui:
1. Transporte de ida e volta quando este serviço estiver incluído no contrato.
2. Alojamento e/ou pensão alimentícia no regime contratado em cada caso nos hotéis ou estabele-

cimentos designados ou em outros similares em casos de substituição.
3. Taxas ou impostos dos estabelecimentos hoteleiros.
4. Taxas de aeroporto e/o taxas de entrada e saída exceto quando indicadas como suplemento ou

a pagar diretamente pelo consumidor.
5. Assistência técnica durante a viagem, quando este serviço estiver especificamente incluído.
6. Todos os demais serviços e complementos especificados concretamente nos itinerários corres-

pondentes.
7. Impostos indiretos (I.V.A., I.G.I.C.) quando aplicáveis.
8. Tudo que for detalhado de forma específica no folheto-oferta e/ou no contrato. Ao realizar a con-

tratação da viagem combinada como conseqüência de ofertas especiais, de última hora ou equi-
valentes, a um preço diferente do expressado neste folheto, entende-se que os serviços
compreendidos são unicamente os que se especificam detalhadamente na oferta, mesmo
quando, a efeito de informação geral do destino, dita oferta faça referência a algum dos programas
descritos neste folheto.

A única interpretação autêntica dos serviços compreendidos na viagem será a que oferece a Agência
Organizadora, o que significa que o consumidor, em caso de dúvidas, deverá consultar a mesma
antes do início da viagem a fim de evitar posteriores reclamações. Como regra geral, deve-se seguir
um critério estrito de literalidade, o que leva à conclusão de que tudo o que não estiver especifica-
mente detalhado como compreendido no preço da viagem, não estará incluído no mesmo.

4. Nossos preços não incluem.
Vistos, certificados de vacinação, “extras” como cafés, vinhos, licores, águas minerais, dietas ali-
mentares especiais, lavar e passar roupa, serviços de hotel opcionais (mini-bar), etc. As excursões
facultativas não fazem parte do contrato; sua publicação no folheto tem caráter meramente infor-
mativo e o preço está expresso como “estimado”; por isso, no momento de sua contratação, podem
ocorrer variações sobre seus custos que alterem o preço estimado. Estas excursões, dado a seu
caráter opcional e não sujeito ao programa/oferta objeto do presente contrato de viagens combina-
das, serão oferecidas ao consumidor com suas condições específicas e preço definitivo de forma
independente, sem que se garanta sua possível realização até o momento da contratação das mes-
mas. Dentro do preço da viagem, não estão incluídas as gorjetas. No caso dos cruzeiros, a gorjeta
perde sua voluntariedade. Essa quantidade, fixada antes do início do cruzeiro, tem como único des-
tinatário o pessoal de serviço. Nos casos em que o café da manhã está incluído, considera-se sem-
pre o “tipo continental”, salvo se indicado de outra forma. Os horários de vôos são estimativos, não
formando parte do contrato, ao depender esta prestação de um terceiro fornecedor.

5. Hotéis.
La qualidade e o conteúdo dos serviços prestados pelo hotel serão determinados pela categoria turística
oficial, sempre que houver, designada pelo órgão competente de seu país. Dada a vigente legislação a
respeito que estabelece unicamente a existência de quartos individuais e duplos permitindo que em al-
guns desses últimos seja possível habilitar-se uma terceira cama, sempre se terá como certo que a uti-
lização da terceira cama é feita com o conhecimento e consentimento das pessoas que ocupam o
quarto. Esta tácita suposição deriva da circunstância certa de haverem sido advertidos previamente,
assim como de constar refletido o quarto como triplo em todos os impressos de reserva e nos vouchers
e/ou documentações definitivas da viagem. Igualmente no caso de quartos duplos para uso de até
quatro pessoas, quando assim se especifique na oferta do programa/folheto. A maioria dos estabele-
cimentos de alojamento não dispõem de quartos para três ou quatro camas, salvo exceções como a
Disneyland, em cujo caso prestam ditos serviços em quartos duplos com cama extra, incluídas até as
de tipo turco, dobráveis ou em sofás-cama. O horário habitual para a entrada e saída nos hotéis está
em função do primeiro e último serviço que o usuário vai utilizar. Como norma geral, os quartos poderão
ser utilizados a partir das 14 horas do dia de chegada e deverão ser liberados antes das 12 horas do
dia de saída.
Serviços Alimentares. Nos vôos cuja chegada ao ponto de destino se realize depois das 12,00 horas,
o primeiro serviço do hotel (quando estiver incluído no programa-oferta) será o jantar. Igualmente, nos
vôos cuja chegada ao ponto de destino se realize depois das 19,00 horas, o primeiro serviço do hotel
será o alojamento.

