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A SATO TOURS
Somos uma empresa familiar com sede em Viena, Áustria, com mais de 35 años de experiência em turismo receptivo na Europa. Nós da
família Martinek saudamos você e esperamos recebê-lo em um de nossos 98 circuitos com saídas garantidas.
Oferecemos uma grande variedade de roteiros com saídas 100% garantidas ao longo do ano, com hotéis bem situados de categoria
Primeira e Primeira Superior.
Todos os roteiros operados com guias profissionais em espanhol / português.
Como agência receptiva oferecemos também uma extensa gama de hotéis para clientes individuais e grupos ou incentivos, bem como todos
os serviços terrestres para compor um programa sob medida, entre os quais traslados, visitas, excursőes, entradas para eventos culturais
e/ou reservas de trens.

PORQUE VIAJAR COM A SATO?
Serviço em Espanhol garantido

Itinerários completos

PO

RT U G U

Com amplos conhecimentos históricos.
Com muitos/vários anos de experiência, dinâmicos
sempre disponíveis e motivados
HOTÉIS CENTRAIS
Localizados nas proximidades/junto do
centro histórico das cidades
Zonas seguras com infra-estruturas turísticas.
Fácil acesso aos monumentos mais importantes.
ÔNIBUS CÓMODOS DE LUXO
Capacidade entre 30-45 lugares
Ônibus modernos, seguros e equipados com banheiro
Com ligação Wi-Fi (sempre que for possível a conexão)
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ÊS

M

E

Guias Profissionais

Com entradas incluídas.
Com jantar de boas-vindas (em Viena).
Com passeios e tempo livre durante as visitas.

S
IVA

SAÍD

roteiros em espanhol com guia com conhecimento em português
Saídas com guia em português (exclusivo)
EXCLUS
AS
Guias locais em espanhol para as visitas.

INCLUÍDO NO PREÇO
Oferta de uma garrafa de água por pessoa por dia
Guarda-chuva para cada pessoa (no bus).
Audioguia para as visitas e passeios pelas cidades.
SAÍDAS GARANTIDAS
Oferecemos segurança absoluta de operação em todos
os circuitos da nossa programação.
VISÍTE-NOS NA WEB
www.satotours.eu
facebook.com/satotours
instagram.com/tourssato

CONDIÇÕES GERAIS
A TARIFA INCLUI:

- Maleteiros nos hotéis (uma mala por pessoa)
A TARIFA NÃO INCLUI:
- Gastos com vistos de entrada ou saída para qualquer país
- Gorjetas de tipo pessoal tais como: guias, motoristas, guias locais
- Traslados que não estejam concreta e especificamente indicados
- Taxas de aeroporto
- Excesso de bagagem
- Em geral não se inclui qualquer tipo de serviço ou gasto que não esteja devidamente especificado nos itinerários, assim como nenhum gasto de caráter
pessoal

BAGAGENS:

Nas viagens de ônibus, se transportará gratuitamente uma unidade de bagagem de tamanho médio com um peso máximo de 30 quilos por pessoa. O
excesso de bagagem será aceito sempre e quando a capacidade de carga do veículo o permita, com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada em cada
caso, podendo ser recusado sempre a critério do guia ou pessoa responsável. A
bagagem não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido para todos
os efeitos que o passageiro deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja
a parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e que é transportada
pelo passageiro por sua conta e risco, sem que o Organizador possa ser obrigado
a responder contratualmente pela perda ou danos que possa sofrer, seja qual
for a razão.
DOCUMENTAÇÃO:
É da responsabilidade de cada passageiro portar um passaporte válido e dotado de todos os vistos e requisitos necessários. O Organizador declina de toda a
responsabilidade caso o passageiro seja impedido de prosseguir a viagem devido ao não cumprimento de qualquer dos requisitos exigidos ou por problemas
em seu passaporte, sendo por conta do passageiro todo e qualquer gasto que
se origine, aplicando-se nestas circunstâncias as condições estabelecidas para o
cancelamento e rejeição voluntária de serviços.
ALTERAÇÕES:
O Organizador reserva-se o direito de alterar o circuito de qualquer itinerário,
modificar a hora de saída ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros
de categoria similar. Se em alguma das datas dos programas, por dificuldades
de alojamento ou qualquer outra causa justificada, os clientes não poderem ser
acomodados na cidade indicada, serão acomodados em hotéis da mesma categoria na periferia, sem que os clientes possam reclamar desta eventualidade.

HOTÉIS:

Os hotéis mencionados como previstos estão sujeitos a variação. Caso o Organizador necessite ampliar as reservas, por ultrapassar a ocupação básica, os clientes que viajarem no segundo ônibus ou sucessivos serão alojados em hotéis
similares em categoria e preço.

CHECK IN:

Em geral a hora prevista de entrega do quarto ao hóspede é a partir das 15:00h,
podendo acontecer que mesmo se o cliente chegar com antecedência ao hotel,
não possa ocupar o quarto até essa hora. Por outro lado, o cliente deve deixar o
quarto no dia da sua partida antes das 11:00h.

TWINS:

Não podemos garantir que em todos os hotéis do programa seja possível dispor
de quartos Twin. Os hotéis têm um capacidade reduzida quanto a este tipo de
quarto e por isso a SATO TOURS não dá garantia nem tem obrigação de prever
quartos Twin.

PAGAMENTOS:

Todos os serviços solicitados deverão ser pagos em sua totalidade antes do início da viagem, no prazo estabelecido pelo operador local no Brasil.

RESPONSABILIDADE:

Quando o consumidor considerar que há falhas na execução dos serviços contratados, deverá informar imediatamente o fornecedor dos mesmos, e no prazo
de 48 horas úteis à Agência Organizadora, para poder solucionar o problema
imediatamente. No caso de o consumidor considerar que as soluções arbitradas por nossa parte não foram satisfatórias, poderá fazer uma reclamação no
prazo de um mês a partir da data de retorno da viagem através da Agência
representante que vendeu a viagem. No que se refere a danos que não sejam
danos corporais, a indenização não pode nunca exceder o preço total da viagem
inicialmente contratado. Em nenhum caso a Agência se responsabiliza pelos
custos de alojamento, despesas pessoais, transporte e outros que surjam como
consequência de atrasos em saídas ou retornos de meios de transporte devidos
a condições meteorológicas, técnicas, greves ou outras de força maior. Quando
a viagem é feita em ônibus alugados pela Sato Tours, em caso de acidente, independentemente do país onde ocorra, o consumidor se submete expressamente
à legislação para acidentes rodoviários do país onde o veículo está registrado.
A SATO TOURS está autorizada, a seu próprio critério, a solicitar o abandono
obrigatório de passageiros que não se comportem de forma adequada e com
evidente risco de incômodo para os outros viajantes.

Não Pontualidade: Serão de responsabilidade exclusiva dos passageiros os
problemas, perda de serviços ou consequências econômicas derivadas de não
apresentação na hora establecida e no do ponto de encontro marcado, tanto no
início de um programa/circuito como durante o mesmo.

CONDIÇÕES PARA CRIANÇAS:

0 a 1,99 anos Europa Central

EUR 350,- net por criança compartilhando o quarto com os pais (berço se disponível) em circuitos que durem até 15 dias e EUR 550,- neto por criança em
circuitos que durem mais de 15 dias.
0 a 1,99 anos Escandinávia e Rússia

EUR 450,- net por criança compartilhando o quarto com os pais (berço se disponível) em circuitos que durem até 15 dias e EUR 650,- neto por criança em
circuitos que durem mais de 15 dias.
2 - 11,99 anos

25% de desconto compartilhando o quarto com os pais (em cama extra).
A partir da idade de 12 anos pagam o preço total.

BEBÊS

nos nossos circuitos não recomendamos viajar com bebês

SATO EXCLUSIVE
Circuitos em hotéis de categoria
Primeira Superior ou Semiluxo

SATO PRIMEIRA
Circuitos em hotéis de categoria
Primeira

CANCELAMENTOS
ROTEIROS EUROPEUS QUE NÃO INCLUEM A RÚSSIA
–
–
–
–
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10 dias:
07 dias:
00 dias:

10% do importe global
25% do importe global
50% do importe global
100% do importe global

ROTEIROS EUROPEUS QUE INCLUEM A RÚSSIA
–
–
–
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20 dias:
15 dias:
10 dias:
00 dias:

10% do importe global
25% do importe global
50% do importe global
100% do importe global

SATO TUDO INCLUÍDO
Circuitos em hotéis de categoria
Primeira com visitas e refeições
incluídas

SATO INDIVIDUAL
Pacotes para clientes
individuais
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NOSSOS HOTÉIS
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VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE

VIENA: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN

VIENA: INTERCONTINENTAL

VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN

BUDAPESTE: ROYAL CORINTHIA

BUDAPESTE: COURTYARD MARRIOTT

BUDAPESTE: NOVOTEL DANUBE

BUDAPESTE: BEKE RADISSON

BERLIM: INTERCONTINENTAL

PRAGA: PARK INN

PRAGA: PALACE

PRAGA: GRANDIUM

OSLO: THON HOTEL OPERA

COPENHAGUE: RADISSON SCANDINAVIA

DUBROVNIK: DUBROVNIK PALACE

VILNIUS: HOTEL PACAI

LOFTHUS: ULLENSVANG

LOEN: ALEXANDRA

MOSCOU: MARRIOTT AURORA

MOSCOU: MARRIOTT GRAND

BRUGES: DUKES PALACE

PARIS: MARRIOTT RIVE GAUCHE

OPATIJA: AMADRIA ROYAL

SÃO PETERSBURGO: KEMPINSKI

NOTAS IMPORTANTES
VIENA
Devido a congressos internacionais em Viena, a acomodação em junho
10, setembro 2 e 23 será em um hotel 4 estrelas nos arredores da cidade (30
km do centro).

JANTAR DE BOAS-VINDAS / VIENA
Os clientes que chegam depois das 15:00h terão o jantar de boasvindas no sábado.

SÃO PETERSBURGO

BUDAPESTE

Devido ao evento do Fórum Econômico em São Petersburgo ( datas a
definir), a hospedagem será no hotel Holiday Inn São Petersburgo Moskovskye Vorota, de categoria inferior.

Nos feriados húngaros em que o prédio do Grande Mercado esteja
fechado (5/4 e 24/5), está previsto como alternativa que o grupo faça a excursão para San Andrés.

HOTEIS

VALE DO DANÚBIO

Devido a possíveis modificações e eventos cancelados em 2020 até
2021, nos reservamos o direito de mudar os hotéis. Como essas novas datas ainda não foram especificadas, a criação do catálogo foi concluída sem ser possível
saber as datas exatas em que esses eventos ocorrerão. Essas variações são afetadas pela realização de festivais, convenções, congressos, eventos esportivos
(Eurocup), pelos quais os hotéis mantêm o direito de cancelar vagas reservadas.
Caso essa modificação seja feita comunicaremos o mais breve possível.

Nas duas primeiras saídas de abril e última de outubro o percurso será
feito em ônibus e não em barco, pois devido à corrente fluvial nestes períodos
o Danúbio não é navegável.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA E BEM-ESTAR
seu bem-estar, saúde e conforto são as nossas principais prioridades. Seguindo as recomendações da OMS, elaboramos
um conceito com o qual garantimos higiene e conforto para dar o máximo de segurança à sua viagem.

TRANSPORTE (em autocarros e carros para traslados)
Desinfecção e limpeza antes e depois de cada serviço;
Ventilação constante para que o ar esteja sempre a ser renovado;
Troca constante dos filtros do ar condicionado, contra pólenes e contra o pó;
Providenciamos toalhitas desinfectantes, gel álcool e máscaras;
Entrega de um kit de segurança a todos os clientes.

GUIAS ACOMPANHANTES / GUIAS LOCAIS / CONDUTORES
Formação e actualização constante dos estandartes de higiene e segurança;
Verificação e controle dos padrões de segurança que se devem imperativamente cumprir;
Kit de desinfecção disponível durante toda a viagem;
Protocolo pré-elaborado no caso de suspeita de contração do Corona Vírus;
Utilização de audioguias durante os passeios para fazer cumprir as distâncias;
Uso obrigatório de luvas pelos condutores quando carregam as malas;
Por razões de segurança os banheiros nos ónibus estão fechados durante a viagem (uso apenas em caso de emergência).
Compra de bilhetes / entradas apenas é possível online.

HOTÉIS
Desinfecção e limpeza diária dos quartos;
Gel desinfectante à disposição nas áreas comuns dos hotéis (restaurante, lobby, bar);
Garantia do espaço de segurança de cada cliente nas áreas comuns;
Acesso controlado a áreas específicas (piscina, ginásio, restaurantes);
Informação sobre as medidas de segurança do hotel disponível (apresentado através de posters em todo
o hotel e informação individual em cada quarto);
Instalação de barreiras de vidro no buffet para garantir a separação dos alimentos.
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TOUR
LESTE EUROPEU

CÓDIGO

PÁGINA

PRODUTO

DIAS

PREÇO

de viena a franKFUrt

VF

8

EXCLUSIVE

12

€ 1.970

capitais imperiais

SAÍDAS EXCLUSIVAS EM PORTUGUÊS

VBP

9

EXCLUSIVE

9

€ 1.595

capitais imperiais

SAÍDAS EXCLUSIVAS EM PORTUGUÊS

EETvbp

9

PRIMEIRA

9

€ 1.199

leste europeu

SAÍDAS EXCLUSIVAS EM PORTUGUÊS

VB

10

EXCLUSIVE

11

€ 1.870

LESTE EUROPEU

SAÍDAS EXCLUSIVAS EM PORTUGUÊS

EETvb

10

PRIMEIRA

11

€ 1.599

PRAGA - POLÔNIA - BERLIM

PPB

11

EXCLUSIVE

10

€ 1.695

praga - viena - budapestE

PVB

12

EXCLUSIVE

8

€ 1.399

budapestE - praga - viena

BPV

13

EXCLUSIVE

8

€ 1.399

TIVBP

14

TUDO INCLUIDO

9

€ 1.695

TICENT

15

TUDO INCLUIDO

11

€ 2.050

TIPOL

16

TUDO INCLUIDO

15

€ 2.895

INDVBPC

17

INDIVIDUAL

9

TRO

18

EXCLUSIVE

15

€ 2.485

TRORUS

19

EXCLUSIVE

21

€ 4.260

VNB

20

EXCLUSIVE

17

€ 3.995

cAPITAIS IMPERIAIS E rÚSSia

VBPRUS

21

EXCLUSIVE

14

€ 3.195

DESCUBRA A CROÁCIA

VIEZAG

22

EXCLUSIVE

13

€ 2.630

PÉROLAS CROATAS

LJUZAG

23

EXCLUSIVE

11

€ 2.295

croÁcia E capitaIs imperiaIs

CROIMP

24, 25

EXCLUSIVE

20

€ 3.670

VIEBEL

26, 27

EXCLUSIVE

17

€ 3.395

DPM

28, 29

PRIMEIRA

15

€ 2.290

CÓDIGO

PAGINA

PRODUCTO

DIAS

PREÇO

ALEMANHA ROMÂNTICA E A COSTA DA DALMÁCIA

ALCRO

30, 31

EXCLUSIVE

20

€ 3.795

ALEMANHA E SUIÇA

ALSUI

32, 33

EXCLUSIVE

16

€ 3.295

DESCUBRA A SUIÇA

SUI

34

EXCLUSIVE

12

€ 2.790

LESTE EUROPEU E ALEMANHA

EETCEAL

35

PRIMEIRA

17

€ 2.695

RONDA ALPINA

EETRAP

36, 37

PRIMEIRA

19

€ 2.890

ALEMANHA romÂntica E ÁUSTRIA

EETALAUS

38

PRIMEIRA

10

€ 1.630

ALEMANHA romÂntica

EETALROM

39

PRIMEIRA

7

€ 1.195

PAÍSES BAIXOS E PARIS

AMSPAR

40

EXCLUSIVE

10

€ 2.095

DE VIENA A PARIS

viepar

41

EXCLUSIVE

20

€ 3.795

DE praga A PARIS

prgpar

42

EXCLUSIVE

15

€ 2.940

Berlim PAÍSES BAIXOS E PARIS

berpar

43

EXCLUSIVE

12

€ 2.495

Império Austro-HÚNGARO

SAÍDAS EXCLUSIVAS EM PORTUGUÊS

LESTE EUROPEU AO SEU alcance SAÍDAS

EM PORTUGUÊS

LESTE EUROPEU E POLÔnia
viena budapestE praga PRIVATIVO
TRIÂNGULO DA EUROPA ORIENTAL
EUROPA ORIENTAL E RÚSSIA
cAPITAIS IMPERIAIS E NOITES BRANCAS

