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EUROPA INN
3 noites en Madri, 1 Bordeaux, 3 Paris, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste e 2 Viena

12  dias.  Inicio Paris Fim Viena (C17)
    1.210 $ US

J	 Inclui: 7 visitas

15  dias.  Inicio Madri Fim Viena (C16)
    1.435 $ US

J	 Inclui: 10 visitas

■  12 dias: Inicio Paris - fim Viena

DIA 1 (quarta-feira) BRASIL - PARIS
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Paris. Noite a bordo.

DIA 2 (quinta-feira) PARIS
Chegada em Paris. Assistência no aeroporto e tras-
lado para hotel. Tempo livre. À noite excursão opcio-
nal para Paris iluminada. Hospedagem.

DIA 3 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Hoje temos incluído diver-
sas visitas e atrativos. Vamos começar com a visita 
panorâmica de a cidade, onde vamos ver: a Catedral 
de Notre Dame, obra-prima da arte medieval; o Bai-
rro Latino; o Sorbonne; o Panteão de homens ilus-
tres onde o mausoléu de Napoleão está localizado; 
o Palácio e os Jardins de Luxemburgo; a Torre Eiffel, 
símbolo de Paris e França; a Plaza de la Concordía; a 
praça Etoile com o Arco do Triunfo, a Place Vendôme, 
a Opera Garnier, etc. À tarde, embarcaremos opcio-
nalmente nos famosos “bateaux mouches” para um 
passeio de barco no Sena. Sob as pontes românti-
cas de Paris o navio está deslizando ao longo do rio, 
desfrutando dos famosos monumentos que estão 
concentrados nas suas margens: Torre Eiffel, La 
Cité, Notre Dame, etc. Opcionalmente, oferecemos 
também a ascensão ao 2º andar da famosa Torre 
Eiffel, de onde você uma vista panorâmica única e 
bela da grande cidade que é Paris. Vamos terminar o 
dia com um passeio a pé Montmartre (opc.), onde se 
encontra a espetacular Basílica do Sagrado Coração. 
Lá você desfrutará de uma incrível panorâmica de 
Paris. Vamos continuar o passeio até a Plaza de Ter-
tre, também conhecida como “Plaza dos pintores 

“onde se encontra os melhores retratistas da cidade. 
Oferecemos participar opcionalmente de um show 
inesquecível no famoso Moulin Rouge. Hospedagem.

DIA 4 (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 5 (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 conti-
nuação da viagem ao centro financeiro de Frankfurt 
e comercial da Alemanha. Visita panorâmica da ci-
dade. Vamos terminar o dia com uma degustação de 
cerveja. Hospedagem.

DIA 6 (segunda-feira) FRANKFURT-NÚREMBERG-
PRAGA
Buffet de café da manhã.  Partida para Nuremberg, 
antiga capital imperial e uma das cidades mais histó-
ricas. Tempo livre. Em seguida, continuaremos nossa 
viagem para Praga, capital da República Checa. Che-
gada. Hospedagem.

DIA 7 (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 cerveja-
rias de Praga, o U-Fleku. Hospedagem.

DIA 8 (quarta-feira) PRAGA-BRATISLAVA- BUDA-
PESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã, partida Para 
Brno, breve parada e tempo livre. Continuação da via-
gem a Bratislava, capital da Eslováquia. Chegada e 
visita panorâmica. Partida para Budapeste. Chegada 
e hospedagem.

DIA 9 (quinta-feira) BUDAPESTE
Buffet de café da manhã. Pela manhã faremos a vi-
sita panorâmica: na margem direita do Danúbio, se 
encontra o centro histórico, Buda: vamos ver o Bas-
tião 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 10 (sexta-feira) BUDAPESTE - VIENA
Buffet de café da manhã. Partida para Viena. Che-
gada e visita panorâmica. Em nosso roteiro encon-
traremos 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 11 (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 12 (domingo) VIENA - BRASIL
Buffet de café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  15 dias: Inicio Madri - fim Viena

DIA 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 trans-
lado para hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica 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 SE-
BASTIÁN - BORDEAUX
Buffet de café da manhã. De manhã saida para Bur-
gos ou San Sebastián. Breve parada com tempo livre 
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para visitar uma dessas duas cidades. Burgos, com a 
sua maravilhosa catedral estilo gótico ou San Sebas-
tian, 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 para aproveitar esta ci-
dade. À noite, excursão opcional a Paris iluminado. 
Hospedagem. 

DIA 6 (sexta-feira) PARIS
Buffet de café da manhã. Tour panorâmico da ci-
dade 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 Lu-
xemburgo; A torre Eiffel; a Plaza de la Concórdia, a 
Ópera e a Plaza Etoile com o Arco do Triunfo. Tempo 
livre durante o qual oferecemos participar de uma 
excursão opcional no Sena: embarque no porto de 
Lena para dar um passeio de barco pelo Sena. Na 
sequência subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel. 
Terminaremos o dia com um passeio a pé pelo bairro 
de Montmartre (opc.).

