GRAN TOUR DE EUROPA

3 noites em 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 e 1 Madri

23 dias. Inicio Madri Fim Roma (C09)

Paris

2.310 $ US

Praga
Viena

J Inclui: 2 refeições e 18 visitas

Bordeaux

26 dias. Inicio Madri Fim Madri (C08)

Frankfurt

Milão

Veneza

Bratislava
Budapeste

Verona

2.700 $ US

Nice

J Inclui: 2 refeições e 24 visitas

Zaragoza
Madri

Pisa

Florença
Assis

Barcelona
Roma

(1)

Veja nossa opção Hotéis

■ 23 dias: Inicio Madri - fim Roma
DÍA 1 (domingo) BRASIL - MADRI
Apresentação no aeroporto no horário indicado para
embarcar em um avião para Madri. Noite a bordo.
DIA 2 (segunda-feira) MADRI
Chegada em Madri. Assistência no aeroporto e translado para hotel. Tempo livre. Hospedagem.
DIA 3 (terça-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita panorâmica da cidade. Vamos caminhar pelo Passeio
das Casteliana, fonte das Cibeles, Plaza de Oriente,
onde existe o Palácio e o Teatro Real, a Puerta del Sol,
etc. Restante do dia livre. Hospedagem.
DIA 4 (quarta-feira) MADRI - BURGOS ou SAN SEBASTIÁN - BORDEAUX
Buffet de café da manhã. De manhã saida para Burgos ou San Sebastián. Breve parada com tempo livre
para visitar uma dessas duas cidades. Burgos, com a
sua maravilhosa catedral estilo gótico ou San Sebastian, com o seu famoso Praia da Concha. Seguimos
para Bordeaux. Chegada e hospedagem.
DIA 5 (quinta-feira) BORDEAUX Castelo do Loire - PARIS
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida para
Paris. Chegada e tempo livre. À noite, excursão opcional a Paris iluminado. Hospedagem.
DIA 6 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da cidade onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame,
obra da arte medieval, o Bairro Latino, La Soborna;
O Panteão dos Homens Ilustres, onde Mausoléu de
Napoleão está localizado: O Palácio e Jardins do Luxemburgo. Tempo livre durante o qual oferecemos
participar de uma excursão opcional no Sena, e na
sequência subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel.
DIA 7 (sábado) PARIS
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a
possibilidade de fazer a visita (opcional): Palácio de
Versalhes e Museu do Louvre.
DIA 8 (domingo) PARIS - Cruzeiro no Reno
FRANKFURT
Buffet de café da manhã e saída para Boppard. Aqui
embarcaremos no cruzeiro incluído que nos levará
a parte mais bonita do Reno. Desembarque e continuação da viagem ao centro financeiro de Frankfurt
e comercial da Alemanha. Visita panorâmica da cidade. Vamos terminar o dia com uma degustação de
cerveja. Hospedagem.
DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT-NÚREMBERGPRAGA
Buffet de café da manhã. Partida para Nuremberg,

