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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 
Iluminada. 

DIA 2 (Sexta Feira) PARIS
Estadia com 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 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 
participar de uma excursão opcional ao longo do Sena: embar-
que 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 admirar 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 retratis-
tas e o Sagrado Coração (opc.). Acomodação.

DIA 3 (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a possibilidade 
de efetuar as seguintes visitas opcionais:

, 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.

 um dos maiores museus do mundo que 
abriga, entre muitas outras obras, a famosa Gioconda.

 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(1)

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 via-
gem até Frankfurt, centro financeiro e comercial da Alemanha. 
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 Universidade. fundada 
em 1914, que leva o nome do filho predileto da cidade: Johan 
Wolfgang Goethe. Desfrutaremos de um passeio 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- 
NUREMBERGUE-BUDAPESTE
Café da manhã buffet e saída para Nurembergue, onde fa-
remos. Continuação para Praga, capitais da república Checa. 
Chegda e acomodação.

DÍA 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 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 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 e o 

Templo de Nossa Senhora de Tyn são os edifícios mais impor-
tantes 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 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 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 Bai-
rro Judeu. Hradcany, sede da realeza checa por séculos, tem 
como eixo o Pra ský 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 Venceslau, é o ponto central dos transportes 
e é o lugar perfeito para começar qualquer passeio pela Ci-
dade Velha (Staré Mesto). Mais que uma praça, é uma longa 
avenida 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 regime comunista então no poder. Uma semana de 
manifestações culminou 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 dramaturgo Václav Havel. Os checos 
se referem a esta transição pacífica do poder como a Revo-
lução de Veludo (Nezna Revoluce). Atualmente, a Praça Ven-
ceslau 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 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 iluminação noturna. Na 
parte da tarde, durante a visita artística opcional, veremos: O 
Castelo de Praga. A Viela Dourada.

DÍA 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 Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e visita panorâ-
mica 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 
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 
Danúbio. Chegada e acomodação.

DÍA 8 (Quinta Feira) BUDAPESTE
Café da manhã buffet. 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. Em seguida, cruzaremos o Danúbio em 
direção a Peste, a área comercial da cidade. Na parte da tarde 
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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.). Acomodação.

DÍA 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 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 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. 

(2)

DÍA 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, 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 impres-
sionado com a morte dos arquitetos que não se atreveu a 
criticar inaugurações posteriores. Em 1945, um bombardeiro 
americano tomou seu telhado pelo de uma estação ferroviá-
ria 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, ofe-
recemos 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 vi-
sitar os aposentos imperiais, incluindo os seus maravilhosos 
jardins de estilo francês. Tarde livre, sugerimos continuar des-
frutando da cidade ou fazer uma visita opcional aos Bosques de 

Pont de PragaCerveja em Frankfurt

Viena: partiremos de Viena passando através de seus célebres 
bosques até chegar à abadia de Heiligenkreuz, que visitare-
mos. 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, posteriormente, 
jantar em Grinzing (opcional). Acomodação.

DÍA 11 (Domingo) VIENA
Café da manhã buffet. Fim da viagem e de nossos serviços.

Palácio Imperial (Viena)

La Praça da Concórdia (Paris)

   ***SUPSU P**** 

 ****  Centro

11 dias Cidade Cidade

15 Novembro 18 - 14 Março 19 ......... 1.320 1.600

15 Março - 30 Junho 18 ..................... 1.450 1.795

01 Julho - 31 Agosto 18 ..................... 1.380 1.695

01 Setembro - 14 Novembro 18 ......... 1.450 1.795

Suplemento quarto individual ............. 555 645

9 dias

15 Novembro 18 - 14 Março 19 ......... 1.055 1.240

15 Março - 30 Junho 18 ..................... 1.140 1.385

01 Julho - 31 Agosto 18 ..................... 1.090 1.305

01 Setembro - 14 Novembro 18 ......... 1.140 1.385

Suplemento quarto individual ............. 440 510 

 * ** /****  **** 
 Cidade Centro Cidade

Paris 

R. Bols Colombes  
Mercure La Defense(*)

Frankfurt 
Novotel City  Novotel City

Praga 

H. Inn Congress  Majestic 

Clarion Congres  Hotel Adria 

Occidental Praha  Hotel K+K Fenix

Budapeste 

Arena  Radisso Blu Beke 

Hungaria Astoria 

 Eurostars City Center

Viena 

Viena South  Eurostars Embassy 

Ananas  Lindner Belvedere
(*) Situado en el centro de La Defense.

Preços por pessoa em US $

Hotéis previstos ou similares

Data de inicio em Paris

Todas as Quintas Feiras
de Março 2018 a Março 2019

Informação útil

(1)  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.

(2)  Para os passageiros de 9 dias, nosso serviço termina com 
o café da manhã do último dia

Confira datas de Feiras e Congressos na pág. 6.

i

Incluso no tour

   Assistência no aeroporto de chegada  
a Europa e traslado ao hotel. 

   Visitas com guia local: Paris, Praga, Budapeste 
e Viena 

   Refeições: café da manhã buffet diário.

   Outras atrações inclusas: Degustação de 
cerveja em Frankfurt, cruzeiro ao longo do Reno. 

  Guia acompanhante durante toda a viagem. 

  Acomodação em hotéis previstos ou similares. 

  Ônibus Autopullman para o trajeto terrestre. 

  Seguro de viagem.

Vantagens exclusivas PANAVISION

Venda
anticipada210$ 114$por

Economize  
até

Grátis, ao reservar com:

 90 dias antes da data de saída:

 60 dias antes da data de saída:

adicione tudo isso à sua viagem
  Iluminaçoes de Paris 

   Subida ao 2º andar da Torre Eiffel 

e passeio de barco pelo Sena 

  Passeio em barco pelo Danubio 

  Visita artística de Praga 

Pacote
complementar