DESCUBRA OS BALCÃS
DESCUBRA A POLÔNIA E MORÁVIA

NOV I

DADE

EUROPA CENTRAL

6

TOUR
ESCANDINÁVIA E RÚSSIA

CÓDIGO

PÁGINA

PRODUTO

DIAS

PREÇO

GTM

44, 45

EXCLUSIVE

18

€ 3.850

COPHEL

46

EXCLUSIVE

13

€ 2.570

3CAP

47

EXCLUSIVE

11

€ 2.150

FM

48, 49

EXCLUSIVE

18

€ 4.190

FJORDS MAGNÍFICOS E HELSINQUE

FMHEL

50

EXCLUSIVE

13

€ 2.760

FJORDS magnÍficos

FMSTO

51

EXCLUSIVE

13

€ 2.455

RÚSSIA E OS FJORDS NORUEGUESES

NBF

52, 53

EXCLUSIVE

18

€ 4.190

MOSCOU E NOITES BRANCAS

MNB

54

EXCLUSIVE

10

€ 2.385

NOITES BRANCAS e MOSCOU

NBM

55

EXCLUSIVE

10

€ 2.380

MARAVILHAS DA ESCANDINÁVIA

ME

56

EXCLUSIVE

12

€ 2.790

DESCUBRA OS FJORDS

DE

57

EXCLUSIVE

10

€ 2.380

O MELHOR DA RÚSSIA

LMR

58

EXCLUSIVE

9

€ 2.390

EXTENSÃO AO ANEL DE OURO RUSSO

EXTALRUS

59

EXCLUSIVE

4

€ 999

de varsóvia a Moscou

WAWMOW

60

EXCLUSIVE

15

€ 3.295

DBAL

61

EXCLUSIVE

9

€ 1.595

o báltico e os FJORDS NORUEGUESES

WAWCPH

62, 63

EXCLUSIVE

21

€ 4.340

BALALAIKA E VODKA

BALVOD

64

EXCLUSIVE

7

€ 1.590

CAPITAIS RUSSAS

CAPRUS

65

EXCLUSIVE

6

€ 1.560

INDSCAND

66

SATO INDIVIDUAL

12

INDBAL

67

SATO INDIVIDUAL

7

INDMOWLED

67

SATO INDIVIDUAL

7

uk

68, 69

PRIMEIRA

14

€ 3.190

fra

70, 71

PRIMEIRA

12

€ 2.550

Aventura viking e Rússia
Império viking
3 capitaIs escandinavas e os fjords
FJORDS MAGNÍFICOS E RÚSSIA

descubrA o báltico

escandinÁvia E FJORDS
O BÁLTICO: VILNIUS-RIGA-TALLINN
MOSCOU E São PETERSBURGo

inglaterra irlanda franÇa
inglaterra escócia irlanda
descubra a franÇa

NOV I

DADE

7

DK

IE

RU

LT
RU

GB

SAÍDAS GARANTIDAS 2021
ABRIL������������������������ 15, 29
MAIO������������������������ 13, 27
JUNHO����������������������� 10, 24
JULHO������������������������ 8, 22
AGOSTO����������������������� 5, 19
SETEMBRO��������������������� 2, 16
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ITPÁGINA

MD

BUDAPEST

AT
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• NO

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
( )
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
( )
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPESTE: CORINTHIA ROYAL
INTERCONTINENTAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
( )
BERLIM: INTERCONTINENTAL
( )
FRANKFURT: MARRIOTT

UA

CZ

FR

	HOTÉIS PREVISTOS

BY

BERLIN

NL

TURQUÍA

SERVIçOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 11 noites com café da manhã tipo buffet
• Jantar de boas-vindas

TARIFAS EM EUROS
€ 1970,– por pessoa em duplo
€ 990,– suplemento individual

DE VIENA A FRANKFURT

DÍA 1 Qui VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação. Jantar de
boas-vindas no exclusivo restaurante
Marchfelderhof com bebidas incluídas.

DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como a Ópera, o Museu de Belas Artes
e Ciências Naturais, monumento de
Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura,
Teatro Nacional e Palácio Imperial
“Hofburg“. Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio
do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde
livre.

DIA 3 Sab VIENA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena. Possibilidade de
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excursão ao famoso Vale do Danúbio
(não incluída).

DIA 4 Dom VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs margens do
Danúbio que está dividida em duas
partes: “Buda“ onde se encontra o
lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e
“Pest“, onde está o centro de comércio
com todos os hotéis e restaurantes. Os
monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
a Igreja de Matias. Hospedagem.

DIA 5 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel
e hospedagem.

DIA 6 Ter BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da
Eslováquia. Tempo livre para passeios
pelo centro antigo. Continuação para
Praga e hospedagem. À tarde, breve
passeio percorrendo o caminho que
nos tempos medievais os reis faziam

CÓDIGO:
VF

12 DIAS
após a coroação na Catedral de São
Vito. Oportunidade para apreciar as
mais belas vistas da cidade e conhecer
os núcleos mais antigos de Praga.

DIA 7 Qua PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela
manhã, tour panorâmico passando
pelos monumentos históricos mais
interessantes da cidade como a Praça
Venceslau, o Teatro Nacional e também visita ao interior do Castelo de
Praga. Numa pequena caminhada a
pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga com seu relógio astronômico,
a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 8 Qui PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem em Praga.

DIA 9 Sex PRAGA - DRESDEN BERLIM
Café da manhã e saída para Dresden,
uma das cidades mais belas da Alemanha, situada às margens do rio
Elba, chamada também de ‘a Florença
do Elba‘, que sofreu grandes danos
durante bombardeio da aviação
norte-americana, mas atualmente
recuperou sua antiga beleza arquitetônica. É digna de nota a jóia barroca de Zwinger, a Ópera de Semper
e a Igreja da Corte. Continuação da
viagem para Berlim. Hospedagem.

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

7

PASSEIOS
INCLUÍDOS

DIA 10 Sab BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade, na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm,
Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade
de Humboldt e Museu de Pérgamo.
Ao finalizar a visita oferecemos um
passeio de barco pelo rio Spree, a
melhor forma de admirar esta bonita
cidade e seus belos edifícios e pontes.
Tarde livre e hospedagem.

DIA 11 Dom BERLIM - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Frankfurt
passando pela cidade de Weimar, capital da Turíngia, que conserva ainda
hoje muito de seu caráter medieval.
É digna de menção a Igreja Paroquial
(1500) no centro da praça que abriga um coreto começado por Lukas
Cranach O Velho, o Teatro Nacional
Alemão, no qual a Assembléia Constituinte redigiu a constituição da República Alemã em 1914, e a casa de Liszt,
onde ele compôs suas obras primas
como ‘as Rapsódias Húngaras’ e a
‘Sinfonía de Dante’. Continuação da
viagem para Frankfurt. Hospedagem
em Frankfurt.

DIA 12 Seg FRANKFURT
Café da manhã no hotel e fim dos nossos serviços (o traslado para o aeroporto não está incluído).

CÓDIGO:
VBP
( )
( )

NOVEMBRO����������������������� 4
TARIFAS EM EUROS VERÃO 2021
DEZEMBRO����������������������� 2 EE € 1595,– por pessoa em duplo
JANEIRO������������������������� 6
€ 720,– suplemento individual
FEVEREIRO���������������������� 17
LV
MARÇO�������������������� 10, 24, 31

NSULTE
CO
PÁGINA

SERVIÇOS INCLUÍDOS

PL
DE

PRAGA

SK
BUDAPEST

AT
SI
IT

CÓDIGO:
EETVBP
LINHA PRIMEIRA:
HOTÉIS PREVISTOS

AS

5

I M P O R TA

BY

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
BudapestE: NOVOTEL DANUBE
COURTYARD CITY CENTER
Praga: PARK INN
UA

CZ
VIENA

CH

LT

RU

T

NL

• Carregadores nos hotéis
RU
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 8 noites com café da manhã tipo buffet
• Jantar de boas-vindas

• NO

DK

S •

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPESTE: CORINTHIA ROYAL
INTERCONTINENTAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM

TE

SAÍDAS INVERNO 2021/22

	LINHA EXCLUSIVE:
HOTÉIS PREVISTOS

N

SAÍDAS VERÃO 2021
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
SE
NO
FI
OUTUBRO����������������� 7, 14, 21, 28
saídas exclusivas em português

HU

TARIFAS EM EUROS VERÃO 2021
€ 1199,– por pessoa em duplo
€ 600,–
MDsuplemento individual
TARIFAS EM EUROS INVERNO 2021/2022
990,– por pessoa em duplo
€ 560,– suplemento individual

RO€

HR
BA

RS

CAPITAIS IMPERIAIS
DIA 1 Qui VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação. Jantar de boasvindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas.

DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como a Ópera, o Museu de Belas Artes
e Ciências Naturais, monumento de
Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura,
Teatro Nacional e Palácio Imperial
“Hofburg“. Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio
do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde
livre e hospedagem em Viena.

DIA 3 Sab VIENA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena.
DIA 4 Dom VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs margens do

INVERNO

8

9 DIAS

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

Danúbio que está dividida em duas
DIA 7 Qua PRAGA
TURQUÍACafé da manhã no hotel. Pela
partes: “Buda“ onde se encontra
o
ma- nhã, tour panorâmico passando
lado antigo da cidade, as residências
pelos monumentos históricos mais
da alta sociedade e as embaixadas e
interessantes da cidade como a Praça
“Pest“, onde está o centro de comércio
Venceslau, o Teatro Nacional e tamcom todos os hotéis e restaurantes. Os
bém visita ao interior do Castelo de
monumentos mais interessantes para
Praga. Numa pequena caminhada a
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
pé vemos a famosa Praça da Cidade
a Igreja de Matias. Hospedagem em
Antiga com seu relógio astronômico,
Budapeste.

PASSEIOS
INCLUÍDOS

a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 8 Qui PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem
em Praga.



DIA 9 SEX PRAGA
Café da manhã e traslado ao aeroporto.


DIA 5 SEG BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel.
Acomodação.

DIA 6 Ter BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da
Eslováquia. Tempo livre para passeios independentes pelo centro
antigo. Continuação para Praga e
hospedagem. À tarde, breve passeio
percorrendo o caminho que nos
tempos medievais os reis faziam após
a coroação na Catedral de São Vito.
Oportunidade para apreciar as mais
belas vistas da cidade e conhecer os
núcleos mais antigos de Praga.

9

SAÍDAS VERÃO 2021 	LINHA EXCLUSIVE:
HOTÉIS PREVISTOS

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
saídas exclusivas em português

SAÍDAS INVERNO 2020/21

CÓDIGO:
VB

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPESTE: CORINTHIA ROYAL
INTERCONTINENTAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
BERLIM: INTERCONTINENTAL

( )
( )

( )
NOVEMBRO����������������������� 4
DEZEMBRO����������������������� 2
JANEIRO������������������������� 6
TARIFAS EM EUROS VERÃO 2021
SE
FEVEREIRO����������������������
17 FI € 1870,– por pessoa em duplo
NO
MARÇO�������������������� 10, 24, 31
€ 900,– suplemento individual

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 10 noites com café da manhã tipo buffet
• Jantar de boas-vindas

EELINHA PRIMEIRA:

HOTÉIS PREVISTOS

LT

BERLIN

PL

TARIFAS EM EUROS VERÃO 2021
€ 1599,– por pessoa em duplo
€ 700,–
UA suplemento individual

DE

FR

CZ
SK

VIENA

CH

BUDAPEST

AT
SI
IT

HU

TARIFAS EM EUROS INVERNO 2021/2022
€ 1240,–
por pessoa em duplo
MD
€ 600,– suplemento individual
INVERNO
NSULTE
CO

RO

HR

LESTE EUROPEU
DIA 1 Qui VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação. Jantar de boasvindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas.



DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como a Ópera, o Museu de Belas Artes
e Ciências Naturais, monumento de
Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura,
Teatro Nacional e Palácio Imperial
“Hofburg“. Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio
do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. Retorno ao hotel.

DIA 3 Sab VIENA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena. Possibilidade de excursão ao famoso Vale do Danúbio
(não incluída).

DIA 4 Dom VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em

10

PÁGINA

T
• NO

BA

RS

Budapeste. À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs margens do
Danúbio que está dividida em duas
TURQUÍA
partes: “Buda“ onde se encontra
o
lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e
“Pest“, onde está o centro de comércio
com todos os hotéis e restaurantes. Os
monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
a Igreja de Matias. Hospedagem em
Budapeste.

DIA 5 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel.

DIA 6 Ter BUDAPESTEBRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da
Eslováquia. Tempo livre para passeios
independentes pelo centro antigo.
Continuação para Praga e hospedagem. À tarde, breve passeio percorrendo o caminho que nos tempos medievais os reis faziam após a coroação
na Catedral de São Vito. Oportunidade
para apreciar as mais belas vistas da
cidade e conhecer os núcleos mais
antigos de Praga.

AS

DIA 7 Qua PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos
monumentos históricos mais interessantes da cidade como a Praça
Venceslau, o Teatro Nacional e também visita ao interior do Castelo de
Praga. Numa pequena caminhada a
pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga com seu relógio astronômico,
a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 8 Qui PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem em Praga.

DIA 9 Sex PRAGA - DRESDEN BERLIM
Café da manhã e saída para Dresden,
uma das cidades mais belas da Alemanha, situada às margens do rio
Elba, chamada também de a `Florença
do Elba`que sofreu grandes danos
durante bombardeio da aviação
norte-americana, mas atualmente
recuperou sua antiga beleza arquitetônica. É digna de nota a jóia barroca de Zwinger, a Ópera de Semper
e a Igreja da Corte. Continuação da
viagem para Berlim. Hospedagem.

DIA 10 Sab BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm,

5

S •

PRAGA

TE

BE

conforme a cidade)
RU
Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
Budapest: NOVOTEL DANUBE
COURTYARD CITY CENTER
Praga:
PARK INN
BY
BerLIm: CROWNE PLAZA
( )

I M P O R TA

N

NL

CÓDIGO:
EETVB

LV(ou similares na categoria,

DK

RU

7 PASSEIOS
INCLUÍDOS
11 DIAS

Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade
de Humboldt e Museu de Pérgamo.
Ao finalizar a visita oferecemos um
passeio de barco pelo rio Spree, a
melhor forma de admirar esta bonita
cidade e seus belos edifícios e pontes.
Tarde livre e hospedagem.

DIA 11 Dom BERLIM
Café da manhã e traslado para o aeroporto.

SAÍDAS GARANTIDAS 2021
ABRIL�������������������������� 27
MAIO������������������������ 11, 25
JUNHO������������������������ 8, 22
JULHO������������������������ 6, 20
AGOSTO�������������������� 3, 17, 31
SETEMBRO�������������������� 14, 28
OUTUBRO����������������������� 12

HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
CRACÓVIA: RADISSON CENTRUM
VARSÓVIA: RADISSON COLLECTION
( )
BERLIM: INTERCONTINENTAL

SE

NO

FI

NSULTE
CO

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanholGB
		
(com conhecimentos de português)
• 9 noites com café da manhã tipo buffet

LV

DK

RU

LT

BY

NL

TARIFAS EM EUROS
€ 1695,– por pessoa em duplo
FR
€ 810,– suplemento individual

BERLIN
PL
DE

UA

CRACÓVIA

CZ
SK

CH

MD

AT
SI

10 DIAS

VARSÓVIA

PRAGA

IT

4

HU
RO

HR
BA
PASSEIOS
RS
INCLUÍDOS

PRAGA - POLÔNIA - BERLIM


DIA 1 Ter Praga
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação.

DIA 2 Qua PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela
manhã, tour panorâmico passando
pelos monumentos históricos mais
interessantes da cidade como a Praça
Venceslau, o Teatro Nacional e também visita ao interior do Castelo de
Praga. Numa pequena caminhada a
pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga com seu relógio astronômico,
a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 3 Qui Praga
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem em Praga.

DIA 4 Sex Praga - Cracóvia
Café da manhã e saída em ônibus para
Cracóvia, antiga capital da Polónia e
sede do arcebispado, onde se destacam esplêndidos monumentos que
nos recordam o apogeu desta cidade
milenar. Hospedagem em Cracóvia.

I M P O R TA

RU

BE

CÓDIGO:
PPB

TE

T

SERVIÇOS INCLUÍDOS
IE

5

N

• NO

AS

S •

PÁGINA
EE

DIA 5 Sab Cracóvia
Café da manhã e visita à cidade.
Cracóvia fascina pelos seus tesouros
arquitetônicos e artísticos, como o
conjunto arquitetônico da Colina de
Wawel, durante séculos residência
dos reis da Polônia, a Igreja de Santa
Maria e seu centro antigo, onde se
encontra uma das maiores praças medievais da Europa, rodeada por edifícios históricos. Tarde livre e hospedagem em Cracóvia.

DIA 6 Dom Cracóvia Czestochova - Varsóvia
Café da manhã e saída para Czestochowa, capital religiosa da Polônia
e centro de peregrinação, mundialmente conhecida por seu convento
de Jasna Góra onde se encontra a
capela da Natividade de Maria, com
a imagen da “Virgem Negra“. Após a
visita ao interior do convento continuação até Varsóvia. Hospedagem.

DIA 7 Seg Varsóvia
Café da manhã e visita à cidade seguindo o caminho da Rota Real que
abrange o núcleo antigo da cidade,
o Parque Real Lazienki com seu monumento a Chopin, a igreja de Santa
Ana e o Gueto de Varsóvia. Tarde livre
e hospedagem em Varsóvia.

DIA 8 TerVarsóvia - BERLIM
Café da manhã e saída para Berlim.
Hospedagem em Berlim.

TURQUÍA

DIA 9 Qua BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm, Unter den
Linden, o Portão de Brandenburgo,
símbolo da unidade alemã, praça Alexanderplatz, Universidade de Humboldt e Museu de Pérgamo. Ao finalizar a visita oferecemos um passeio de

barco pelo rio Spree, a melhor forma
de admirar esta bonita cidade e seus
belos edifícios e pontes. Tarde livre e
hospedagem.

DIA 10 Qui BERLIM
Café da manhã e traslado para o
aeroporto.
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LV

DK

IE

RU

LT
RU

GB

SAÍDAS GARANTIDAS 2021
ABRIL�������������������� 6, 13, 20, 27
NL
MAIO��������������������� 4, 11, 18, 25
JUNHO������������������ 1, 8, 15,BE
22, 29
JULHO������������������� 6, 13, 20, 27
AGOSTO����������������� 3, 10, 17, 24, 31
SETEMBRO����������������� 7, 14, 21, 28
OUTUBRO������������������ 5, 12, 19, 26

PL
DE

VIENA

CH

IT

HU
RO

HR
BA

( )
( )

MD

BUDAPEST

AT
SI

		

UA

CZ
SK

FR

NSULTE
CO

RS

T
• NO

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 7 noites com café da manhã tipo buffet

AS

5

S •

PÁGINA
TE

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
PRAGA: GRANDIOR
GRANDIUM
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPESTE: INTERCONTINENTAL

PRAGA

I M P O R TA

N

HOTÉIS PREVISTOS

BY

TARIFAS EM EUROS
€ 1399,– por pessoa em duplo
€ 630,– suplemento individual

CÓDIGO:
PVB

8 DIAS

5

PASSEIOS
INCLUÍDOS

PRAGA - VIENA - BUDAPESTE
DIA 1 Ter PRAGA
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação.