6. Serviços Suplementares.
Quando os usuários solicitem, prévio pagamento correspondente, serviços suplementares que não
possam ser confirmados definitivamente pela Agência Organizadora, e os mesmos não possam ser
proporcionados, a Agência Organizadora não assumirá mais responsabilidade que a de reembolsar o
valor pago por tais serviços, que o usuário receberá no final da viagem por intermédio da Agência In-
termediária.

7. Bagagens.
Para todos os efeitos, no que se refere ao transporte terrestre, se entenderá que o usuário deve ter em
seu poder a bagagem e demais objetos pessoais, qualquer que seja a parte do veículo em que estejam
colocados e, que se transporta por conta e risco do usuário, sem que a Agência Organizadora seja
obrigada a responder pela perda, roubos, ou danos que a mesma possa sofrer durante a viagem por
qualquer motivo, inclusive a manipulação em traslados hotel/aeroporto ou vice-versa, quando houver.
Recomenda-se aos usuários que estejam presentes em todas as movimentações de carga e descarga
das bagagens. E quanto ao transporte aéreo, marítimo ou fluvial da bagagem, aplicam-se as condições
das companhias transportadoras, sendo o bilhete da passagem o único contrato vinculante entre as
citadas companhias e o passageiro. No caso de dano ou extravio, recomenda-se apresentar, no ato, a
imediata reclamação à Companhia de Transportes.

8. Condições econômicas especiais para crianças.
Dado a diversidade do tratamento dispensado às crianças, dependendo de sua idade, do fornecedor
de serviços e da data da viagem, recomenda-se consultar sempre as condições especiais que existem
e que em cada momento serão objeto de informação concreta e detalhada. Em geral, no que se refere
ao alojamento, serão aplicáveis sempre que a criança compartilhe quarto com dois adultos.

9. Documentação.
Todos os usuários, sem exceção, deverão levar consigo toda a documentação pessoal e familiar co-
rrespondente regularizada; seja o passaporte ou documento de identidade., segundo as leis do país ou
países visitados. Sempre que necessário, a obtenção de vistos, passaportes, certificados de vacinação,
etc. será por conta dos mesmos. No caso de não ser aceita por alguma Autoridade a concessão de
vistos, por causas particulares do usuário, ou ser negada sua entrada no país por falta dos requisitos
exigidos, ou por problemas na documentação exigida, ou por não ser portador da mesma, a Agência
Organizadora declina toda a responsabilidade por situações desse tipo, sendo por conta do consumidor
qualquer gasto qaigine, aplicando-se nestas circunstâncias as condições e normas estabelecidas para
os casos de anulação ou desistência voluntária de serviços. Lembramos igualmente a todos os usuários
que devem assegurar-se, antes de iniciar a viagem, de cumprir com todas as normas e requisitos apli-
cáveis em matéria de vistos a fim de poder entrar sem problemas em todos os países que irão visitar.
O usuário poderá solicitar à Agência intermediária que lhe informe sobre a documentação específica
necessária para a viagem escolhida, assim como o assessoramento sobre a assinatura facultativa de
um contrato que cubra os gastos de cancelamento.