antiga capital imperial e uma das cidades mais históricas. Tempo livre. Em seguida, continuaremos nossa
viagem para Praga, capital da República Checa. Chegada. Hospedagem.
DIA 10 (terça-feira) PRAGA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a
visita panorâmica da cidade. Vamos ver: a Praça
da República Tcheca, a Torre da Pólvora e a Câmara
Municipal, a Praça Venceslau. Continuaremos em
direção à ponte de Carlos... À tarde, opcionalmente,
poderemos fazer a visita artística a Praga. À noite,
jantar opcional em uma das mais famosas cervejarias de Praga, o U-Fleku. Hospedagem.
DIA 11 (quarta-feira) PRAGA-BRATISLAVA- BUDAPESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida Para
Brno, breve parada e tempo livre. Continuação da
viagem a Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e
visita panorâmica. Partida para Budapeste. Chegada
e hospedagem.
DIA 12 (quinta-feira) BUDAPESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a visita panorâmica: na margem direita do Danúbio, se
encontra o centro histórico, Buda: vamos ver o Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matías, etc. Então,
atravessaremos o Danúbio e iremos para Peste, a
zona comercial da cidade. À tarde, os que desejam
poderão fazer um passeio de barco opcional pelo
Danúbio. Hospedagem.
DIA 13 (sexta-feira) BUDAPESTE - VIENA
Buffet de café da manhã. Partida para Viena. Chegada e visita panorâmica. Em nosso roteiro encontraremos o Palácio Imperial, o Palácio Belvedere, um
ótimo lugar grandioso e de tremendo prestígio no
país e sua capital. A Igreja Votiva, a Ópera, o Museu
de Belas Artes, os monumentos de Goethe, Schiller e
Mozart, a Universidade, etc. Hospedagem.
DIA 14 (sábado) VIENA
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a
visita opcional para Viena artística, vamos conhecer
o magnífico edifício que abriga a Ópera de Viena ou
Staatsoper. Tarde livre. À noite, quem desejar pode
participar (opcional) de um concerto no Palácio
Auersperg e jantar em Grinzing. Hospedagem.
DIA 15 (domingo) VIENA
Buffet de café da manhã. Dia livre para continuar
aproveitando o capital da Áustria. Hospedagem.
DÍA 16 (segunda-feira) VIENA - MILÃO
Viagem de avião
Se você quiser, podemos fornecer este bilhete de
avião por U$D 100 (neto). Taxas incluídas
Buffet de café da manhã. No horário indicado,
traslado ao aeroporto para tomar voo com destino
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a Milão (voo não incluído). Chegada, assistência no
aeroporto e traslado lado do hotel. Hospedagem.
DIA 17 (terça-feira) MILÃO - VERONA - VENEZA
Buffet de café da manhã e partida para Verona, a cidade de Romeo e Julieta. Verona é construída quase
por completo em mármore rosa e branco, característico da região que tem uma tonalidade rosada,
dando a sensação de que o sol está se pondo perpetuamente. Tempo livre. Continuação da viagem até
Veneza. Jantar e hospedagem. Opcionalmente podemos realizar uma visita a Veneza à noite.
DIA 18 (quarta-feira) VENEZA
Buffet de café da manhã. Pela manhã, translado
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um cruzeiro
(inc) através da lagoa veneziana entre belas vistas.
Vamos começar a nossa visita panorâmica (inc)
por a impressionante Praça de São Marcos, na qual
reúne arte grega, medieval, bizantina e veneziana,
formando um maravilhoso conjunto arquitetônico
com a Basílica de San Marcos, a Torre do Relógio,
a Ponte dos Suspiros, Campanille e o Palácio dos
Doges. Visita a uma fábrica de vidro de Murano. Restante do tempo livre nesta cidade assentada sobre
118 ilhas no mar Adriático. Aconselhamos você a
andar em torno de seus becos até a Ponte Rialto e
fazer um passeio de gôndola (opcional) pelos canais
típicos venezianos. Jantar e hospedagem.
DIA 19 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Buffet de café da manhã. Partida para Pádua, uma
cidade universitária, onde se destaca sua magnífica Plaza Prato Della Valle e a Basílica de San Antonio. Construído para abrigar o Santo Sepulcro.
Continuação até Florença, onde faremos a visita
panorâmica da cidade (inc). Restante do dia livre.
Opcionalmente, você poderá visitar os Museus Florentinos e a Academia, onde você poderá desfrutar
contemplando o famoso “David” de Miguelangelo e
outras obras-primas. Hospedagem.
DIA 20 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Buffet de café da manhã. Saída para Asis. Vamos
visitar o Basílica de San Francisco, a mais bela de
todos os seus templos. Continuação da viagem a
Roma. Visita panorâmica de ônibus para o coração
da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina. À tarde,
opcionalmente, visitaremos a Roma Barroca; Recorreremos as principais praças da cidade, visitando
a famosa Fontana di Trevi, Panteão e o espetacular
Piazza Navona. Hospedagem.
DIA 21 (sábado) ROMA
Buffet de café da manhã. Hoje temos uma visita
opcional muito interessante para os Museus do Vaticano, Capela Sistina e o interior da Basílica de São
Pedro. À tarde, teremos a oportunidade de visitar por
conta própria as principais Basílicas e Catacumbas.
Restante do dia livre. Hospedagem.