DIA 2 Qua PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela
manhã, tour panorâmico passando
pelos monumentos históricos mais
interessantes da cidade como a Praça
Venceslau, o Teatro Nacional e também visita ao interior do Castelo de
Praga. Numa pequena caminhada a
pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga com seu relógio astronômico,
a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 3 Qui PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem em Praga.

DIA 4 Sex PRAGA - VIENA
Café da manhã e saída para Viena.
Chegada à tarde e hospedagem.

DIA 5 Sab VIENA
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como a Ópera, o Museu de Belas Artes
e Ciências Naturais, monumento de
Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura,
Teatro Nacional e Palácio Imperial
“Hofburg“. Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio
do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida cami-
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nhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde
livre e hospedagem em Viena.

DIA 6 Dom VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs margens do
Danúbio que está dividida em duas
partes: “Buda“ onde se encontra o
lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e
“Pest“, onde está o centro de comércio
com todos os hotéis e restaurantes. Os
monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
a Igreja de Matias. Hospedagem em
Budapeste.

DIA 7 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel e
hospedagem.

DIA 8 Ter BUDAPESTE
Café da manhã e traslado para o aeroporto.

TURQUÍA

SAÍDAS GARANTIDAS 2021

NSULTE
CO
PÁGINA

S •

5

TE

T

AS

I M P O R TA

N

• NO

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

SE

NO

FI

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
BUDAPESTE: INTERCONTINENTAL
PRAGA: GRANDIOR
GRANDIUM
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
IMPERIAL
RENAISSANCE
IE

EE

		
( )
( )

LV

DK

RU

LT

SERVIÇOS INCLUÍDOS

RU

GB

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
BE
• 7 noites com café da manhã tipo buffet

TARIFAS EM EUROS
€ 1399,– por pessoa em duplo
FR
€ 630,– suplemento individual

BY

NL
PL
DE

PRAGA

SK
VIENA

CH

8 DIAS

IT

MD

BUDAPEST

AT
SI

CÓDIGO:
BPV

UA

CZ

HU
RO

HR

6

PASSEIOS
BA
RS
INCLUÍDOS

BUDAPESTE - PRAGA - VIENA
rendo o caminho que nos tempos medievais os reis faziam após a coroação
na Catedral de São Vito. Oportunidade
para apreciar as mais belas vistas da
cidade e conhecer os núcleos mais
antigos de Praga.
DIA 1 Dom BUDAPESTE
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação.

DIA 2 seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. À tarde, visita
panorâmica a Budapeste, a pérola nàs
margens do Danúbio que está dividida em duas partes: “Buda“ onde se
encontra o lado antigo da cidade, as
residências da alta sociedade e as embaixadas e “Pest“, onde está o centro
de comércio com todos os hotéis e restaurantes. Os monumentos mais interessantes para visitar são: o Bastião
dos Pescadores e a Igreja de Matias.
Hospedagem em Budapeste.

DIA 3 Ter BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da
Eslováquia. Tempo livre para passeios
independentes pelo centro antigo.
Continuação para Praga e hospedagem. À tarde, breve passeio percor-


DIA 4 Qua PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã,
tour panorâmico passando pelos
monumentos históricos mais interessantes da cidade como a Praça
Venceslau, o Teatro Nacional e também visita ao interior do Castelo de
Praga. Numa pequena caminhada a
pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga com seu relógio astronômico,
a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 5 Qui PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem em Praga.

DIA 6 Sex PRAGA - VIENA
Café da manhã e saída para Viena.
Chegada e hospedagem.

DIA 7 Sab VIENA
Café da manhã e visita panorâmica percorrendo a “Ringstrasse“, com
seus suntuosos monumentos como a
Ópera, o Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria
Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro
Nacional, Palácio Imperial “Hofburg“.
Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe

TURQUÍA

Eugênio de Saboya, com magnífica vista da cidade, imortalizada por
Canaletto em suas pinturas de Viena.
Em seguida caminhamos pelo centro
antigo passando pelo Relógio Anker,
Bairro Judeu, Praça Freyung com seus
palácios e a Praça dos Heróis, onde
está o Palácio Imperial. O passeio

termina com a visita ao interior da
Catedral de Santo Estevão. Retorno ao
hotel. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 8 Dom VIENA
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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SAÍDAS GARANTIDAS 2021
ABRIL������������������� 1, 8, 15, 22, 29
MAIO��������������������� 6,13, 20, 27
JUNHO������������������� 3, 10, 17, 24
FR22, 29
JULHO������������������ 1, 8, 15,
AGOSTO������������������ 5, 12, 19, 26
SETEMBRO��������������� 2, 9, 16, 23,30
OUTUBRO����������������� 7, 14, 21, 28
saídas exclusivas em português

DE

VIENA

CH

SI
IT

MD

BUDAPEST

AT

HU
RO

HR
BA

NSULTE
CO

(ou similares na categoria,
conforme aES
cidade)
Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
BudapestE: NOVOTEL DANUBE
COURTYARD BY MARRIOTT
Praga: PARK INN

UA

CZ
SK

	HOTÉIS PREVISTOS

RS

5

TE

T
• NO

AS

S •

PÁGINA

I M P O R TA

N

PT

PRAGA

TURQUÍA

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 8 noites com café da manhã tipo buffet
• 7 refeições e serviços conforme itinerário

TARIFAS EM EUROS
€ 1695,– por pessoa em duplo
€ 560,– suplemento individual
CÓDIGO:
TIVBP

9 DIAS

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

10 PASSEIOS
INCLUÍDOS

IMPÉRIO AUSTRO-HÚNGARO

DIA 1 QUI VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação. À tarde jantar de
boas-vindas no exclusivo restaurante
Marchfelderhof com bebidas incluídas.

DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e visita panorâmica
percorrendo a “Ringstrasse“ com seus
suntuosos monumentos como a Ópera, Museu de Belas Artes e Ciências
Naturais, monumento de Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura, o Teatro
Nacional, Palácio Imperial “Hofburg“.
Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe
Eugênio de Saboya, com uma vista
magnífica da cidade, imortalizada por
Canaletto em suas pinturas de Viena.
Em seguida caminhamos pelo centro
antigo de Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung
com seus palácios e a Praça dos
Heróis, onde está o Palácio Imperial.
O passeio termina com a visita ao interior da Catedral de Santo Estevão. A
seguir, visita ao interior do Palácio de
Schönbrunn, residência de verão dos
Habsburgo. À tarde assista a um inesquecível concerto de música clássica
num dos palacetes mais prestigiosos
de Viena. Acomodação.



DIA 3 SAB VIENA
Café da manhã e excursão de dia in-
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teiro ao Vale do Danúbio, Patrimônio
Cultural Imaterial da Humanidade.
Curto passeio a pé por Dürnstein, cidade medieval famosa por seu castelo
(hoje em ruínas), onde esteve preso o
rei Ricardo Coração de Leão. Em seguida, embarque num relaxante cruzeiro fluvial que sobe o Danúbio por
um paisagem encantadora, repleta de
vinhedos e pequenas cidades típicas
da região. No passeio de barco oferecemos um almoço (menu de 3 pratos). Desembarque em Melk e visita ao
interior da magnífica abadia beneditina, pérola do barroco austríaco. Após
a visita, retorno a Viena.



DIA 4 Dom VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. Almoco no hotel. À tarde, visita panorâmica a Budapeste, a
pérola nàs margens do Danúbio que
está dividida em duas partes: “Buda“
onde se encontra o lado antigo da cidade, as residências da alta sociedade
e as embaixadas e “Pest“, onde está
o centro de comércio com todos os
hotéis e restaurantes. Os monumentos mais interessantes para visitar são:
o Bastião dos Pescadores e a Igreja de
Matias. Hospedagem em Budapeste.

DIA 5 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguarden-

tes e especiarias. Almoço em restaurante típico. Retorno ao hotel.

DIA 6 Ter BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da
Eslováquia. Almoço e tempo livre
para passeios independentes pelo
centro antigo. Continuação para Praga e hospedagem. À tarde, breve passeio percorrendo o caminho que nos
tempos medievais os reis faziam após
a coroação na Catedral de São Vito.
Oportunidade para apreciar as mais
belas vistas da cidade e conhecer os
núcleos mais antigos de Praga.

DIA 7 Qua PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã,
tour panorâmico passando pelos
monumentos históricos mais interessantes da cidade como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional e também
visita ao interior do Castelo de Praga.
Numa pequena caminhada a pé ve-

mos a famosa Praça da Cidade Antiga
com seu relógio astronômico, a igreja
gótica da Virgem de Tyn e a famosa
Ponte Carlos. Almoço em uma cervejaria típica incluindo meio litro de cerveja. A seguir, visita à igreja de Loreto, um
dos santuários mais visitados de toda
a Boêmia que alberga em seu interior
a Câmara do Tesouro, cuja maior jóia
é o Sol de Praga, obra de ourivesaria
de valor incalculável. Prosseguimento
para a Igreja de São Nicolau e o famoso
Menino Jesus de Praga.

DIA 8 Qui PRAGA
Excursão para Cesky Krumlov, cidade
medieval localizada no sul da Boêmia.
Visita ao seu castelo que foi residência
das famílias nobres dos Rožmberk e
Schwarzenberg e ao centro histórico.
Almoço em restaurante típico. Retorno ao hotel.



DIA 9 Sex PRAGA
Café da manhã e traslado ao aeroporto.

EE

ABRIL������������������� 1, 8, 15, 22, 29
MAIO���������������������
GB6,13, 20, 27
JUNHO������������������� 3, 10, 17, 24
JULHO������������������ 1, 8, 15, 22, 29
AGOSTO������������������ 5, 12, 19, 26
SETEMBRO��������������� 2, 9, 16, 23,30 BE
OUTUBRO����������������� 7, 14, 21, 28
saídas exclusivas em português

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
BudapestE: NOVOTEL DANUBE
COURTYARD BY MARRIOTT
Praga: PARK INN
BerlIm: CROWNE PLAZA
( )

LV

DK

SAÍDAS GARANTIDAS
IE 2021

BY

NL

BERLIN

PL
PRAGA

DE

FR

UA

CZ
SK

VIENA

CH

SI

CÓDIGO:
TICENT

MD

BUDAPEST

AT
IT

HU
RO

HR
BA

RS

11 DIAS

SERVIÇOS INCLUÍDOS

RU

LT
RU

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

11 PASSEIOS
INCLUÍDOS

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 10 noites com café da manhã tipo buffet
• 9 refeições e serviços conforme itinerário

TURQUÍA

TARIFAS EM EUROS
€ 2050,– por pessoa em duplo
€ 700,– suplemento individual
NSULTE
CO



DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como a Ópera, o Museu de Belas Artes
e Ciências Naturais, monumento de
Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura,
Teatro Nacional e Palácio Imperial
“Hofburg“. Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio
do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. A seguir, visita ao interior do Palácio de Schönbrunn, residência de verão dos Habsburgo. À tarde assista a um inesquecível concerto
de música clássica num dos palacetes
mais prestigiosos de Viena.

DIA 3 SAB VIENA
Café da manhã e excursão de dia intei-



DIA 4 Dom VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. Almoco no hotel. À tarde, visita panorâmica a Budapeste, a
pérola nàs margens do Danúbio que
está dividida em duas partes: “Buda“
onde se encontra o lado antigo da cidade, as residências da alta sociedade
e as embaixadas e “Pest“, onde está
o centro de comércio com todos os
hotéis e restaurantes. Os monumentos mais interessantes para visitar são:
o Bastião dos Pescadores e a Igreja de
Matias. Hospedagem em Budapeste.

DIA 5 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguarden-

tes e especiarias. Almoço em restaurante típico. Retorno ao hotel.



DIA 6 Ter BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da
Eslováquia. Almoço e tempo livre
para passeios independentes pelo
centro antigo. Continuação para Praga e hospedagem. À tarde, breve passeio percorrendo o caminho que nos
tempos medievais os reis faziam após
a coroação na Catedral de São Vito.
Oportunidade para apreciar as mais
belas vistas da cidade e conhecer os
núcleos mais antigos de Praga.

DIA 7 Qua PRAGA
Café da manhã e tour panorâmico
passando pelos monumentos históricos mais interessantes da cidade
como a Praça Venceslau, o Teatro
Nacional e também visita ao interior
do Castelo de Praga. Numa pequena caminhada a pé vemos a famosa
Praça da Cidade Antiga com seu relógio astronômico, a igreja gótica da Virgem de Tyn e a famosa Ponte Carlos.
Almoço em cervejaria típica incluindo
meio litro de cerveja. A seguir, visita à
igreja de Loreto, um dos santuários mais
visitados de toda a Boêmia que alberga
a Câmara do Tesouro, cuja maior joia é o
Sol de Praga, obra de ourivesaria de valor incalculável. Prosseguimento para a
Igreja de São Nicolau e o famoso Menino Jesus de Praga. Hospedagem.

DIA 8 Qui PRAGA
Excursão para Cesky Krumlov, cidade

TE

5

I M P O R TA

N

AS

T

DIA 1 Qui VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação. À tarde jantar de
boas-vindas no exclusivo restaurante
Marchfelderhof com bebidas incluídas.

ro ao Vale do Danúbio, Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Curto
passeio a pé por Dürnstein, cidade
medieval famosa por seu castelo (hoje
em ruínas), onde esteve preso o rei
Ricardo Coração de Leão. Em seguida,
embarque num relaxante cruzeiro fluvial que sobe o Danúbio por um paisagem encantadora, repleta de vinhedos
e pequenas cidades típicas da região.
No passeio de barco oferecemos um
almoço (menu de 3 pratos). Desembarque na cidade de Melk e visita ao
interior da magnífica abadia beneditina, pérola do barroco austríaco. Após a
visita, retorno a Viena.

• NO

LESTE EUROPEU AO SEU ALCANCE

S •

PÁGINA

medieval localizada no sul da Boêmia.
Visita ao seu castelo que foi residência
das famílias nobres dos Rožmberk e
Schwarzenberg e ao centro histórico.
Almoço em restaurante típico. Retorno ao hotel.



DIA 9 Sex PRAGA - DRESDEN BERLIM
Café da manhã e saída para Dresden,
uma das cidades mais belas da Alemanha, situada às margens do rio
Elba, chamada também de a `Florença
do Elba`que sofreu grandes danos
durante bombardeio da aviação
norte-americana, mas recuperou sua
antiga beleza arquitetônica. É digna
de nota a jóia barroca de Zwinger, a
Ópera de Semper e a Igreja da Corte.
Almoço num restaurante típico. Continuação para Berlim. Hospedagem.

DIA 10 Sab BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm, Unter den
Linden, o Portão de Brandenburgo,
símbolo da unidade alemã, praça Alexanderplatz, Universidade Humboldt
e Museu de Pérgamo. Ao finalizar a visita oferecemos um passeio de barco
pelo rio Spree, a melhor forma de admirar esta bonita cidade e seus belos
edifícios e pontes. Almoço em restaurante típico. Tarde livre. Hospedagem
em Berlim.

DIA 11 Dom BERLIM
Café da manhã e traslado para o		
aeroporto.

15

SAÍDAS GARANTIDAS 2021
ABRIL�������������������������� 22
MAIO������������������������� 6, 20
JUNHO������������������������ 3, 17
JULHO���������������������� 1, 15, 29
AGOSTO���������������������� 12, 26
SETEMBRO��������������������� 9, 23
OUTUBRO������������������������ 7

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol (com
conhecimentos de português)
• 14 noites com café da manhã tipo buffet
• 12 refeições e serviços conforme itinerário
• Concerto Chopin em Varsóvia

TARIFAS EM EUROS
€ 2895,– por pessoa em duplo
€ 980,– suplemento individual

DIA 1 Qui VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação. À tarde jantar de
boas-vindas no exclusivo restaurante
Marchfelderhof com bebidas incluídas.

DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e visita panorâmica
percorrendo a “Ringstrasse“ com os
seus suntuosos monumentos como
a Ópera, Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria
Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro
Nacional, Palácio Imperial “Hofburg“.
Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe
Eugênio de Saboya, com uma vista
magnífica da cidade, imortalizada
por Canaletto em suas pinturas de
Viena. Caminhada pelo centro antigo
de Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung com
seus palácios e a Praça dos Heróis,
onde está o Palácio Imperial. O passeio termina com a visita ao interior
da Catedral de Santo Estevão. A seguir, visita ao interior do Palácio de
Schönbrunn, residência de verão dos
Habsburgo. À tarde assista a um inesquecível concerto de música clássica
num dos palacetes mais prestigiosos
de Viena. Acomodação.

DIA 3 Sab VIENA
Café da manhã e excursão de dia inteiro ao Vale do Danúbio, Patrimônio
Cultural Imaterial da Humanidade.
Curto passeio a pé por Dürnstein, ci-
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14 PASSEIOS
INCLUÍDOS

AS

5

I M P O R TA

LESTE EUROPEU E POLÔNIA

dade medieval famosa por
seu castelo (hoje em ruínas),
onde esteve preso o rei Ricardo Coração de Leão. Em
seguida, embarque num relaxante cruzeiro fluvial que
sobe o Danúbio por um paisagem encantadora, repleta
de vinhedos e pequenas cidades típicas da região. No passeio de
barco oferecemos um almoço (menu
de 3 pratos). Desembarque na cidade
de Melk e visita ao interior da magnífica abadia beneditina, pérola do barroco austríaco. Após a visita, retorno a
Viena.