10. Anulações e cessões.
Em todo momento o usuário ou consumidor pode desistir dos serviços solicitados ou contratados,
tendo direito à devolução das quantias pagas, tanto se tratando do preço total como do depósito pre-
visto anteriormente, mas deverá indenizar à Agência nos casos indicados a seguir:
a) No caso de serviços avulsos: a totalidade dos gastos de gestão, mais gastos de anulação, caso se
hajam produzido estes últimos.
b) No caso de viagens combinadas: gastos de anulação mais uma multa correspondente a 5% do total
da viagem se a desistência ocorrer com mais de dez dias e menos de quinze de antecedência da data
de início da viagem; ou 15% entre os dias 3 e 10 e 25% dentro das 48 horas anteriores à saída. A não
apresentação na hora prevista da saída, acarretará a perda do direito de devolução de toda a quantia
paga, salvo seja feito um acordo entre as partes em outro sentido.
c) Todas as reservas que incluem o alojamento dentro do complexo Disneyland Paris terão gastos de
cancelamento de 100 € por pessoa além dos acima indicados, sem considerar os dias de antecedência
à saída com os quais se anula a reserva.
A não apresentação na hora prevista de saída acarretará a perda total da quantia paga pela viagem,
salvo motivo demonstrável de força maior.
As quantias que representam essas multas serão deduzidas do depósito efetuado.
No caso de que algum dos serviços contratados e anulados esteja submetido a condições especiais
econômicas de contratação, tais como fretes de aviões ou embarcações, contratação de apartamentos,
tarifas especiais de avião (nas que se deverá pagar 100% do valor dos bilhetes já emitidos) ou aloja-
mento, serviços prestados em determinados países, etc., os gastos de anulação por desistência se es-
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tabelecerão de acordo com suas condições específicas, segundo especificações do folheto que inclui
o programa-oferta que originou este contrato de Viagem Combinada.
c) As excursões que forem contratadas originariamente como parte integrante da viagem combinada,
assim como aquelas que o consumidor adquirir no destino, se regularão por suas condições específicas
no que se refere aos gastos de anulação, compartilhando todas elas a multa de 100% de seu valor se
o consumidor não se apresente às mesmas. As condições específicas, fixadas para os gastos de anu-
lação, serão plenamente aplicáveis sem considerar se o cancelamento de produziu por motivos de
força maior do consumidor. O consumidor da viagem combinada poderá ceder sua reserva a uma ter-
ceira pessoa sempre que comunique com 15 dias de antecedência à data do início da viagem.
O cessionário terá que possuir os mesmos requisitos do cedente, exigidos em caráter geral para a via-
gem combinada, e ambos responderão solidariamente perante a Agência de viagens, pelo pagamento
da viagem e pelos gastos adicionais da cessão.
Quando pelo tipo de tarifa ou características próprias do meio de transporte a utilizar, ou quando as
características dos serviços a realizar por prestadores terceiros impossibilitem totalmente a cessão, e
assim estejam especificado no programa-oferta objeto do contrato desta viagem combinada, o orga-
nizador e vendedor final da mesma poderão obter a mencionada cessão.
SEGURO DE CANCELAMENTO. A contratação desta cobertura deverá realizar-se no momento da
reserva da viagem escolhida, e pagar-se-á juntamente com o preço da viagem. Esta cobertura aplica-
se aos casos justificados de anulação em geral, até 8 dias antes da data de saída da viagem. Se o
cancelamento se der dentro dos 8 dias corridos anteriores a viagem, é imprescindível para aplicar a
cobertura, a apresentação dos documentos justificativos da anulação, causada por enfermidade, fa-
lecimento (certificados médicos e de internamento em clínicas, de óbito, etc.).