DIAS 7º al 15º. Idêntico aos dias 4 a 12 da viagem 
de 12 dias.

■  EXTENSÃO:  4 dias Madri

DÍA 12 (segunda-feira) VIENA - MADRI

 Viagem de avião
Buffet de café da manhã.  No horário agendado, 
transfira para o aeroporto de Roma para pegar um 
voo com destino Madri (vôo não incluído). Chegada 

Plaza (Viena)

em Madrid, assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 13 (terça-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade: o Passeio da Castellana, fonte 
da Cibeles, Plaza do oriente, na qual se situa o Palácio 
e Teatro Real, a Porto do Sol, etc. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIA 14 (quarta-feira) MADRI
Buffet de café da manhã. Dia livre. Oferecemos a 
possibilidade fazer uma visita opcional a Toledo, 
chamada “Cidade das Três Culturas”, já que cristãos, 
muçulmanos e judeus viviam juntos aqui. Hospeda-
gem.

DIA 15 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Buffet de café da manhã Buffet de café da manhã. 
Fim da viagem e de nossos serviços.

Preço por pessoa: 595 $.

Spto. de junho a agosto: 40$.
Spto. março a maio e setembro a outubro: 65$.
Spto. individual: 165$.

Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia da chegada.

• Guia acompanhante durante toda a viagem. 

• Visitas com guia local:  Panoramas de Madri, 
Paris, Praga, Bratislava, Budapeste e Viena 
(segundo a opção). 

• Visitas explicadas pelo nosso guia:  Frankfurt.

• Refeições: buffet de café da manhã diário. 

• Outras atrações incluídas:  Cruzeiro no Reno e 
Degustação de cerveja em Frankfurt. 

• Alojamientos em hotéis previstos ou similares. 

• Ônibus para a viagem terrestre. 

• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento e as de 
circulação exigida pelas prefeituras

Datas de saída do Brasil

Viagem de 12 dias:  todas as quartas feiras do ano

Viagem de 15 dias: todos os domingos do ano 

de 17 março  2019 a 8 março  2020

• T. Baixa: 10 novembro 2019 a 8 março  2020.

• T. Média: 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

12 dias Paris - Viena
TuristaSUP

Primera

 Primera
Centro
Cidade(1)

Na baixa temporada ......................... 1.210 1.475

Na média temporada  ....................... 1.310 1.585

Na alta temporada ............................ 1.360 1.715

Spto. hab. indivíduo .......................... 550 650

15 dias Madri - Viena

Na baixa temporada ......................... 1.435 1.730

Na média temporada  ....................... 1.525 1.830

Na alta temporada ............................ 1.615 1.980

Spto. hab. indivíduo .......................... 715 845

 TuristaSUP Primera
 Primera Centro Cidade(1)

Madri  Madri

Praga TS Rafael Atocha P 

Ibis TS

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

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Praga  Praga 

H. Inn Congress P Majestic P 

Clarion Congress P Hotel Adria P 

Occidental Praha P Hotel K+K Fenix P

Budapeste  Budapeste 

Arena P Radisso Blu Beke P 

Hungaria P Astoria P 

Eurostars City Center  P

Viena  Viena
Ananas P Lindner Belvedere P 

Viena South P Eurostars Embassy P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) En Madri, Frankfurt, Praga, Budapeste e Viena. 
(2) 4**** no centro de La Defense. 
Confirmação imediata de noites extras. Exceto em datas 
de feiras e congressos. Veja a página 78. Veja mais hotéis 
na página 78.

Hotéis previstos ou similares

Vantagens exclusivas PANAVISION

 124$Economize  
até

Grátis, reservando com:

 90 dias antes da data de saída:

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e passeio de barco no canais Amsterdã  ..  80 $

• Visita artística de Praga  ............................  44 $

 60 dias antes da data de saída::

• Passeio de barco no Sena, Montmartre
e passeio de barco no canais Amsterdã ...  80 $

adicione tudo isso à sua viagem 

   Iluminação de Paris 46 $

   Passeio de barco no Sena, Montmartre e 
passeio de barco no canais Amsterdã  80 $

  Passeio de barco pelo Danúbio   50 $

  Visita artística de Praga  44 $

220$por

Notas de interesse

• Quando para a rota Madri-Paris, o número de pax é infe-
rior a 10 a viagem será feita por avião ou trem pernoitar 
em Madrid em vez de Bordeaux.

• Quando para a viagem Paris-Frankfurt-Praga, o número 
de pax é inferior a 10 a viagem será feita de avião, não 
visitando Nuremberg e, se necessário, sem Frankfurt ou 
o cruzeiro no Reno, pernoitando em Praga, em vez de em 
Frankfurt.

• Ver fechas de Ferias e Congresos en pág. 78