DIA 4 DOM VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. Almoço no hotel. À tarde, visita panorâmica a Budapeste, a
pérola nàs margens do Danúbio que
está dividida em duas partes: “Buda“
onde se encontra o lado antigo da cidade, as residências da alta sociedade
e as embaixadas e “Pest“, onde está
o centro de comércio com todos os
hotéis e restaurantes. Os monumentos mais interessantes para visitar são:
o Bastião dos Pescadores e a Igreja de
Matias. Hospedagem em Budapeste.

DIA 5 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel.
Almoço em restaurante típico. Retorno ao hotel.



PÁGINA

S •

15 DIAS

NSULTE
CO

TE

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

N

CÓDIGO:
TIPOL

T
• NO

Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
BudapestE: NOVOTEL DANUBE
Praga: PARK INN
CracÓvia: NOVOTEL CENTRUM
VarsÓvia: RADISSON SOBIESKI
BerlIm: CROWNE PLAZA
( )

DIA 6 Ter BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da Eslováquia. Almoço e tempo livre para
passeios independentes pelo centro
antigo. Continuação para Praga e hospedagem. À tarde, breve passeio percorrendo o caminho que nos tempos
medievais os reis faziam após a coro-

ação na Catedral de São Vito. Oportunidade para apreciar as mais belas vistas
da cidade e conhecer os núcleos mais
antigos de Praga.

DIA 7 Qua PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã,
tour panorâmico passando pelos
monumentos históricos mais interessantes da cidade como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional e também
visita ao interior do Castelo de Praga.
Numa pequena caminhada a pé vemos a famosa Praça da Cidade Antiga
com seu relógio astronômico, a igreja
gótica da Virgem de Tyn e a famosa
Ponte Carlos. Almoço em uma cervejaria típica incluindo meio litro de
cerveja. A seguir, visita à igreja de Loreto, um dos santuários mais visitados
de toda a Boêmia que alberga em seu
interior a Câmara do Tesouro, cujamaior jóia é o Sol de Praga, uma obra
de ourivesaria de valor incalculável.
Prosseguimento para a Igreja de São
Nicolau e o famoso Menino Jesus de
Praga. Hospedagem em Praga.

DIA 8 Qui PRAGA
Excursão para Cesky Krumlov, cidade
medieval localizada no sul da Boêmia.
Visita ao seu castelo que foi residência
das famílias nobres dos Rožmberk e
Schwarzenberg e ao centro histórico.
Almoço em restaurante típico. Retorno ao hotel.



DIA 9 Sex PRAGA - CRACÓVIA
Saída pela manhã para Cracóvia, antiga capital da Polónia e sede do arcebispado, onde se destacam esplêndidos monumentos que nos recordam o
apogeu desta cidade milenar. Jantar
e hospedagem.

DIA 10 Sab CRACÓVIA
Café da manhã e visita à cidade. Cracóvia fascina pelos seus tesouros arquitetônicos e artísticos, como o conjunto arquitetônico da Colina de Wawel,
durante séculos residência dos reis da
Polônia, a Igreja de Santa Maria e seu
centro antigo, onde se encontra uma
das maiores praças medievais da Europa, rodeada por edifícios históricos.

Almoço em um restaurante . Tarde
livre. Hospedagem em Cracóvia.

DIA 11 Dom CRACÓVIA VARSÓVIA
Pela manhã, saída para Czestochowa,
capital religiosa da Polônia e centro
de peregrinação, mundialmente
conhecida por seu convento de Jasna
Góra onde se encontra a capela da
Natividade de Maria, com a imagen
da “Virgem Negra“. Após a visita ao
interior do convento. Continuação
até Varsóvia. Jantar e hospedagem.
À noite, um inesquecível concerto de
homenagem com obras-primas de
Chopin no salão de baile do Palácio
Real Lazienki. (Inclui traslado e uma
taça de champanhe no intervalo).

DIA 12 SEG VARSÓVIA
Café da manhã e visita à cidade de
Varsóvia seguindo o caminho da Rota
Real que abrange o núcleo antigo da
cidade, o Parque Real Lazienki com
seu monumento a Chopin, a igreja
de Santa Ana e o Gueto de Varsóvia.
Almoço em um restaurante no centro
antigo e tarde livre. Hospedagem em
Varsóvia.



DIA 13 TER Varsóvia - BERLIM
Café da manhã e saída para Berlim.
Hospedagem em Berlim.

DIA 14 Qua BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade, na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm,
Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade
Humboldt e Museu de Pérgamo. Ao
finalizar a visita oferecemos um passeio de barco pelo rio Spree, a melhor
forma de admirar esta bonita cidade e
seus belos edifícios e pontes. Almoço
em restaurante típico. Tarde livre e
hospedagem.

DIA 15 Qui BERLIM
Café da manhã no hotel e traslado
para o aeroporto.

ROTEIROS PRIVATIVOS

	HOTÉIS PREVISTOS

TARIFAS EM EUROS

TARIFAS EM EUROS

por pessoa em duplo

por pessoa em duplo

BAIXA ESTAÇÃO
CATEGORIA PRIMEIRA
Base 6 pax € 1885,–
Base 5 pax € 2100,–
Base 4 pax € 2430,–
Base 3 pax € 2980,–
Base 2 pax € 3405,–
Base 1 pax € 5710,–
CATEGORIA LUXO
Base 6 pax € 2250,–
Base 5 pax € 2460,–
Base 4 pax € 2770,–
Base 3 pax € 3290,–
Base 2 pax € 3690,–
Base 1 pax € 6935,–

BAIXA ESTAÇÃO
CATEGORIA PRIMEIRA
Base 6 pax € 1630,–
Base 5 pax € 1730,–
Base 4 pax € 1865,–
Base 3 pax € 2110,–
Base 2 pax € 2300,–
Base 1 pax € 4195,–
CATEGORIA LUXO
Base 6 pax € 2110,–
Base 5 pax € 2210,–
Base 4 pax € 2350,–
Base 3 pax € 2595,–
Base 2 pax € 2785,–
Base 1 pax € 5295,–

	HOTÉIS PREVISTOS

ALTA ESTAÇÃO
CATEGORIA PRIMEIRA
Base 6 pax € 2060,–
Base 5 pax € 2280,–
Base 4 pax € 2595,–
Base 3 pax € 3140,–
Base 2 pax € 3575,Base 1 pax € 5950,–
CATEGORIA LUXO
Base 6 pax € 2605,–
Base 5 pax € 2820,–
Base 4 pax € 3130,–
Base 3 pax € 3650,–
Base 2 pax € 4060,–
Base 1 pax € 7110,–

(ou similares na categoria, conforme as
cidades)
CATEGORIA PRIMEIRA
Viena: Austria Trend Savoyen
Imperial Renaissance
BudapestE: Mercure Gallery Nemzeti
Praga: Grand Majestic
CATEGORIA LUXO
Viena: Marriott, Intercontinental
BudapestE: Intercontinental
Praga: Palace, Intercontinental

SERVIÇOS INCLUÍDOS

SA
DI

ÍDAS

ÁRIAS

• 8 noites de acomodação conforme
categoria, incluindo café da manhã buffet
• City tour em Viena, Budapeste e Praga em
veículo privativo com guia em espanhol
• Traslados entre as cidades em veículo
privativo, com motorista guia em espanhol

VIENA-BUDAPESTE-PRAGA
PRIVATIVO
9 DIAS | Código: INDVBPC

DIA 1 VIENA
Chegada ao aeroporto de Viena e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 VIENA
Café da manhã e passeio pela cidade visitando a ‘Ringstrasse‘, com seus
suntuosos monumentos, como a
Ópera, Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria
Teresa, o Parlamento, a Prefeitura,
Teatro Nacional e Palácio Imperial
‘Hofburg‘. Visita também aos Jardins
do Belvedere, palácio de verão do
príncipe Eugene de Saboya, com
uma vista magnífica sobre a cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Tarde livre e acomodação.

DIA 3 VIENA
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Viena.

DIA 4 VIENA - BUDAPESTE
Saída pela manhã em carro para a
Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. Tarde livre. Acomodação.

DIA 5 BUDAPESTE
Café da manhã e visita a Budapeste,
a pérola nàs margens do Danúbio. A
cidade está dividida em duas partes:
“Buda“ onde se encontra o lado antigo, as residências da alta sociedade

e as embaixadas e ”Pest”, onde se encontra o centro de comércio e a maior parte dos restaurantes. Os pontos
culminantes da visita panorâmica são
o Bastião dos Pescadores e a Igreja de
Matias. Acomodação.

DIA 6 BUDAPESTE - BRATISLAVA PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da
Eslováquia. Tempo livre para passeios
independentes pelo centro antigo.
Continuação para Praga, acomodação.

DIA 7 PRAGA
Café da manhã. Pela manhã, tour
panorâmico passando pelos monumentos históricos mais interessantes
da cidade como a Praça Venceslau, o
Teatro Nacional e também visita ao
interior do Castelo de Praga. Numa
pequena caminhada a pé vemos a famosa Praça da Cidade Antiga com seu
relógio astronômico, a igreja gótica da
Virgem de Tyn e a famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

Dia 8 PRAGA
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Praga.

DIA 9 PRAGA
Café da manhã e traslado ao aeroporto.

(ou similares na categoria,
conforme as cidades)
CATEGORIA PRIMEIRA
Praga: Grand Majestic
Viena: Austria Trend Savoyen
Imperial Renaissance
BudapestE: Mercure Gallery Nemzeti
CATEGORIA LUXO
Praga: Palace, Intercontinental
ÍDAS
SA
Viena: Marriott, Intercontinental
BudapestE: Intercontinental

SERVIÇOS INCLUÍDOS

DI

ÁRIAS

• 8 noites de acomodação conforme
categoria, incluindo café da manhã buffet
• City tour em Viena, Budapeste e Praga em
veículo privativo com guia em espanhol
• Bilhetes trem Praga-Viena e Viena-Budapeste
em 1ª classe incl. reserva de assento

ALTA ESTAÇÃO
CATEGORIA PRIMEIRA
Base 6 pax € 1835,–
Base 5 pax € 1930,–
Base 4 pax € 2070,–
Base 3 pax € 2310,–
Base 2 pax € 2500,–
Base 1 pax € 4460,–
CATEGORIA LUXO
Base 6 pax € 2545,–
Base 5 pax € 2640,–
TARIFAS
Base 4 pax € 2770,–
NÃO VÁLIDAS
Base 3 pax € 3020,– DURANTE A FÓRMULA 1
EM BUDAPESTE
Base 2 pax € 3215,–
Base 1 pax € 5840,–

PRAGA-VIENABUDAPESTE EM TREM
9 DIAS | Código: INDVBPT

DIA 1 PRAGA
Chegada ao aeroporto Praga e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela
manhã, tour panorâmico passando
pelos monumentos históricos mais
interessantes da cidade como a Praça
Venceslau, o Teatro Nacional e também visita ao interior do Castelo de
Praga. Numa pequena caminhada a
pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga com seu relógio astronômico,
a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 3 PRAGA
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Praga.

DIA 4 PRAGA - VIENA
Café da manhã e traslado à estação de
trem para saída em trem regular para
Viena. Chegada em Viena e traslado
ao hotel. Acomodação.

DIA 5 VIENA
Café da manhã e passeio pela cidade visitando a ‘Ringstrasse‘, com seus
suntuosos monumentos, como a
Ópera, Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria

BAIXA ESTAÇÃO 2021:
Março, julho, Agosto,
Novembro, Janeiro,
Fevereiro 2022
ALTA ESTAÇÃO 2021:
Abril, Maio, Junho,
Setembro, Outubro

Teresa, o Parlamento, a Prefeitura,
Teatro Nacional e Palácio Imperial ‘Hofburg‘. Visita também aos Jardins do
Belvedere, palácio de verão do príncipe Eugenio de Saboya, com uma vista
magnífica sobre a cidade, imortalizada por Canaletto em suas pinturas de
Viena. Tarde livre e acomodação.

DIA 6 VIENA
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Viena.

DIA 7 VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e traslado à estação de
trem para saída em trem regular para
Budapeste. Chegada em Budapeste e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8 BUDAPESTE
Café da manhã e visita a Budapeste,
a pérola nàs margens do Danúbio. A
cidade está dividida em duas partes:
“Buda“ onde se encontra o lado antigo, as residências da alta sociedade
e as embaixadas e ”Pest”, onde se
encontra o centro de comércio e a
maior parte dos restaurantes. Os pontos culminantes da visita panorâmica
são o Bastião dos Pescadores e a Igreja
de Matias. Acomodação.

DIA 9 BUDAPESTE
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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• NO

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
VIENA: INTERCONTINENTAL
( ) 		
AUSTRIA TREND SAVOYEN
( )
BUDAPESTE: RADISSON BLU BEKE
( )
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
( )
CRACÓVIA: RADISSON BLU KRAKOW
VARSÓVIA: RADISSON COLLECTION
( )
BERLIM: iNTERCONTINENTAL

UA

CRACÓVIA

CZ

FR

	HOTÉIS PREVISTOS

VARSÓVIA

TURQUÍA

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 14 noites com café da manhã tipo buffet
• Jantar de boas-vindas

TARIFAS EM EUROS
€ 2485,– por pessoa em duplo
€ 1260,– suplemento individual

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

10 PASSEIOS
INCLUÍDOS

CÓDIGO:
TRO

15 DIAS

TRIÂNGULO DA EUROPA ORIENTAL

DIA 1 Qui Viena
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação. Jantar de boasvindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas.

DIA 2 Sex Viena
Café da manhã e visita panorâmica percorrendo a “Ringstrasse“ com
seus suntuosos monumentos como
a Ópera, Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria
Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro
Nacional, Palácio Imperial “Hofburg“.
Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe
Eugênio de Saboya, com uma vista
magnífica da cidade, imortalizada por
Canaletto em suas pinturas de Viena.
Caminhada pelo centro antigo de
Viena passando pelo Relógio Anker,
Bairro Judeu, Praça Freyung com seus
palácios e a Praça dos Heróis, onde
está o Palácio Imperial. O passeio
termina com a visita ao interior da
Catedral de Santo Estevão. Retorno ao
hotel. Tarde livre.

DIA 3 Sab Viena
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena. Possibilidade de excursão ao famoso Vale do Danúbio
(não incluída).
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DIA 4 Dom VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs margens do
Danúbio que está dividida em duas
partes: “Buda“ onde se encontra o
lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e
“Pest“, onde está o centro de comércio
com todos os hotéis e restaurantes. Os
monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
a Igreja de Matias. Hospedagem em
Budapeste.

DIA 5 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel.

DIA 6 Ter BudapestE Bratislava - Praga
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da Eslováquia. Tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo. Continuação para Praga e hospedagem.
À tarde, breve passeio percorrendo o
caminho que nos tempos medievais
os reis faziam após a coroação na
Catedral de São Vito. Oportunidade
para apreciar as mais belas vistas da
cidade e conhecer os núcleos mais antigos de Praga.

DIA 7 Qua Praga
Café da manhã no hotel. Pela manhã,
tour panorâmico passando pelos
monumentos históricos mais interessantes da cidade como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional e também
visita ao interior do Castelo de Praga.
Numa pequena caminhada a pé vemos a famosa Praça da Cidade Antiga
com seu relógio astronômico, a igreja
gótica da Virgem de Tyn e a famosa
Ponte Carlos. Tarde livre.

DIA 8 Qui Praga
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.



DIA 9 Sex Praga - CRACOVIA
Café da manhã e saída para Cracóvia,
antiga capital da Polónia e sede do arcebispado, onde se destacam esplêndidos monumentos que nos recordam o apogeu desta cidade milenar.
Hospedagem em Cracóvia.

DIA 10 SAB Cracóvia
Café da manhã e visita à cidade. Cracóvia fascina pelos seus tesouros arquitetônicos e artísticos, como o conjunto arquitetônico da Colina de Wawel,
durante séculos residência dos reis da
Polônia, a Igreja de Santa Maria e seu
centro antigo, onde se encontra uma
das maiores praças medievais da Europa, rodeada por edifícios históricos.
Tarde livre. Hospedagem em Cracóvia.

DIA 11 DOM Cracóvia Czestochova - Varsóvia
Pela manhã, saída para Czestochowa,
capital religiosa da Polônia e centro

de peregrinação, mundialmente conhecida por seu convento de Jasna
Góra onde se encontra a capela da
Natividade de Maria, com a imagen
da “Virgem Negra“. Após a visita ao
interior do convento continuação até
Varsóvia. Hospedagem.

DIA 12 SEG Varsóvia
Café da manhã e visita à cidade seguindo o caminho da Rota Real que
abrange o núcleo antigo da cidade,
o Parque Real Lazienki com seu monumento a Chopin, a igreja de Santa
Ana e o Gueto de Varsóvia. Tarde livre
e hospedagem em Varsóvia.

DIA 13 TER Varsóvia - BERLIM
Café da manhã e saída para Berlim.
Hospedagem em Berlim.

DIA 14 QUA BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm,
Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade
Humboldt e Museu de Pérgamo. Ao
finalizar a visita oferecemos um passeio de barco pelo rio Spree, a melhor
forma de admirar esta bonita cidade
e seus belos edifícios e pontes. Tarde
livre e hospedagem.

DIA 15 Qui BERLIM
Café da manhã e traslado ao aeroporto.