Datas de saída do Brasil
Todos os domingos do ano
de 17 março 2019 a 8 março 2020
• T. Baixa: 10 novembro 2019 a 8 março 2020.
• T. Media: 16 julho a 31 agosto 2019.
• T. Alta: 15 março a 15 julho 2019 y
1 setembro a 9 novembro 2019.

Preços por pessoa em $ USA
TuristaSUP
Primera

23 días Madri - Roma

Ponte de Carlo (Praga)

DIA 22 (domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri). Buffet de
café da manhã. Dia livre durante o qual você será
capaz de uma bela excursão opcional durante todo
o dia para Nápoles e Capri. Partida de manhã de ônibus para Nápoles. Uma visita panorâmica da Baía é
um espetáculo inesquecível. Existe a possibilidade
de visitar também Pompéia (opcional). Com o guia
local visitaremos os restos desta colônia romana
que o vulcão Vesúvio enterrou em 24 de agosto do
ano 79 depois de Cristo. Vamos andar pelas ruas de
paralelepípedos e visitaremos algumas casas para
aprender mais sobre a vida e curiosidades destes
Pompeianos que viveram há quase 2.000 anos. Em
Nápoles vamos pegar o barco que nos levará para a
ilha de Capri. Passeio por Capri e visita aos magníficos jardins de Augusto. Então iremos ao restaurante
onde o almoço será servido. Pela tarde tempo livre
para explorar as ruas elegantes as melhores lojas,
as exclusivas joalherias e a famosa Piazzetta com
seus Cafeterias antigas, tudo isso confirma a fama
de Capri como “pérola do Mediterrâneo”. No final da
tarde voltaremos a Roma.
DIA 23 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos
serviços.

■ 26 dias: Inicio Madri - fim Madri
DIAS 1º al 22º. Idêntico à viagem de 23 dias.
DIA 23 (segunda-feira) ROMA-PISA-NICE
Desayuno buffet. Partida para Pisa, chegada e visita
a esta cidade toscaza que tem um conjunto de beleza
singular na Plaza dos Milagres: o Batistério, o Catedral e a única torre inclinada que segue desafiando a
lei da gravidade. Continuação da viagem em direção

Igreja de Santa María Novella (Florença)

a Nice. Chegada e hospedagem. À noite visita opcional para Mônaco e Monte Carlo.
DIA 24 (terça-feira) NICE - MONTPELLIER BARCELONA
Buffet de café da manhã. Partida para Montpellier:
continuação a viagem para a fronteira espanhola.
Chegada ao Barcelona e visita da cidade. Hospedagem.
DIA 25 (quarta-feira) BARCELONA - ZARAGOZAMADRID
Buffet de café da manhã. Partida para Zaragoza. Visita panorâmica incluindo a Basílica Nossa Senhora
do Pilar e continuação da viagem a Madri. Passeio
incluído pela Plaza Mayor e hospedagem.
DIA 26 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos
serviços.

Primera
Centro
Ciudad(1)

Na baixa temporada..........................

2.310

2.710

Na média temporada ........................

2.490

2.965

Na alta temporada.............................

2.565

3.245

Spto. hab. indivíduo...........................

1.155

1.365

26 días Madri - Madri
Na baixa temporada..........................

2.700

3.140

Na média temporada ........................