11. Alterações.
A Agência se compromete a facilitar a seus clientes a totalidade dos serviços contratados através
dos programas-oferta contidos em seus folhetos, com as condições e características estipuladas. Fi-
cará eximida desta obrigação quando ocorrerem impedimentos de força maior, ou seja, circunstâncias
alheias a quem as invoca, anormais e imprevisíveis, cujas conseqüências não possam ser evitadas
pese a toda a diligência empregada; ou causas suficientes, que englobam situações nas quais a
Agência, apesar de atuar com a previsão e diligência devidas, não possa facilitar os serviços contra-
tados por razões que não lhe sejam imputáveis, entendidas ambas segundo a legislação vigente.
Caso haja a impossibilidade de prestar algum serviço por parte da Agência organizadora, depois de
efetivado o contrato, e antes da saída da viagem, o consumidor poderá optar pela rescisão do con-
trato sem multas, ou pela aceitação de um suplemento do contrato no qual se determine as modifi-
cações introduzidas e sua implicação no preço, devendo comunicar sua decisão à Agência num
prazo de três dias. Não se poderá solicitar a indenização por descumprimento do contrato quando a
impossibilidade seja motivada por causas justificadas ou de força maior, ou quando o usuário tenha
aceitado a modificação do contrato mencionado anteriormente.
Se por qualquer motivo que não seja imputável ao consumidor, nem tenha sua justificativa em causas
suficientes ou de força maior, a Agência organizadora cancelar a viagem combinada depois de for-
malizado o contrato e antes da data de saída, o consumidor terá direito a outra viagem combinada
de qualidade equivalente ou superior, ou ao reembolso do total pago, nos termos estabelecidos no
parágrafo anterior, devendo comunicar sua decisão à Agência num prazo de 3 dias. Não é possível
solicitar a indenização por descumprimento do contrato quando o cancelamento do mesmo ocorra
por causa justificada ou de força maior.
Caso não se cumpra uma parte importante dos serviços previstos, por causas justificadas ou de força
maior, a Agência organizadora optará por outras soluções adequadas para a continuação da viagem
combinada, sem nenhum custo supl. para o consumidor, e, se for o caso, devolverá a este último a
diferença entre as prestações estabelecidas e as oferecidas. Se tais soluções forem inviáveis ou se o
consumidor não as aceitar por razões objetivamente válidas, a Agência lhe proporcionará o regresso
até o ponto de origem, através de um meio de transporte equivalente, devolvendo as quantidades
que proporcionalmente lhe correspondam. Nestas situações o consumidor poderá exigir uma inde-
nização por descumprimento do contrato à Agência organizadora. A indenização não será procedente
caso estejam envolvidas causas suficientes ou de força maior. Não se realizarão reembolsos por ser-
viços não utilizados voluntariamente pelo viajante. Qualquer impossibilidade de prestação dos serviços
ou alteração dos elementos dos mesmos (incluídos no preço), manifestada pela Agência organizadora
ao usuário antes da efetivação do contrato, não poderá justificar uma solicitação de indenização à
Agência por parte do consumidor por descumprimento do contrato, posto que este ainda não se
tornou efetivo, enquadrando-se citada modificação do programa-oferta dentro do processo natural
de negociação do contrato. O serviço de traslado do aeroporto, porto ou estação ao hotel ou outro
lugar previsto na viagem, encontra-se contratado como norma geral, até uma hora depois da hora
de chegada oficial prevista do usuário aos mesmos. Sendo assim, se a chegada do usuário ocorrer
depois deste prazo, mesmo por causas de força maior, o serviço de traslado poderá não ser prestado.
Se os traslados/assistência do hotel-aeroporto ou vice-versa ou outros similares, incluídos na oferta,
não forem cumpridos, fundamentalmente por causas alheias ao responsável pelo serviço e não im-
putáveis ao Organizador, será feito um reembolso unicamente pelo valor do transporte alternativo uti-
lizado pelo cliente, prévia apresentação do recibo ou fatura correspondente. Como condição para ter
as saídas garantidas, a PANAVISION reserva-se o direito, se o número de passageiros for inferior a
20, de realizar o circuito sem a assistência técnica do guia acompanhante. Neste caso, serão tomadas
as providências necessárias, no caso de existir transporte em ônibus, para que o motorista seja um
bom conhecedor do percurso, e segundo o caso desempenhe as funções de responsável pelo grupo.
No caso de que alguma das saídas não garantidas não alcançar o mínimo de 20 inscrições, a viagem
será anulada, devendo ser comunicado aos consumidores com um mínimo de 10 dias antes da saída.