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

14 PASSEIOS
INCLUÍDOS
2 VOOS
INCLUÍDOS

PÁGINA

• NO

AS

T

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
VIENA: INTERCONTINENTAL
( ) 		
AUSTRIA TREND SAVOYEN
( )
BUDAPESTE: RADISSON BLU BEKE
( )
PRAGA: GRANDIOR
( )
CRACÓVIA: RADISSON BLU KRAKOW
VARSÓVIA: RADISSON COLLECTION
( )
BERLIM: INTERCONTINENTAL
MoscOU: MARRIOTT GRAND
SÃo Petersburgo:
DIA 4 DOM Viena
KEMPINSKI MOIKA 22
BUDAPESTE
Café da manhã e saída em
ônibus para a Hungria,
SERVIÇOS INCLUÍDOS
chegando ao meio-dia em
• Carregadores nos hotéis
Budapeste. À tarde visita
• Guia acompanhante em espanhol 		
panorâmica a Budapeste
(com conhecimentos de português)
a pérola nàs margens do
• 20 noites com café da manhã tipo buffet
Danúbio que está dividi• Passagens aéreas Berlim - Moscou da em duas partes: “Buda“
São Petersburgo.
onde se encontra o lado an• Jantar de boas-vindas
tigo da cidade, as residências da alta sociedade e as
TARIFAS EM EUROS
embaixadas e “Pest“, onde
está o centro de comércio
€ 4260,– por pessoa em duplo
com todos os hotéis e
€ 1800,– suplemento individual
restaurantes. Os monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos
Pescadores e a Igreja de Matias. Hospedagem em Budapeste.

DIA 5 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
DIA 1 Qui Viena
frescas como de artesanato típico e
Chegada ao aeroporto, traslado ao ho- produtos famosos da Hungria, como
tel e acomodação. Jantar de boas-vin- as pimentas, o vinho Tokaji, aguardas no exclusivo restaurante March- dentes e especiarias. Retorno ao hotel
felderhof com bebidas incluídas.
e hospedagem em Budapeste.


DIA 2 Sex Viena
DIA 6 Ter BudapestE Café da manhã e visita panorâmica à
Bratislava - Praga
cidade percorrendo a “Ringstrasse“ Café da manhã e saída para Praga
com os seus suntuosos monumentos passando por Bratislava, capital da
como a Ópera, o Museu de Belas Artes Eslováquia. Tempo livre para passeios
e Ciências Naturais, monumento de pelo centro antigo. Continuação para
Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura, Praga e hospedagem. À tarde, breve
Teatro Nacional e Palácio Imperial passeio percorrendo o caminho que
“Hofburg“. Visitamos também os jar- nos tempos medievais os reis faziam
dins do Belvedere, palácio veraneio após a coroação na Catedral de São
do príncipe Eugênio de Saboya, Vito. Oportunidade para apreciar as
com uma vista magnífica da cidade, mais belas vistas da cidade e conhecer
imortalizada por Canaletto em suas os núcleos mais antigos de Praga.
pinturas de Viena. Em seguida cami- 
nhamos pelo centro antigo de Viena DIA 7 Qua Praga
passando pelo Relógio Anker, Bairro Café da manhã no hotel. Pela maJudeu, Praça Freyung com seus palá- nhã, tour panorâmico passando pelos
cios e a Praça dos Heróis, onde está monumentos históricos mais intereso Palácio Imperial. O passeio termina santes da cidade como a Praça Vencescom a visita ao interior da Catedral de lau, o Teatro Nacional e também visita
Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde ao interior do Castelo de Praga. Numa
pequena caminhada a pé vemos a falivre.
 mosa Praça da Cidade Antiga com seu
relógio astronômico, a igreja gótica da
DIA 3 Sab Viena
Café da manhã e dia livre. Hospe- Virgem de Tyn e a famosa Ponte Carlos.
Tarde livre. Hospedagem.
dagem em Viena.
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	HOTÉIS PREVISTOS
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EUROPA ORIENTAL E RÚSSIA
DIA 8 Qui Praga
Café da manhã no hotel. Hospedagem
DIA 9 Sex Praga - Cracóvia
Café da manhã e saída para Cracóvia,
antiga capital da Polónia e sede do arcebispado, onde se destacam esplêndidos monumentos que nos recordam o apogeu desta cidade milenar.
Hospedagem em Cracóvia.

DIA 10 SAB Cracóvia
Café da manhã e visita à cidade. Cracóvia fascina pelos seus tesouros arquitetônicos e artísticos como o conjunto
arquitetônico da Colina de Wawel,
durante séculos residência dos reis da
Polônia, a Igreja de Santa Maria e seu
centro antigo, onde se encontra uma
das maiores praças medievais da Europa rodeada por edifícios históricos.
Tarde livre. Hospedagem em Cracóvia.

DIA 11 DOM Cracóvia Czestochova - Varsóvia
Pela manhã, saída para Czestochowa,
capital religiosa da Polônia e centro
de peregrinação, mundialmente conhecida por seu convento de Jasna
Góra onde se encontra a capela da
Natividade de Maria, com a imagen
da “Virgem Negra“. Após a visita ao
interior do convento continuação até
Varsóvia. Hospedagem.

DIA 12 SEG Varsóvia
Café da manhã e visita à cidade seguindo o caminho da Rota Real que
abrange o núcleo antigo da cidade,
o Parque Real Lazienki com seu monumento a Chopin, a igreja de Santa
Ana e o Gueto de Varsóvia. Tarde livre
e hospedagem em Varsóvia.

DIA 13 TER Varsóvia - BERLIM
Café da manhã e saída para Berlim.
Hospedagem.

DIA 14 QUA BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade, na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm,
Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade
Humboldt e Museu de Pérgamo. Ao
finalizar a visita oferecemos um passeio de barco pelo rio Spree, a melhor
forma de admirar esta bonita cidade
e seus belos edifícios e pontes. Tarde
livre e hospedagem.

DIA 15 Qui BERLIM - MOSCOU
Café da manhã e traslado ao aeroporto para voo para Moscou. Chegada e
traslado ao hotel. À tarde, visita panorâmica a Moscou percorrendo suas
principais avenidas e ruas. Destaque
para a famosa Praça Vermelha,
Catedral de São Basílio e o prédio das
grandes lojas “Gum“. Hospedagem em
Moscou.

DIA 16 Sex MOSCOU
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem em Moscou.

DIA 17 SAB MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso recinto amuralhado do Kremlin, antiga
residência dos czares russos, à armada, um dos mais antigos museus de
arte decorativa apicada da Rússia, e
à câmara do tesouro, única em seu
gênero, mundialmente conhecida
que acolhe as melhores e as mais elegantes obras de arte decorativa russa
e estrangeira dos séculos XIV-XX. Tarde livre e hospedagem em Moscou.

DIA 18 Dom MOSCOU SÃo PETERSBURGO
Café da manhã no hotel. Traslado para o
aeroporto e embarque para São Petersburgo. Chegada e traslado para o hotel.
À tarde passeio por esta esplêndida cidade sem dúvida a mais bela de toda a
Rússia, construída pelo Czar Pedro I, “O
Grande“ nàs margens do Rio Neva e á
Fortaleza de São Pedro e São Paulo.

DIA 19 Seg SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de visitas opcionais (não incluidas)
a um dos famosos palácios de São
Petersburgo. Hospedagem em São
Petersburgo.

DIA 20 Ter SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu Hermitage, uma das mais importantes
pinacotecas do mundo assim como
ao interior da Catedral de São Isaac.
Hospedagem.

DIA 21 Qua SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e traslado para o
aeroporto.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS

VOOS
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11 PASSEIOS
INCLUÍDOS
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TURQUÍA

PÁGINA

AS

T

Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da Eslováquia. Tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo. Continuação para Praga e hospedagem.
À tarde, breve passeio percorrendo
o caminho que nos tempos medievais os reis faziam após a coroação na
Catedral de São Vito. Oportunidade
para apreciar as mais belas vistas da
cidade e conhecer os núcleos mais antigos de Praga.

DIA 7 Qua PRAGA
Café da manhã e tour panorâmico passando pelos monumentos históricos
mais interessantes da cidade como a
Praça Venceslau, o Teatro Nacional e
também visita ao interior do Castelo
de Praga. Numa pequena caminhada
a pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga com seu relógio astronômico,

a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 8 Qui PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem
em Praga.

DIA 9 Sex PRAGA - MOSCOU
Café da manhã e traslado ao aeroporto para voo regular para Moscou.
Chegada e traslado ao hotel. À tarde,
visita panorâmica incluindo as principais avenidas e ruas. Destaque para a
famosa Praça Vermelha, Catedral de
São Basílio e o prédio das grandes lojas “Gum“. Hospedagem.

DIA 10 Sab MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à
armada, um dos mais antigos museus
na Rússia de arte decorativa aplicada
e à câmara do tesouro, única em seu
gênero, mundialmente conhecida
que acolhe as melhores e as mais elegantes obras de arte decorativa russa
e estrangeira dos séculos XIV-XX. É
digna de mencionar a valiosa coleção
de ourivesaria, objetos da vida cotidiana da corte czarista, utensílios de
cerimônias eclesiásticas e testemunhos
artísticos da dignidade real. Tarde livre. Hospedagem em Moscou.

DIA 11 Dom MOSCOU SÃo PETERSBURGO
Café da manhã no hotel. Traslado para
o aeroporto e embarque para São Petersburgo. Chegada e traslado para o
hotel. À tarde passeio por esta esplêndida cidade sem dúvida a mais bela
de toda a Rússia, construída pelo Czar
Pedro I, “O Grande“ nàs margens do
Rio Neva e á Fortaleza de São Pedro e
São Paulo. Hospedagem.

DIA 12 Seg SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em São Petersburgo.

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

• NO

CAPITAIS IMPERIAIS E
NOITES BRANCAS

para a Hungria, chegando
ao meio-dia em Budapeste.
À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs
margens do Danúbio que
está dividida em duas partes: “Buda“ onde se encontra
o lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e
“Pest“, onde está o centro de comércio
com todos os hotéis e restaurantes. Os
monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
a Igreja de Matias. Hospedagem em
Budapeste.

DIA 5 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel.

DIA 6 Ter BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA

17 DIAS

MD

BUDAPEST

AT

CÓDIGO:
VNB

5

S •

BE

TE

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
( )
VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPESTE: INTERCONTINENTAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
MoscOU: MARRIOTT GRAND
SÃo Petersburgo: KEMPINSKI
HELSINQUE: RADISSON BLU PLAZA
( )
Estocolmo: CLARION SIGN
( )
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• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 15 noites com café da manhã tipo buffet
• Passagens aérea Praga - Moscou
• Passagem aérea Moscou-São Petersburgo
• Bilhete de trem bala São Petersburgo - 		
Helsinque
• Cruzeiro 1 noite Silja Line, cabine externa
• Jantar de boas-vindas

MOSCOU

LV

DK

IE

	HOTÉIS PREVISTOS

DIA 1 Qui VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação. Jantar de
boas-vindas no exclusivo restaurante
Marchfelderhof com bebidas incluídas.

DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e visita panorâmica
percorrendo a “Ringstrasse“ com os
seus suntuosos monumentos como a
Ópera, o Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria
Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro
Nacional e Palácio Imperial “Hofburg“.
Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe
Eugênio de Saboya, com uma vista
magnífica da cidade, imortalizada por
Canaletto em suas pinturas de Viena.
Em seguida caminhamos pelo centro
antigo de Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung
com seus palácios e a Praça dos Heróis,
onde está o Palácio Imperial. O passeio
termina com a visita ao interior da
Catedral de Santo Estevão. Retorno ao
hotel. Tarde livre.

DIA 3 Sab VIENA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena. Possibilidade de
excursão ao famoso Vale do Danúbio
(não incluída).

DIA 4 Dom VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus

ST PETERSBURG

ESTOCOLMO

I M P O R TA

N

ABRIL�������������������������� 29
MAIO������������������������ 13, 27
JUNHO����������������������� 10, 24
JULHO������������������������ 8, 22
AGOSTO����������������������� 5, 19
SETEMBRO����������������������� 2

TARIFAS EM EUROS
€ 3995,– por pessoa em duplo
€ 1440,– suplemento individual

FI

DIA 13 Ter SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu Hermitage, uma das mais importantes
pinacotecas do mundo assim como
ao interior da Catedral de São Isaac.
Hospedagem em São Petersburgo.

DIA 14 Qua SÃo PETERSBURGO HELSINQUE
Café da manhã e traslado à estação
ferroviária de São Petersburgo para
embarque no trem rápido para Helsinque. Durante o percurso passamos
pelas belas paisagens da Karelia com
suas imensas florestas e lagos. Chegada e traslado para o hotel.

DIA 15 QUI HELSINQUE estocolmo
Café da manhã e visita panorâmica à
capital da Finlândia, também conhecida como “a cidade branca do norte“.
Na visita passamos pela Igreja Ortodoxa da Trindade, vestígio do Domínio russo, Praça do Senado, Temppeliaukion Kirkko, igreja luterana de
planta circular escavada na rocha, cuja
cúpula tem forma de uma gigantesca
espiral com filetes de cobre. Tarde livre
para atividades pessoais. Às 15:30h,
traslado para o porto e embarque no
cruzeiro Silja Line, que dispõe de três
restaurantes, clube noturno, discoteca
e lojas livres de impostos. Na travessia
passamos por um maravilhoso arquipélago de mais de 24.000 ilhas que
se estende ao longo das costas sueca
e finlandesa. Acomodação em cabines
duplas externas categoria A.

DIA 16 Sex ESTOCOLMO
Café da manhã buffet a bordo e desembarque às 09:40h. Em seguida,
visita panorâmica à capital sueca que
está assentada em 14 ilhas unidas entre si por belas pontes e é conhecida
mundialmente como a “Rainha das
Águas“. Hospedagem em Estocolmo.

DIA 17 Sab ESTOCOLMO
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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ST PETERSBURG

ABRIL�������������������������� 29
MAIO������������������������ 13, 27
JUNHO����������������������� 10, 24
JULHO������������������������ 8, 22
IE
AGOSTO����������������������� 5, 19
SETEMBRO����������������������� 2

EE

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPESTE: CORINTHIA ROYAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
MoscOU: MARRIOTT GRAND
SÃo Petersburgo:
KEMPINSKI MOIKA 22
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SERVIÇOS INCLUÍDOS

MOSCOU

LV

DK

N

AS
• Carregadores nos hotéis
I
TA
• Guia acompanhante em espanhol 		 M P O R
(com conhecimentos de português)
• 13 noites com café da manhã tipo buffet
• Passagem aérea Praga-Moscou
• Passagem aérea Moscou-São Petersburgo
• Jantar de boas-vindas

10 PASSEIOS
INCLUÍDOS

2 VOOS
INCLUÍDOS

CÓDIGO:
VBPRUS

14 DIAS

TURQUÍA

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

TARIFAS EM EUROS
€ 3195,– por pessoa em duplo
€ 1170,– suplemento individual

CAPITAIS IMPERIAIS E RÚSSIA

DIA 1 Qui VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação. Jantar de boasvindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas.



DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como a Ópera, o Museu de Belas Artes
e Ciências Naturais, monumento de
Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura,
Teatro Nacional e Palácio Imperial “Hofburg“. Visitamos também os jardins do
Belvedere, palácio veraneio do príncipe Eugênio de Saboya, com uma vista
magnífica da cidade, imortalizada por
Canaletto em suas pinturas de Viena.
Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena passando pelo
Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça
Freyung com seus palácios e a Praça
dos Heróis, onde está o Palácio Imperial. O passeio termina com a visita ao
interior da Catedral de Santo Estevão.
Retorno ao hotel. Tarde livre.

DIA 3 Sab VIENA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem
em Viena.

DIA 4 Dom VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs margens do
Danúbio que está dividida em duas
partes: “Buda“ onde se encontra o
lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e
“Pest“, onde está o centro de comércio
com todos os hotéis e restaurantes. Os
monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
a Igreja de Matias. Hospedagem.

DIA 5 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel e
hospedagem.

DIA 6 Ter BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da Eslováquia. Tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo. Continuação para Praga e hospedagem.
À tarde, breve passeio percorrendo o
caminho que nos tempos medievais
os reis faziam após a coroação na
Catedral de São Vito. Oportunidade
para apreciar as mais belas vistas da

cidade e conhecer os núcleos mais antigos de Praga.

DIA 7 Qua PRAGA
Café da manhã e tour panorâmico passando pelos monumentos históricos
mais interessantes da cidade como a
Praça Venceslau, o Teatro Nacional e
também visita ao interior do Castelo
de Praga. Numa pequena caminhada
a pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga com seu relógio astronômico,
a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 8 Qui PRAGA
Café da manhã. Hospedagem.

DIA 9 Sex PRAGA - MOSCOU
Café da manhã e traslado ao aeroporto para voo regular para Moscou.
Chegada e traslado ao hotel. À tarde,
visita panorâmica incluindo as principais avenidas e ruas. Destaque para a
famosa Praça Vermelha, Catedral de
São Basílio e o prédio das grandes lojas “Gum“. Hospedagem.

DIA 10 Sab MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à
armada, um dos mais antigos museus
na Rússia de arte decorativa aplicada
e à câmara do tesouro, única em seu
gênero, mundialmente conhecida
que acolhe as melhores e as mais ele-

gantes obras de arte decorativa russa
e estrangeira dos séculos XIV-XX. É
digna de mencionar a valiosa coleção
de ourivesaria, objetos da vida cotidiana da corte czarista, utensílios de
cerimônias eclesiásticas e testemunhos
artísticos da dignidade real. Tarde livre. Hospedagem em Moscou.