2.895

3.395

Na alta temporada.............................

3.080

3.785

Spto. hab. indivíduo...........................

1.320

1.560

Hotéis previstos ou similares
TuristaSUP
Primera

Primera
(1)
Centro Cidade

Bordeaux		Bordeaux
Campanile Le Lac

TS

Campanile Le Lac

TS

Paris		Paris
R. Bois Colombes
TS
Mercure La Defense (2)

P

Frankfurt		
Frankfurt
Novotel City
Novotel City
P

P

Mulhouse		Mulhouse
Novotel

P

Novotel

P

Praga		Praga
Clarion Congress
P
Majestic

P

Budapeste		Budapeste
Arena
P
Radisso Blu Beke

P

Notas de interesse

Viena		Viena
Ananas
P
Lindner Belvedere

P

• Quando a rota Madri-Paris, o número de pessoas é menos
de 10, a viagem será feita de avião durante a noite em
Madri em vez de Bordeaux.
• Quando para a viagem Paris-Frankfurt-Praga, o número
de pax é inferior a 10 a viagem será feita por avião, sem
visitar Nuremberg e, quando apropriado, sem visitar
Frankfurt ou o cruzeiro no Reno, passando a noite em
Praga em vez de Frankfurt.
• Quando para a rota Roma-Nice-Barcelona o número de
passageiros é inferior a 10, vamos facilitar a viagem de
avião ou barco (Roma-Barcelona). No dia 16, você passará
a noite em Barcelona ou noite a bordo, em vez de Nice. O
trecho Barcelona-Madri também será de avião, a cargo da
Panavisión, de acordo com critérios operacionais
• Veja as datas de Feiras e Congressos na pág. 78

Veneza		Veneza
Villa Fiorita
P
Villa Fiorita

P

Florença		Florença
The Gate
TS
Palazzo Ricasoli

P

Roma		
Roma
Fleming
P
Hotel Cicerone

P

Nice		Nice
Ibis Gare
TS
Kyriad Nice

TS

Barcelona		
Barcelona
Novotel Cornellà

P

Eurostars E. Barberà

P

Madri		Madri
Praga

TS

Ibis

TS

Rafael Atocha

P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera.
(1)

En Frankfurt, Praga, Budapeste, Viena, Florença,

Roma, Nice e Madri.
(2)

4**** no centro de La Defense.

Incluído no roteiro

Vantagens exclusivas PANAVISION
por

375$

adicione tudo isso à sua viagem
6 refeições extras:

dias 8, 16, 19, 20, 21 e 22.

150 $

Economize
até

129$

Grátis, reservando com:
90 dias antes da data de saída:

Iluminação de Paris
Subida ao 2º andar da Torre Eiffel,
passeio de barco no Sena e Montmartre

46 $

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel .......... 80 $
• Roma barroca ............................................. 49 $

80 $

60 dias antes da data de saída::

Passeio de gôndola

50 $

Roma barroca

49 $

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e subida ao 2º andar da Torre Eiffel........... 80 $
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• Traslado aeroporto-hotel no dia da chegada.
• Guia acompanhante durante toda a viagem.
• Visitas com guia local: Paris, Praga, Bratislava,
Viena, Budapeste, Veneza, Florença, Roma,
Barcelona e Madri (segundo a opção).
• Visitas explicadas pelo nosso guia: Frankfurt,
Verona, Assis, percorrer o Trastevere, Pisa, Nice,
Barcelona, Zaragoza e la Plaza Mayor (segundo a
opção).
• Refeições: buffet de café da manhã diário + 2
jantares.
• Outras atrações incluídas: Cruzeiro no Reno,
degustação de cerveja em Frankfurt, visita a um
fábrica de vidro de Murano.
• Ônibus para a viagem terrestre.
• Seguro de viagem.
• Impostos municipais: taxas de alojamento e as de
circulação exigida pelas prefeituras