Para a prestação do restante de serviços não garantidos oferecidos, é necessário um mínimo de 20
pessoas.

12. Responsabilidades.
A Agência de Viagens Organizadora e a Agência vendedora final da viagem combinada responderão
perante o consumidor, em função das obrigações que lhes correspondam por seu âmbito respectivo
de gestão da viagem combinada, pelo correto cumprimento das obrigações derivadas do contrato,
independentemente de que estas devam ser executadas por eles ou por outros prestadores de servi-
ços, e sem prejuízo do direito dos Organizadores e Intermediários a atuar contra ditos prestadores de
serviços. A titulo informativo, o Organizador manifesta que assume as funções de organização e exe-
cução da viagem.
Quando o consumidor comprovar “in situ” a falta dos serviços contratados ou má execução dos mes-
mos, deverá comunicar imediatamente o fato ao prestador de serviços e à Agência Organizadora, a
fim de poder solucionar a situação imediatamente.
Caso o consumidor considere que as soluções arbitradas pela Agência Organizadora foram insatisfa-
tórias, poderá reclamar por escrito no prazo de 1 mês a partir da data de regresso da viagem perante
a citada Agência Organizadora, que será apresentada através da Agência Intermediária que vendeu a
viagem. Isso, sem prejuízo da possível interposição de qualquer outra reclamação que estime pertinente.
O prazo de prescrição das ações derivadas dos direitos reconhecidos pela Lei 21/1995 será de dois
anos, conforme estabelece o Artículo 13 de citada Lei.
Quanto ao limite de ressarcimento por danos corporais resultantes do descumprimento ou da má exe-
cução das prestações incluídas na viagem combinada, se baseará no que está disposto pelos Con-
vênios Internacionais sobre a matéria. No que se refere aos danos que não sejan corporais, a
indenização nunca poderá ser superior ao preço total da viagem inicialmente contratada. Em nenhum
caso a Agência se responsabiliza pelos gastos de alojamento, manutenção, transportes e outros que
se originem como conseqüência de atrasos em saídas ou regressos de meios de transporte por causas
meteorológicas, técnicas, greves ou outras de força maior.
Quando a viagem for realizada em ônibus próprios ou alugados pela Agência Organizadora, em caso
de acidente, seja qual for o país onde se produza, o consumidor se submete expressamente à legis-
lação que regula os acidentes em estrada da nação em que o veículo se encontre registrado, podendo
acionar, no que a danos pessoais se refere, o seguro do mesmo de acordo com o correspondente
quadro de indenizações previstas, e em virtude do qual tais indenizações seriam pagas aos interessa-
dos, beneficiários ou seus representantes legais no país de registro do veículo e precisamente na moeda
legal do mesmo.
Para um bom começo das viagens nas quais se utiliza o avião como meio de transporte, é conveniente
apresentar-se no aeroporto no mínimo com uma hora e meia de antecedência do horário oficial de
saída, e ajustar-se estritamente às recomendações específicas detalhadas na documentação informa-
tiva de viagem.
As companhias aéreas, marítimas e terrestres que intervenham na realização das viagens oferecidas
neste folheto não se considerarão responsáveis de nenhum dos atos, omissões ou irregularidades que
possam afetar ao viajante durante o tempo que permaneça fora dos respectivos meios de transporte.
O contrato da passagem constituirá o único laço que une a companhia de transporte ao consumidor
ou viajante.

13. Vigência.
A programação do presente folheto tem validade de 01-03-16 a 31-03-17 sendo vinculativa para a
Agência Organizadora durante esse período. Não obstante, serão válidas as mudanças na citada in-
formação quando se tenha comunicado ao consumidor antes da celebração do contrato; ou se tenham
acordado modificações entre as partes contratantes.