DIA 11 Dom MOSCOU SÃo PETERSBURGO
Café da manhã no hotel. Traslado para
o aeroporto e embarque para São Petersburgo. Chegada e traslado para o
hotel. À tarde passeio por esta esplêndida cidade sem dúvida a mais bela
de toda a Rússia, construída pelo Czar
Pedro I, “O Grande“ nàs margens do
Rio Neva e á Fortaleza de São Pedro e
São Paulo. Hospedagem.

DIA 12 Seg SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de visitas opcionais (não incluidas)
a um dos famosos palácios de São Petersburgo. Hospedagem.

DIA 13 Ter SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu Hermitage, uma das mais importantes
pinacotecas do mundo assim como
ao interior da Catedral de São Isaac.
Hospedagem em São Petersburgo.

DIA 14 Qua SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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13 DIAS
( )

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol
(com conhecimentos de português)
• 12 noites com café da manhã tipo buffet
• Jantar de boas-vindas
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CÓDIGO:
VIEZAG

SERVIÇOS INCLUÍDOS


DIA 2 Seg VIENA
Café da manhã e visita panorâmica
percorrendo a “Ringstrasse“ com os
seus suntuosos monumentos como
a Ópera, Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria
Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro
Nacional, Palácio Imperial “Hofburg“.
Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe
Eugênio de Saboya, com uma vista
magnífica da cidade, imortalizada por
Canaletto em suas pinturas de Viena.
Em seguida caminhamos pelo centro
antigo de Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung
com seus palácios e a Praça dos
Heróis, onde está o Palácio Imperial. O
passeio termina com visita ao interior
da Catedral de Santo Estevão. Retorno
ao hotel. Tarde livre. Hospedagem em
Viena.

DIA 3 Ter VIENA - LIublIana
Café da manhã e saída em ônibus para
LIublIana, capital da Eslovênia. Visita a
pé ao centro histórico onde se destacam a Prefeitura, a Fonte de Robba, as
Três Pontes, a Universidade e o Parlamento. Hospedagem en LIublIana.

AT

DUBROVNIK

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Viena: INTERCONTINENTAL
( )
LIublIana: GRAND PLAZA
Opatija: AMADRIA ROYAL
( )
Split: ATRIUM
Dubrovnik: DUBROVNIK PALACE
Sarajevo: COURTYARD BY MARRIOTT
Zagreb: SHERATON
( )

DIA 1 Dom VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação. Jantar de boasvindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas.

VIENA

SPLIT

	HOTÉIS PREVISTOS

TARIFAS EM EUROS
€ 2630,– por pessoa em duplo
€ 1020,– suplemento individual

UA

CZ

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

10 PASSEIOS
INCLUÍDOS
EM
3 NOITES
DUBROVNIK

DESCUBRA A CROÁCIA
DIA 4 Qua LIublIana - OPATIJA
Café da manhã e continuação para
Postojna, famosa por suas cavernas.
A visita será feita em trem turístico
mineiro, passando pelas cavernas conhecidas como Salão de Baile e Paraíso. O ponto mais chamativo é a gruta
abobadada conhecida como a Sala de
Concertos. Continuação para a cidade
de Opatija, situada no arquipélago
de Ístria. De finais do século XIX até
a Primeira Guerra Mundial, Opatija
foi o centro de saúde por excelência
do Império Austro-Húngaro e ainda
restam muitas mansões luxuosas que
conservam todo o esplendor do passado. Recomendamos caminhar pelo
Passeio Marítimo ou pelos parques de
Opatija, que abrigam árvores e plantas centenárias. Hospedagem.

DIA 5 Qui OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Café da manhã e saída para Zadar.
Visita panorâmica à cidade, que foi
o centro administrativo da Dalmácia
bizantina e ganhou fama em toda a
Europa no século XVIII. Visitamos as
ruínas do Fórum Romano e a Igreja de
São Donato do século IX. Continuação
para Split, principal cidade da região
da Dalmácia. Hospedagem.

DIA 6 Sex SPLIT
Café da manhã e visita ao centro
histórico. Split é a principal cidade da
Dalmácia, com 190.000 habitantes,
situada numa península do Mar Adriático. O crescimento de Split está vinculado ao colossal Palácio Diocleciano, atual centro da cidade. A antiga
“Piazza del Duomo“ era o vestíbulo
do palácio, da Catedral de São Doimo,
do templo de Júpiter, do Batistério,
do belo campanário e do templo de
Esculápio. Tarde livre e hospedagem.

DIA 7 Sab SPLIT - DUBROVNIK
Café da manhã e continuação margeando a escarpada costa da Dalmácia, da qual se descortina uma paisagem encantadora com diversas ilhas
às margens do Mar Adriático. Chegada à tarde em Dubrovnik, a famosa
‘Pérola do Adriático‘ e visita à cidade
antiga, declarada patrimônio universal pela Unesco. Pontos de particular
interesse: Igreja Franciscana do século XIV, Palácio Rector, Catedral e o
Mosteiro Dominicano. Uma obra-prima do Renascimento que serviu de
defesa aos cidadãos é a torre Minceta,
a maior da muralha e a mais bem conservada da Europa. Hospedagem.

DIA 8 Dom DUBROVNIK
Café da manhã e hospedagem.

DIA 9 Seg DUBROVNIK
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de excursão a Montenegro (não
incluída), visitando as cidades e vilarejos mais bonitos do país como Perast,
Kotor e Budva. Hospedagem.

DIA 10 Ter DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Café da manhã e saída para a Bósnia
e Herzegovina, com parada em Medjugorje, lugar de peregrinação pelas
mais recentes aparições da Virgem
Maria. Continuação para Mostar, antiga capital da Bósnia e Herzegovina
e cidade emblemática na guerra da
Bósnia 1992-1995 pela destruição da
Ponte Antiga, reconstruída em 2004.
A cidade é desde muitos séculos um
grande caldeirão no qual diferentes
culturas e religiões se mesclam e se
manifestam em convivência pacífica.
O centro antigo é a parte mais visitada com suas ruas medievais com

pequenas lojas de artesanato, típicas
da região. Continuação para Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina,
sede religiosa do Supremo Mufti dos
muçulmanos, do bispo metropolitano, da igreja ortodoxa sérvia e sede
do arcebispado da igreja católica que
ganhou fama internacional também
pelo assassinato do arquiduque Franz
Ferdinand da Áustria (1914), o que
acabou provocando a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Hospedagem
em Sarajevo.

DIA 11 Qua SARAJEVO
Café da manhã e visita à cidade que
fascina por sua multinacionalidade
que segue em paralelo com uma diversificação cultural de muitos séculos
evidência da em uma de suas maiores
atrações arquitetônicas, a famosa
Mesquita Husfreg Beg do século XVII,
com sua magnífica ornamentação de
estalactites sob a cúpula. Visitamos
também o pitoresco bazar “Bas Carsija“ do século XV, no centro histórico
da cidade, o bairro austro-húngaro e
o estádio Olímpico. Tarde livre para
compras. Hospedagem em Sarajevo.

DIA 12 Qui SARAJEVO - ZAGREB
Café da manhã e saída para Zagreb,
capital da Croácia. Chegada e passeio
pelo centro antigo, onde se destacam
o Palácio do Governo, a catedral de
Santo Estevão e igreja de São Marcos.
Hospedagem.

DIA 13 Sex ZAGREB
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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AT
LJUBLIANA

SI

IT

ZAGREB
HR

OPATIJA

BA

SPLIT

HOTÉIS PREVISTOS
ES

MD

HU
RO

RS
SARAJEVO

DUBROVNIK

LIublIana:
Opatija:
Split:
Dubrovnik:
Sarajevo:
Zagreb:

TURQUÍA

SERVIÇOS INCLUÍDOS

TARIFAS EM EUROS

CÓDIGO:
LJUZAG

11 DIAS

7 PASSEIOS
INCLUÍDOS
EM
3 NOITES
DUBROVNIK

PÉROLAS CROATAS

DIA 1 TER LIUBLIANA
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação.

DIA 2 QUA LIUBLIANA - OPATIJA
Café da manhã e continuação para
Postojna, famosa por suas cavernas.
A visita será feita em trem turístico
mineiro, passando pelas cavernas conhecidas como Salão de Baile e Paraíso. O ponto mais chamativo é a gruta
abobadada conhecida como a Sala de
Concertos. Continuação para a cidade
de Opatija, situada no arquipélago
de Ístria. De finais do século XIX até
a Primeira Guerra Mundial, Opatija
foi o centro de saúde por excelência
do Império Austro-Húngaro e ainda
restam muitas mansões luxuosas que
conservam todo o esplendor do passado. Recomendamos caminhar pelo
Passeio Marítimo ou pelos parques
de Opatija, que abrigam árvores e
plantas centenárias. Hospedagem em
Opatija.

DIA 3 Qui OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Café da manhã e saída para Zadar. Em
seguida, visita panorâmica à cidade,
que foi o centro administrativo da

Dalmácia bizantina e ganhou fama
em toda a Europa no século XVIII. Visitamos as ruínas do Fórum Romano
e a Igreja de São Donato do século
IX. Continuação para Split, principal
cidade da região da Dalmácia. Hospedagem em Split.

DIA 4 Sex SPLIT
Café da manhã e visita ao centro
histórico da cidade. Split é a principal
cidade da Dalmácia, com 190.000 habitantes, situada numa península do
Mar Adriático. O crescimento de Split
está vinculado ao colossal Palácio
Diocleciano, atual centro da cidade.
A antiga “Piazza del Duomo“ era o
vestíbulo do palácio, da Catedral de
São Doimo, do templo de Júpiter, do
Batistério, do belo campanário e do
templo de Esculápio. Tarde livre e hospedagem em Split.

DIA 5 Sab SPLIT - DUBROVNIK
Após o café da manhã, continuação
do percurso margeando a escarpada
costa da Dalmácia, da qual se descortina uma paisagem encantadora
com diversas ilhas às margens do Mar
Adriático. Chegada à tarde em Dubrovnik, a famosa ‘Pérola do Adriático‘ e
visita à cidade antiga, declarada patrimônio universal pela Unesco. Pontos de particular interesse: a Igreja
Franciscana do século XIV, o Palácio
Rector, a Catedral e o Mosteiro Dominicano. Uma obra-prima do Renas-

cimento que serviu de defesa aos cidadãos é a torre Minceta, a maior da
muralha de Dubrovnik e a mais bem
conservada da Europa. Hospedagem.

DIA 6 Dom DUBROVNIK
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Dubrovnik.

DIA 7 Seg DUBROVNIK
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de excursão a Montenegro (não
incluída), visitando as cidades e vilarejos mais bonitos do país, como Perast,
Kotor e Budva. Hospedagem.

DIA 8 Ter DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Café da manhã e saída para a Bósnia
e Herzegovina, com parada em Medjugorje, lugar de peregrinação pelas
mais recentes aparições da Virgem
Maria. Continuação para Mostar, antiga capital da Bósnia e Herzegovina
e cidade emblemática na guerra da
Bósnia 1992-1995 pela destruição da
Ponte Antiga, reconstruída em 2004.
A cidade é desde muitos séculos um
grande caldeirão no qual diferentes
culturas e religiões se mesclam e se
manifestam em convivência pacífica.
O centro antigo é a parte mais visitada
da cidade, com suas ruas medievais
com pequenas lojas de artesanato,
típicas da região. Continuação para
Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina, sede religiosa do Supremo Mufti

dos muçulmanos, do bispo metropolitano, da igreja ortodoxa sérvia e sede
do arcebispado da igreja católica que
ganhou fama internacional também
pelo assassinato do arquiduque Franz
Ferdinand da Áustria (1914), o que
acabou provocando a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Hospedagem.

DIA 9 Qua SARAJEVO
Café da manhã e visita à cidade, que
fascina por sua multinacionalidade
que segue em paralelo com uma
diversificação cultural de muitos séculos que se evidência em uma de
suas maiores atrações arquitetônicas,
a famosa Mesquita Husfreg Beg do
século XVII, com sua magnífica ornamentação de estalactites sob a cúpula. Visitamos também o pitoresco
bazar “Bas Carsija“ do século XV, no
centro histórico da cidade, o bairro
austro-húngaro e o estádio Olímpico. Tarde livre para compras. Hospedagem em Sarajevo.

DIA 10 Qui SARAJEVO - ZAGREB
Café da manhã e saída para Zagreb,
capital da Croácia. Chegada e passeio
pelo centro antigo, onde se destacam
o Palácio do Governo, a catedral de
Santo Estevão e a igreja de São Marcos. Hospedagem.

DIA 11 Sex ZAGREB
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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	HOTÉIS PREVISTOS

DE

PRAGA

SK

VIENA

IT OPATIJA

SI

MD

BUDAPEST

AT
LJUBLIANA

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Viena: INTERCONTINENTAL
( )
LIublIana: GRAND PLAZA
Opatija: AMADRIA ROYAL
( )
Split: ATRIUM
Dubrovnik: DUBROVNIK PALACE
Sarajevo: COURTYARD BY MARRIOTT
Zagreb: SHERATON
( )
( )
VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPESTE: CORINTHIA ROYAL
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM

UA

CZ

HU
ZAGREB
HR
BA

SPLIT

RO

SARAJEVO
RS

DUBROVNIK

( )
TURQUÍA

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 19 noites com café da manhã tipo buffet
• Jantar de boas-vindas

TARIFAS EM EUROS
€ 3670,– por pessoa em duplo
€ 1615,– suplemento individual

CÓDIGO:
CROIMP

20 DIAS

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

14 PASSEIOS
INCLUÍDOS

EM
3 NOITES
DUBROVNIK

CROÁCIA E CAPITAIS IMPERIAIS

DIA 1 Dom VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação. Jantar de
boas-vindas no exclusivo restaurante
Marchfelderhof com bebidas incluídas.

DIA 2 Seg VIENA
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como a Ópera, o Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento
de Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro Nacional e Palácio Imperial “Hofburg“. Visitamos também os
jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
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com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde
livre. Hospedagem.

DIA 3 Ter VIENA - LIublIana
Café da manhã e saída em ônibus
para LIublIana, capital da Eslovênia. A
seguir, visita a pé ao centro histórico
onde se destacam a Prefeitura, a Fonte
de Robba, as Três Pontes, a Universidade e o Parlamento. Hospedagem.

DIA 4 Qua LIublIana - OPATIJA
Café da manhã e continuação do
percurso para Postojna, famosa por
suas cavernas. A visita será feita em
trem turístico mineiro, passando pelas cavernas conhecidas como Salão
de Baile e Paraíso. O ponto mais chamativo é a gruta abobadada conhecida como a Sala de Concertos. Continuação para a cidade de Opatija,
situada no arquipélago de Ístria. De
finais do século XIX até a Primeira
Guerra Mundial, Opatija foi o centro
de saúde por excelência do Império
Austro-Húngaro e ainda restam muitas mansões luxuosas que conservam
todo o esplendor do passado. Recomendamos caminhar pelo Passeio
Marítimo ou pelos parques de Opatija, que abrigam árvores e plantas centenárias. Hospedagem.

DIA 5 Qui OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Café da manhã e saída para Zadar. Em
seguida, visita panorâmica à cidade
que foi o centro administrativo da
Dalmácia bizantina e ganhou fama
em toda a Europa no século XVIII. Visitamos as ruínas do Fórum Romano
e a Igreja de São Donato do século
IX. Continuação para Split, principal
cidade da região da Dalmácia. Hospedagem em Split.

DIA 6 Sex SPLIT
Café da manhã e visita ao centro
histórico da cidade. Split é a principal
cidade da Dalmácia, com 190.000 habitantes, situada numa península do
Mar Adriático. O crescimento de Split
está vinculado ao colossal Palácio
Diocleciano, atual centro da cidade.
A antiga “Piazza del Duomo“ era o
vestíbulo do palácio, da Catedral de
São Doimo, do templo de Júpiter, do
Batistério, do belo campanário e do
templo de Esculápio. Tarde livre e hospedagem em Split.

DIA 7 Sab SPLIT - DUBROVNIK
Após o café da manhã, continuação
do percurso margeando a escarpada
costa da Dalmácia, da qual se descortina uma paisagem encantadora
com diversas ilhas às margens do Mar

Adriático. Chegada à tarde em Dubrovnik, a famosa ‘Pérola do Adriático‘ e
visita à cidade antiga, declarada patrimônio universal pela Unesco. Pontos de particular interesse: a Igreja
Franciscana do século XIV, o Palácio
Rector, a Catedral e o Mosteiro Dominicano. Uma obra-prima do Renascimento que serviu de defesa aos cidadãos é a torre Minceta, a maior da
muralha de Dubrovnik e a mais bem
conservada da Europa. Hospedagem.

DIA 8 Dom DUBROVNIK
Café da manhã e hospedagem.

DIA 9 Seg DUBROVNIK
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de excursão a Montenegro (não
incluída), visitando as cidades e vilarejos mais bonitos do país, como Perast,
Kotor e Budva. Hospedagem em Dubrovnik.

DIA 10 Ter DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Café da manhã e saída para a Bósnia
e Herzegovina, com parada em Medjugorje, lugar de peregrinação pelas
mais recentes aparições da Virgem
Maria. Continuação para Mostar, antiga capital da Bósnia e Herzegovina
e cidade emblemática na guerra da

Bósnia 1992-1995 pela destruição da
Ponte Antiga, reconstruída em 2004.
A cidade é desde muitos séculos um
grande caldeirão no qual diferentes
culturas e religiões se mesclam e se
manifestam em convivência pacífica.
O centro antigo é a parte mais visitada
da cidade, com suas ruas medievais
com pequenas lojas de artesanato,
típicas da região. Continuação para
Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina, sede religiosa do Supremo Mufti
dos muçulmanos, do bispo metropolitano, da igreja ortodoxa sérvia e sede
do arcebispado da igreja católica que
ganhou fama internacional também
pelo assassinato do arquiduque Franz
Ferdinand da Áustria (1914), o que
acabou provocando a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Hospedagem
em Sarajevo.

DIA 11 Qua SARAJEVO
Café da manhã e visita à cidade que
fascina por sua multinacionalidade
que segue em paralelo com uma
diversificação cultural de muitos séculos que se evidência em uma de
suas maiores atrações arquitetônicas,
a famosa Mesquita Husfreg Beg do

século XVII, com sua magnífica ornamentação de estalactites sob a cúpula. Visitamos também o pitoresco
bazar “Bas Carsija“ do século XV, no
centro histórico da cidade, o bairro
austro-húngaro e o estádio Olímpico. Tarde livre para compras. Hospedagem em Sarajevo.

DIA 12 Qui SARAJEVO - ZAGREB
Café da manhã e saída para Zagreb,
capital da Croácia. Chegada e passeio
pelo centro antigo, onde se destacam
o Palácio do Governo, a catedral de
Santo Estevão e a igreja de São Marcos. Hospedagem em Zagreb.

DIA 13 Sex ZAGREB - VIENA
Café da manhã e saída para Viena.
Chegada à tarde e hospedagem em
Viena.

DIA 14 Sab VIENA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena.

DIA 15 Dom VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica

a Budapeste, a pérola nàs margens do
Danúbio que está dividida em duas
partes: “Buda“ onde se encontra o
lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e
“Pest“, onde está o centro de comércio
com todos os hotéis e restaurantes. Os
monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
a Igreja de Matias. Hospedagem em
Budapeste.

DIA 16 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel
e hospedagem.

DIA 17 Ter BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da Eslováquia. Tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo. Continuação para Praga e hospedagem.

À tarde, breve passeio percorrendo o
caminho que nos tempos medievais
os reis faziam após a coroação na
Catedral de São Vito. Oportunidade
para apreciar as mais belas vistas da
cidade e conhecer os núcleos mais antigos de Praga.

DIA 18 Qua PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos
monumentos históricos mais interessantes da cidade como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional e também
visita ao interior do Castelo de Praga.
Numa pequena caminhada a pé vemos a famosa Praça da Cidade Antiga
com seu relógio astronômico, a igreja
gótica da Virgem de Tyn e a famosa
Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 19 Qui PRAGA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Praga.

DIA 20 Sex PRAGA
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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	HOTÉIS PREVISTOS

RO

BA

(ou similares na categoria,
ES
conforme
a cidade)
VIENA: INTERCONTINENTAL
( )
LIublIana: GRAND PLAZA
OPATIJA: AMADRIA PARK HOTEL
ROYAL
( )
SPLIT: ATRIUM
DUBROVNIK: DUBROVNIK PALACE
BUDVA: AVALA RESORT
( )
TIRANA: ROGNER HOTEL
( )
( )
SKOPJE: MARRIOTT
BELGRADO: COURTYARD BY MARRIOTT
		
CITY CENTER
( )

PT

BELGRADO

RS

SPLIT
MN

DUBROVNIK

SKOPJE
MD

BUDVA
TIRANA AL

TURQUÍA

NOV I

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia exclusivo em espanhol
• 16 noites com café da manhã tipo buffet
• Jantar de boas-vindas

DADE

TARIFAS EM EUROS
€ 3395,– por pessoa em duplo
€ 1120,– suplemento individual
CÓDIGO:
VIEBEL

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

17 DIAS

13 PASSEIOS
INCLUÍDOS

EM
3 NOITES
DUBROVNIK

DESCUBRA OS BALCÃS

DIA 1 DOM VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação. Jantar de boasvindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas

DIA 2 SEG VIENA
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como o Ópera, o Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento
de Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro Nacional e Palácio Imperial “Hofburg“. Visitamos também os
jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde
livre e hospedagem em Viena.
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DIA 3 TER VIENA - LIublIana
Café da manhã e saída em ônibus
para LIublIana, capital da Eslovênia. A
seguir, visita a pé ao centro histórico
onde se destacam a Prefeitura, a Fonte
de Robba, as Três Pontes, a Universidade e o Parlamento. Hospedagem.

DIA 4 QUA LIublIana - OPATIJA
Café da manhã e continuação do
percurso para Postojna, famosa por
suas cavernas. A visita será feita em
trem turístico mineiro, passando pelas cavernas conhecidas como Salão
de Baile e Paraíso. O ponto mais chamativo é a gruta abobadada conhecida como a Sala de Concertos. Continuação para a cidade de Opatija,
situada no arquipélago de Ístria. De
finais do século XIX até a Primeira
Guerra Mundial, Opatija foi o centro
de saúde por excelência do Império
Austro-Húngaro e ainda restam muitas mansões luxuosas que conservam
todo o esplendor do passado. Recomendamos caminhar pelo Passeio
Marítimo ou pelos parques de Opatija, que abrigam árvores e plantas
centenárias. Hospedagem em Opatija.

DIA 5 QUI OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Café da manhã e saída para Zadar. Em
seguida, visita panorâmica à cidade,
que foi o centro administrativo da
Dalmácia bizantina e ganhou fama

em toda a Europa no século XVIII. Visitamos as ruínas do Fórum Romano
e a Igreja de São Donato do século
IX. Continuação para Split, principal
cidade da região da Dalmácia. Hospedagem em Split.

DIA 6 SEX SPLIT
Café da manhã e visita ao centro
histórico da cidade. Split é a principal
cidade da Dalmácia, com 190.000 habitantes, situada numa península do
Mar Adriático. O crescimento de Split
está vinculado ao colossal Palácio
Diocleciano, atual centro da cidade.
A antiga “Piazza del Duomo“ era o
vestíbulo do palácio, da Catedral de
São Doimo, do templo de Júpiter, do
Batistério, do belo campanário e do
templo de Esculápio. Tarde livre e hospedagem em Split.

DIA 7 SAB SPLIT - DUBROVNIK
Após o café da manhã, continuação
do percurso margeando a escarpada
costa da Dalmácia, da qual se descortina uma paisagem encantadora
com diversas ilhas às margens do Mar
Adriático. Chegada à tarde em Dubrovnik, a famosa ‘Pérola do Adriático‘ e
visita à cidade antiga, declarada patrimônio universal pela Unesco. Pontos de particular interesse: a Igreja
Franciscana do século XIV, o Palácio
Rector, a Catedral e o Mosteiro Do-

minicano. Uma obra-prima do Renascimento que serviu de defesa aos cidadãos é a torre Minceta, a maior da
muralha de Dubrovnik e a mais bem
conservada da Europa. Hospedagem.

DIA 8 DOM DUBROVNIK
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Dubrovnik.

DIA 9 SEG DUBROVNIK
Café da manhã e dia livre. Hospedagem.

DIA 10 TEr DUBROVNIK KOTOR - BUDVA
Café da manhã e saída para a Baía de
Kotor, um cânion de grande beleza
natural, também conhecido como
“o fjord mais meridional da Europa“.
Breve parada para visita ao seu centro antigo, localizado nesta enseada
do Mar Adriático. Rodeada por montanhas e dominada pelo castelo, Kotor nos convida a descobrir lugares
fascinantes, como a Catedral de São
Trifon, a Praça de Armas e a Torre do
Relógio. Continuação para Budva,
preciosa cidade antiga considerada o
principal destino turístico do país,por
seu patrimônio cultural e arquitetônico, belas praias e vida noturna. A área
antiga de Budva, Stari Grad, é cheia
de vida. Sua arquitetura claramente
mediterrânea é formada em torno
de recinto amuralhado cercado por

bastiões medievais do século XV. Suas
portas nos levam a becos com lojas
diminutas e praças encantadoras, que
nos dão a oportunidade de desfrutar
os terraços de seus bares e restaurantes. Acomodação.

DIA 11 QUA BUDVA - TIRANA
Café da manhã e saída para Shkodra,
uma das maiores cidades do noroeste
da Albânia. Veremos o Castelo Rozafa,
de origem veneziana (entrada incluída), situado em uma colina rochosa
a 130 metros acima do nível do mar.
Continuação para Tirana, capital da
Albânia e como tal, cidade mais importante do país. Acomodação.

DIA 12 QUI TIRANA
Café da manhã e visita à cidade, passando pela Praça Skanderberg, o
principal símbolo da cidade, com a
estátua equestre do herói nacional,
Mesquita Ethem Bey, Biblioteca Nacional, Palácio da Cultura e Museu
Nacional de História, que nos permitirá conhecer mais sobre a história da
Albânia. Em seguida, visita ao bazar
recentemente transformado em uma
animada área de lojas e restaurantes.
Tarde livre e acomodação.

DIA 13 SEX TIRANA - LAGO OHRID SKOPJE
Café da manhã e saída para Ohrid, situado no sul da Macedônia, possivelmente o lugar mais bonito e turístico
do país junto com seu lago homônimo. Caminhando pelas ruas íngremes
de paralelepípedos entraremos na

Catedral de Santa Sofia (XI), monumento de maior impressão deste país.
Da mesma forma, a Igreja de São João
Kaneo, possivelmente o lugar mais
fotografado em todo o norte da Macedônia, localizado em um penhasco do lago Ohrid. Continuação para
Skopje, capital da Macedônia. Acomodação em Skopje.

DIA 14 SAB SKOPJE
Café da manhã e visita à cidade passando pela Igreja de São Salvador,
com seus ícones esculpidos em nogueira, ponte de pedra, antigo bazar
e fortaleza de Kale. Continuação ao
longo da encosta da montanha Vodno, onde visitamos o Mosteiro de São
Panteleimon, prestigioso por seus
afrescos do século XII, considerados
entre as melhores realizações de arte
bizantina dessa época..

DIA 15 DOM SKOPJE- BELGRADO
Café da manhã e saída para Belgrado,
capital da Sérvia, onde convergem
influências europeias e turcas. Essa
enigmática mescla de culturas deu
origem a uma fascinante variedade de
estilos arquitetônicos. Acomodação
em Belgrado.

DIA 16 SEG BELGRADO
Café da manhã e visita à cidade percorrendo seu centro histórico, com
o Parlamento e a Praça da República,
o coração de Belgrado e local de encontro de seus cidadãos. É a praça
principal da cidade, rodeada por importantes edifícios públicos como o

Museu Nacional e o Teatro Nacional.
Depois, prosseguimento para a Fortaleza Kalemegdan; cuja localização
e altura convertem-na num mirante
perfeito. Desfrutamos vistas esplêndidas da cidade e dos dois rios que a
atravessam, o Sava e o Danúbio. Em
seguida nos dirigimos a Sveti Sava,
a maior catedral ortodoxa da Europa que leva o nome do fundador da
igreja ortodoxa na Sérvia. Destaca-se
especialmente pela fachada em mármore branco e granito e pelos belos
jardins que a rodeiam. É considerada

a igreja mais bonita da Sérvia. Terminamos a visita com a rua de pedestres
Knez Mihailova, com um quilômetro
de comprimento para onde convergem a vida comercial e social da cidade,,
tudo animado por sua particular arte
de rua. É protegida por lei e declarada como unidade espacial de grande
importância histórica e cultural. Tarde
livre e acomodação..

DIA 17 TER BELGRADO
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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CRACÓVIA: NOVOTEL CENTRE
VARSÓVIA: RADISSON BLU SOBIESKI
FR
GDANSK: MERCURE OLD TOWN
WROCLAW: NOVOTEL CENTRUM
Olomouc: CLARION CONGRESS
BRNO: BARCELO BRNO PALACE
Praga: PARK INN, PENTA

PL

WROCLAW
DE

PRAGA
CRACOVIA

CZ
BRNO

CH

IT

UA

OLOMOUC
SK
MD

AT
SI

( )

RU

LT
RU

HU
RO

HR

DADE
NOV I
BA

RS

MN

ES

SERVIÇOS INCLUÍDOS

MD

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 14 noites com café da manhã tipo buffet
• 1 Almoço

AL
TURQUÍA

TARIFAS EM EUROS
€ 2290,– por pessoa em duplo
€ 840,– suplemento individual

CÓDIGO:
DPM

15 DIAS

11 PASSEIOS
INCLUÍDOS

DESCUBRA A POLÔNIA E MORÁVIA

DIA 1 TER PRAGA
Chegada a Praga e traslado ao hotel.
Hospedagem em Praga.

DIA 2 QUA PRAGA
Café da manhã e visita à cidade
incluindo os monumentos históricos
mais interessantes como a Praça Venceslao, o Teatro Nacional e visita ao
interior do Castelo de Praga. Em um
curto passeio a pé vemos a famosa
Praça da Cidade Antiga com seu relógio astronômico, a igreja gótica da Virgem de Tyn e a famosa Ponte Carlos.
Tarde livre e hospedagem.

DIA 3 QUI PRAGA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Praga. Opcionalmente (não
incluído) pode-se fazer uma excursão
a Karlovy Vary, o clássico balneário da
antiga monarquia austro-húngara.

DIA 4 SEX PRAGA - CRACÓVIA
Café da manhã e saída para Cracóvia,
antiga capital da Polônia e sede do
arcebispo, onde se destacam esplêndidos monumentos que nos lembram
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o apogeu desta cidade milenar. Hospedagem em Cracóvia.

DIA 5 SAB CRACÓVIA
Café da manhã e visita à cidade.
Cracóvia fascina com seus tesouros
arquitetônicos e artísticos como o
Castelo de Wawel, residência dos reis
da Polônia durante séculos, a Igreja de
Santa Maria e seu centro antigo que
tem uma das maiores praças medievais da Europa. Tarde livre e hospedagem em Cracóvia.

DIA 6 DOM CRACÓVIA CZESTOCHOVA - VARSÓVIA
Café da manhã e saída para Czestochowa, considerada como um dos
principais centros de peregrinação do
mundo e conhecida por seu convento
de Jasna Gora, onde fica a capela da
Natividade de Maria com a imagem
da “Virgem Negra“. Terminada a visita
ao interior do convento continuação
para Varsóvia. Hospedagem.

DIA 7 SEG VARSÓVIA
Café da manhã e visita à cidade seguindo o caminho da Rota Real que
abrange também o antigo centro da
cidade, o Parque Real Lazienki com
seu monumento a Chopin, a igreja de
Santa Ana e o Gueto de Varsóvia. Tarde livre e hospedagem em Varsóvia.

DIA 8 TER VARSÓVIA - GDANSK
Café da manhã e saída para Malbork onde visitamos o seu castelo,
construído pela Ordem Teutônica
como uma fortaleza militar, hoje uma
das maiores do mundo em seu estilo gótico báltico. Desfrutaremos um
belo passeio entre suas muralhas,
pátios e torres construídas com peculiares tijolos vermelhos que criam um
pitoresco contraste com as águas do
rio Nogat que margeia o lugar. Continuação para Gdansk. Hospedagem
em Gdansk.

DIA 9 QUA GDANSK
Café da manhã e visita panorâmica caminhando pela considerada Rota Real,
ampla rua de pedestres alinhada com
fileiras de casas burguesas com fachadas coloridas que mostravam o poder
de seus proprietários. Continuação
conhecendo os outros monumentos
desta cidade portuária, como a Prefeitura, seu popular mercado de rua,
Fonte de Netuno, Catedral de Santa
Maria e a Rua Mariacka com suas joalherias e lojas de âmbar cujas gárgulas
de dragão são um ícone da cidade.
À tarde, embarque no ferry que liga
Gdansk a Sopot, cidade balneária que
faz parte da Tricity (Trójmiasto) juntamente com Gdansk e Gdynia. Após a
chegada, passeio pela avenida Monte

Casino e tempo livre para passear nàs
margens do Mar Báltico. Retorno a
Gdansk e acomodação.

DIA 10 QUI GDANSK - WROCLAW
Café da manhã e saída para Wrocław,
conhecida na Polônia como “a cidade
das mil pontes“. Chegada ao meio-dia
e acomodação. À tarde, visita panorâmica à cidade. Sua história milenar se
reflete em seus esplêndidos monumentos de todas as épocas, como a
praça do mercado e seus arredores, a
igreja gótica de Santa Isabel, a igreja
de Santa Maria Magdalena, com um
dos mais antigos pórticos românicos
da Europa Central. Passamos também pela Plaza Solny, pelos antigos
matadouros, antigas casas de madeira
que hoje são ocupadas por artistas.
Também veremos o antigo mercado
central, a ilha de Ostrów Tumski e a
Universidade de Wroclaw, magistral
exemplo do estilo barroco.

DIA 11 SEX WROCLAW - Olomouc
Café da manhã e a saída para Olomouc, situada no coração da comarca de Haná e com mais de cem mil
habitantes que se encontra entre as
metrópoles mais importantes da região da Morávia e em cuja história
constam incontáveis personalidades
famosas de ciência e de progresso.

Chegada ao meio-dia e à tarde visita
à cidade. Olomouc sempre esteve
entre as cidades mais importantes da
República Tcheca. Graças à sua localização, sua antiga universidade e sua
longa tradição espiritual, cultural e
artesanal, a cidade foi durante séculos
o centro da Morávia atraindo artistas,
estudiosos e comerciantes. Passamos
por monumentos importantes como
a Coluna da Santíssima Trindade, declarada patrimônio da UNESCO, a impressionante catedral gótica de São
Wenceslas e a prefeitura que conta
com um curioso relógio astronômico.
Hospedagem.

DIA 12 SAB OLOMouC - BRNO
Café da manhã e saída para Brno, a
segunda maior cidade da República
Tcheca e capital da região da Morávia.

À tarde, visita panorâmica à cidade
passando por monumentos históricos
importantes como o Castelo Špilberk,
Catedral de São Pedro e São Paulo,
Abadia de São Tomás e a Antiga Prefeitura que mostram a rica história
desta cidade. Visitamos também o
monumento mais importante da arquitetura moderna a Villa Tugendhat,
registrada como patrimônio cultural
da UNESCO. Hospedagem em Brno.