Notas importantes sobre cruzeiros
– As companhias navais cujos cruzeiros aqui oferecemos, advertem do necessário cumprimento

das normas a bordo descrita nos avisos oficiais em vários idiomas.
– Reservam-se o direito de fazer mudanças no itinerário, e/ou escalas programadas devido a quais-

quer circustâncias técnicas de navegação, passagem por eclusas, névoa, etc, ou introduzir al-
guma mudança motivada no itinerário e/ou escalas programadas. Isto se aplica a todos os
Cruzeiros de recreio aqui publicados, a suas paradas e/ou visitas.

– Como regra geral nos Cruzeiros R.D.L. e V.R.C. não está permitido fumar nos camarotes e em
outras zonas comuns fechadas, exceto nas mesas “ad hoc” do bar panorâmico e no solarium.

– No restaurante, o lugar é determinado no primeiro dia, e esta ordem é mantida durante toda a
travessia.

– Programa diário de atividades.
– Qualquer serviço extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) pode ser pago em dinheiro ou mediante

assinatura. Ao finalizar a travessia paga-se a fatura completa dos gastos pessoais para sua liqui-
dação. 

– O transporte de animais fica excluído devido às especiais condições de espaço a bordo.
– A navegação por estes rios está bem controlada tanto internamente na segurança a bordo, como

externamente nos momentos de ancoragem, acesso ao cruzeiro (muitas vezes através de outros
cruzeiros), horários e operação de eclusas, etc.

– As gorjetas não estão incluídas, as companhias navais recomendam aprox. 6/10 euros por pessoa
e dia. A gorjeta é recolhida em envelopes anônimos no último dia.

DATA DE EDIÇÃO: Madri, 9 Janeiro de 2016

Documentação para passageiros com nacionalidade espanhola: Itália: passaporte ou DNI em vigor /
França: passaporte ou DNI em vigor / Benelux: passaporte ou DNI em vigor / Grã Bretanha: passaporte
ou DNI em vigor / Alemanha: passaporte ou DNI em vigor / República Tcheca: passaporte em vigor /
Hungria: Passaporte em vigor / Áustria: passaporte ou DNI em vigor / Suíça: passaporte ou DNI em
vigor. / Grécia: passaporte ou DNI em vigor / Polônia passaporte em vigor / Turquia passaporte em vigor
e visto. • Os descontos não são acumuláveis, nem aplicáveis a programas especiais. • Nossas tarifas
são válidas somente para os residentes das ilhas Canárias. • Os quartos triplos possuem duas camas,

e uma cama extra que em muitos hotéis pode ser um sofá cama. • Todos os circuitos que pernoitam
em Veneza, incluem no preço, além do traslado ao embarcadouro para a visita à cidade, o traslado até
o embarcadouro também no dia de chegada depois do jantar e inclui uma estada em Veneza de apro-
ximadamente uma hora e meia. • Para os circuitos que tenham incluído o serviço de carregadores, o
mesmo será feito somente nas cidades onde se pernoita mais de uma noite. • Durante períodos de
feiras ou congressos o pernoite em algumas cidades será alterado e feito em outra cidade próxima em
casos como: Colônia, Frankfurt, Milão, Genebra, Munique, etc.

NOTAS comunes a todos los cruceros
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Italia, Sicilia, Malta

Paris, Paises Baixos

Alemanha, Suiça
Austria, Hungría, R.Checa

Croacia, Polônia, Rumanía 

Escocia, Irlanda, Inglaterra

Escandinâvia, Rússia

Turquía, O. Medio, Dubái

Europa
a seu alcance

Grandes Tours

India, China, Japão,
Vietnã

Italia
com outros paises

Paris
com outros paises

Londres e Paris
com outros paises

Paris e Paises Baixos
com outros paises

Alemanha
com outros paises

Praga, Budapeste e Viena
com outros paises

Inglaterra e Gales
com outros paises

Escandinâvia
com outros paises

Istambul e Capadócia
com outros paises

Jordânia
com outros paises

Terra Santa
com outros paises

Cruzeiros Fluviais
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