DIA 13 DOM BRNO CASTELOS DA MORÁVIA
Café da manhã e excursão para a
Morávia do Sul, uma região de vinhedos, castelos e palácios e com
uma rica tradição gastronômica. Passando pela cidade de Znaimo visitamos o monumento de Austerlitz que
recorda a famosa batalha dos Três

Imperadores em princípios do século
XIX. Em seguida visitamos os Palácios de Lednice e Valtice, declarados
Patrimônio da Humanidade. O palácio de Valtice era a sede principal da
família nobre de Liechtenstein e o de
Lednice, sua sede de verão que hoje
em dia é o mais visitado e representativo dos dois. Almoço em uma vinícola típica da região incluindo uma
degustação de vinhos (4 provas) e
retorno a Brno. Hospedagem.

DIA 14 SEG BRNO - TELC - PRAGA
Café da manhã e saída para a cidade medieval de Telč. Visita ao centro
antigo passando pela Praça Zacarias
de Hradec, pelas baixinhas casas municipais, coluna da peste, Igreja de
Santiago e Torre do Espírito Santo
que oferece a vista perfeita de toda a

cidade. Continuação para Praga e acomodação.

DIA 15 TER PRAGA
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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FR
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Frankfurt: MARRIOTT
( )
HEIDELBERG: CROWNE PLAZA
( )
Innsbruck: AC HOTEL INNSBRUCK
( )
MUNIQUE: SHERATON ARABELLA PARK
salzburgo: AUSTRIA TREND EUROPA
VIENA: INTERCONTINENTAL
( )
LIublIana: GRAND PLAZA
( )
Opatija: AMADRIA ROYAL
( )
Split: ATRIUM
Dubrovnik: DUBROVNIK PALACE
Sarajevo: COURTYARD MARRIOTT
( )
Zagreb: SHERATON
( )
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AT

INNSBRUCK
LJUBLIANA
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VIENA

BA
SPLIT
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ZAGREB
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RO

RS
SARAJEVO

DUBROVNIK

TURQUÍA

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 19 noites com café da manhã tipo buffet

NSULTE
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N

T
• NO

CÓDIGO:
ALCRO

AS

S •

PÁGINA

TARIFAS EM EUROS
€ 3795,– por pessoa em duplo
€ 1615,– suplemento individual

15 PASSEIOS
INCLUÍDOS

ALEMANHA ROMÂNTICA E COSTA DA DALMÁCIA
DIA 1 Dom Frankfurt
Chegada em Frankfurt e acomodação.
(o traslado aeroporto–hotel não está
incluído).

DIa 2 SEG FRANKFURT HEIDELBERG
Pela manhã, saída para Rüdesheim, cidade típica nàs margens do rio Reno.
Embarque em cruzeiro fluvial que
passa por encantadoras paisagens
seguindo para a localidade de Sankt
Goarshausen, onde desembarcamos.
Continuação para Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha. Com sua romântica atmosfera
tirada de um conto de fadas e sua idílica localização entre florestas e vinhedos bem ao lado do rio Neckar, combina vida estudantil, becos pitorescos,
locais românticos e jovens, cultura e
monumentos impressionantes. Acomodação em Heidelberg.

DIa 3 TER HEIDELBERG-Innsbruck
Café da manhã e saída para a fronteira da Suíça com Alemanha, onde está
localizada a ilha de Mainau, um lugar
único, o Lago de Constança, famoso
por seus 20.000 tipos de plantas, que
inclui flores exóticas únicas, além de
animais que raramente associaríamos
à região dos Alpes. Visita a um grande
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jardim de 45 hectares, onde a diversidade e esplendor das plantas em floração merecem uma visita obrigatória.
Entre as principais atrações de Mainau
se destacam também a escadaria italiana em forma de cachoeira e flores,
as coníferas e sequoias gigantes, e os
jardins de frutas tropicais. À tarde, saída para Innsbruck e acomodação.

DIA 4 Qua Innsbruck
Café da manhã e visita panorâmica
incluindo o mausoléu do imperador
Maximilian e o centro antigo, onde se
destaca o famoso “Telhado de Ouro“.
Tarde livre para compras. Hospedagem.

DIA 5 Qui Innsbruck - MUNIQUE
Café da manhã e em seguida visita ao
Castelo de Neuschwanstein, construído pelo rei Ludwig II de Bavária, mais
conhecido pelo apelido de “Rei Louco“.
A construçao foi inspirada nos castelos
medievais dos “Cavaleiros Teutônicos“
e seus salões aludem a mitos, fábulas
e lendas. Em seguida, visita ao Palácio
de Linderhof, o menor dos três palácios
construídos pelo Ludwig ll da Bavária,
que pretendia emular o Castelo de Versailles. À tarde, continuação da viagem
para Oberammergau, célebre por seu
Auto da Paixão, que data de 1633 e
é representado a cada 10 anos. Em

seguida, visita também à Abadia Beneditina de Ettal, fundada pela Casa de
Wittelsbacher. Continuação para Munique passando pela parte alpina da
Baviera e pelo famoso Lago Tegernsee.
Acomodação.

DIA 6 Sex MUNIQUE
Café da manhã e visita panorâmica
à capital da Bavária, nas margens do
rio Isar e na base norte dos Alpes.
Destaque para a Catedral de Nossa
Senhora, austera construção do gótico
tardio, igreja gótica do Espírito Santo, igreja de São Miguel e São Nepomuceo. De fama mundial é a Antiga Pinacoteca, por sua coleção de pinturas
da escola flamenca-holandesa, alemã e
francesa e a Gliptoteca com esculturas
antigas da Assíria, Egito, Grécia e Roma.
Vale a pena mencionar também o Museu Alemão um dos maiores na área
técnica, indústria e ciência em geral. Visitamos também os jardins do Palácio
das Ninfas. Tarde livre.

DIA 7 Sab MUNIQUE - SALZBURGO
Café da manhã e saída para Salzburgo passando pela fabulosa paisagem
alpina da Bavaria. Chegada e visita
panorâmica à cidade, passando pelo
encantador centro antigo, onde se destaca o local de nascimento de Mozart,
a Catedral e a Fortaleza. Acomodação.

DIA 8 DOM salzburgo - Viena
Café da manhã e saída para Viena passando pela região de Salzkammergut,
com suas maravilhosas montanhas e
inúmeros lagos. Chegada em St. Wolfgang, pitoresco vilarejo da área, para
um curto passeio. Prosseguimento
para Bad Ischl, onde o imperador Franz
Joseph costumava passar suas férias.
Continuação para Viena. Acomodação.

DIA 9 SEG Viena
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como a Ópera, o Museu de Belas Artes
e Ciências Naturais, monumento de
Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura,
Teatro Nacional, e Palácio Imperial
“Hofburg“. Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio
do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde
livre e hospedagem em Viena.

DIA 10 Ter Viena - LIublIana
Café da manhã e saída em ônibus
para LiubiIana, capital da Eslovênia. A
seguir, visita a pé ao centro histórico
onde se destacam a Prefeitura, a Fonte
de Robba, as Três Pontes, a Universidade e o Parlamento. Hospedagem.

DIA 11 Qua LIublIana - Opatija
Café da manhã e continuação do
percurso para Postojna, famosa por
suas cavernas. A visita será feita em
trem turístico mineiro, passando pelas cavernas conhecidas como Salão
de Baile e Paraíso. O ponto mais chamativo é a gruta abobadada conhecida como a Sala de Concertos. Continuação para a cidade de Opatija,
situada no arquipélago de Ístria. De
finais do século XIX até a Primeira
Guerra Mundial, Opatija foi o centro
de saúde por excelência do Império
Austro-Húngaro e ainda restam muitas mansões luxuosas que conservam
todo o esplendor do passado. Recomendamos caminhar pelo Passeio
Marítimo ou pelos parques de Opatija, que abrigam árvores e plantas centenárias. Hospedagem.

DIA 12 Qui OPATIJA - ZADAR - SPLIT
Café da manhã e saída para Zadar. Em
seguida, visita panorâmica à cidade
que foi o centro administrativo da
Dalmácia bizantina e ganhou fama
em toda a Europa no século XVIII. Visitamos as ruínas do Fórum Romano
e a Igreja de São Donato do século
IX. Continuação para Split, principal
cidade da região da Dalmácia. Hospedagem em Split.

DIA 13 Sex Split
Café da manhã e visita ao centro
histórico da cidade. Split é a principal
cidade da Dalmácia, com 190.000 habitantes, situada numa península do
Mar Adriático. O crescimento de Split
está vinculado ao colossal Palácio
Diocleciano, atual centro da cidade.
A antiga “Piazza del Duomo“ era o
vestíbulo do palácio, da Catedral de
São Doimo, do templo de Júpiter, do
Batistério, do belo campanário e do
templo de Esculápio. Tarde livre e hospedagem em Split.

DIA 14 Sab SPLIT - DUBROVNIK
Após o café da manhã, continuação
do percurso margeando a escarpada
costa da Dalmácia, da qual se descortina uma paisagem encantadora
com diversas ilhas às margens do Mar
Adriático. Chegada à tarde em Dubrovnik, a famosa ‘Pérola do Adriático‘ e
visita à cidade antiga, declarada patrimônio universal pela Unesco. Pontos de particular interesse: a Igreja
Franciscana do século XIV, o Palácio
Rector, a Catedral e o Mosteiro Dominicano. Uma obra-prima do Renascimento que serviu de defesa aos cidadãos é a torre Minceta, a maior da
muralha de Dubrovnik e a mais bem
conservada da Europa. Hospedagem

DIA 15 Dom DUBROVNIK
Café da manhã e hospedagem.
DIA 16 Seg Dubrovnik
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de excursão a Montenegro (não
incluída), visitando as cidades e vilare-

jos mais bonitos do país, como Perast,
Kotor e Budva. Hospedagem.

DIA 17 Ter DUBROVNIK MEDJUGORJE - MOSTAR - SARAJEVO
Café da manhã e saída para a Bósnia
e Herzegovina, com parada em Medjugorje, lugar de peregrinação pelas
mais recentes aparições da Virgem
Maria. Continuação para Mostar, antiga capital da Bósnia e Herzegovina
e cidade emblemática na guerra da
Bósnia 1992-1995 pela destruição da
Ponte Antiga, reconstruída em 2004.
A cidade é desde muitos séculos um
grande caldeirão no qual diferentes
culturas e religiões se mesclam e se
manifestam em convivência pacífica.
O centro antigo é a parte mais visitada
da cidade, com suas ruas medievais
com pequenas lojas de artesanato,
típicas da região. Continuação para
Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina, sede religiosa do Supremo Mufti
dos muçulmanos, do bispo metropolitano, da igreja ortodoxa sérvia e sede
do arcebispado da igreja católica que
ganhou fama internacional também
pelo assassinato do arquiduque Franz
Ferdinand da Áustria (1914), o que
acabou provocando a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Hospedagem
em Sarajevo.

DIA 18 Qua Sarajevo
Café da manhã e visita à cidade que
fascina por sua multinacionalidade
que segue em paralelo com uma diversificação cultural de muitos séculos
que se evidência em uma de suas maiores atrações arquitetônicas, a famosa
Mesquita Husfreg Beg do século XVII,

com sua magnífica ornamentação de
estalactites sob a cúpula. Visitamos
também o pitoresco bazar “Bas Carsija“ do século XV, no centro histórico
da cidade, o bairro austro-húngaro e
o estádio Olímpico. Tarde livre para
compras. Hospedagem em Sarajevo.

DIA 19 Qui Sarajevo - Zagreb
Café da manhã e saída para Zagreb,
capital da Croácia. Chegada e passeio
pelo centro antigo, onde se destacam
o Palácio do Governo, a catedral de
Santo Estevão e a igreja de São Marcos. Acomodação.

DIA 20 Sex Zagreb
Café da manhã e traslado o aereoporto.
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JULHO������������������������� 18
AGOSTO������������������������ 15
SETEMBRO���������������������� 12

	HOTÉIS PREVISTOS

BE

PL
FRANKFURT

HEIDELBERG

DE

ZÜRICH
FR
INTERLAKEN CH

MUNICH

MONTREUX

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
( )
Frankfurt: MARRIOTT
HEIDELBERG: CROWNE PLAZA
( )
Innsbruck:
( )
PT AC HOTEL INNSBRUCK
MUNIQUE: SHERATON ARABELLA
PARK
ES
ZURIQUE: LEONARDO RIGIHOF
INTERLAKEN: HOTEL DU NORD
MONTREUX: FAIRMONT
MILÃO: NYX HOTEL MILAN

UA

CZ

MILÃO
IT

SK

AT
INNSBRUCK
SI

MD
HU
RO

HR
BA

RS

TURQUÍA

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 15 noites com café da manhã tipo buffet

TARIFAS EM EUROS
€ 3295,– por pessoa em duplo
€ 1275,– suplemento individual

NSULTE
CO

16 DIAS

TE

T

CÓDIGO:
ALSUI

5

I M P O R TA

N

• NO

AS

S •

PÁGINA

12 PASSEIOS
INCLUÍDOS
EM
3 NOITES
MONTREUX
HOTEL DE LUXO

ALEMANHA E SUIÇA

DIA 1 Dom Frankfurt
Chegada em Frankfurt e acomodação.
(o traslado aeroporto–hotel não está
incluído).

DIa 2 SEG FRANKFURT HEIDELBERG
Pela manhã, saída para Rüdesheim, cidade típica nàs margens do rio Reno.
Embarque em cruzeiro fluvial que
passa por encantadoras paisagens
seguindo para a localidade de Sankt
Goarshausen, onde desembarcamos.
Continuação para Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha. Com sua romântica atmosfera
tirada de um conto de fadas e sua idílica localização entre florestas e vinhedos bem ao lado do rio Neckar, combina vida estudantil, becos pitorescos,
locais românticos e jovens, cultura e
monumentos impressionantes. Acomodação em Heidelberg.

DIa 3 TER HEIDELBERG-Innsbruck
Café da manhã e saída para a frontei-
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ra da Suíça com Alemanha, onde está
localizada a ilha de Mainau, um lugar
único do Lago de Constança, famoso
por seus 20.000 tipos de plantas, que
inclui flores exóticas únicas, além de
animais que raramente associaríamos
à região dos Alpes. Visita a um grande
jardim de 45 hectares, onde a diversidade e esplendor das plantas em floração merecem uma visita obrigatória.
Entre as principais atrações de Mainau
se destacam também a escadaria italiana em forma de cachoeira e flores,
as coníferas e sequoias gigantes, e os
jardins de frutas tropicais. À tarde, saída para Innsbruck e acomodação.

DIA 4 Qua Innsbruck
Café da manhã e visita panorâmica
incluindo o mausoléu do imperador
Maximilian e o centro antigo, onde se
destaca o famoso “Telhado de Ouro“.
Tarde livre para compras. Hospedagem.

DIA 5 Qui Innsbruck - MUNIQUE
Café da manhã e em seguida visita ao
Castelo de Neuschwanstein, construído pelo rei Ludwig II de Bavária, mais
conhecido pelo apelido de “Rei Louco“.
A construçao foi inspirada nos castelos
medievais dos “Cavaleiros Teutônicos“
e seus salões aludem a mitos, fábulas

e lendas. Em seguida, visita ao Palácio
de Linderhof, o menor dos três palácios
construídos pelo Ludwig ll da Bavária,
que pretendia emular o Castelo de Versailles. À tarde, continuação da viagem
para Oberammergau, célebre por seu
Auto da Paixão, que data de 1633 e é
representado a cada 10 anos. Em seguida, visita também à Abadia Beneditina
de Ettal, fundada pela Casa de Wittelsbacher. Continuação para Munique
passando pela parte alpina da Baviera
e pelo famoso Lago Tegernsee. Acomodação.

DIA 6 Sex MUNIQUE
Café da manhã e visita panorâmica
à capital da Bavária, nas margens do
rio Isar e na base norte dos Alpes.
Destaque para a Catedral de Nossa
Senhora, austera construção do gótico
tardio, igreja gótica do Espírito Santo, igreja de São Miguel e São Nepomuceo. De fama mundial é a Antiga Pinacoteca, por sua coleção de pinturas
da escola flamenca-holandesa, alemã e
francesa e a Gliptoteca com esculturas
antigas da Assíria, Egito, Grécia e Roma.
Vale a pena mencionar também o Museu Alemão um dos maiores na área
técnica, indústria e ciência em geral. Visitamos também os jardins do Palácio
das Ninfas. Tarde livre.

DIA 7 SAB MUNIQUE Cataratas do Reno - ZURIQUE
Café da manhã e saída para Schaffhausen, famosa pelas Cataratas do
Reno, a maior cachoeira na Europa
Central. Em seguida, passagem pelo
centro antigo de Schaffhausen, fechado para automóveis que é considerado um dos mais pitorescos de toda a
Suíça. Chegada em Zurique à tarde e
acomodação.

DIA 8 Dom ZURIQUE
Café da manhã e vista à cidade, na
qual se destaca especialmente o centro histórico com a catedral, a antiga
prefeitura e a Porta de San Martin.
Continuação pelo centro de comércioe financeiro, Bahnhofstrasse, Igreja
de Fraumünster, o Limmatquai e o
bairro da Universidade. Acomodação.

DIA 9 SEG ZURIQUE - Lucerna Interlaken
Café da manhã e continuação para
Lucerna cidade medieval localizada nàs margens do Lago de Lucerna
(Quatro Cantões). O ponto de atração
é a famosa Ponte da Capela, construída em madeira em 1333, coberta e
decorada com várias pinturas. Breve
parada e continuação para a cidade
de Interlaken situada entre dois lagos,

Thun e Brienz. A principal atração de
Interlaken é a majestosa paisagem
que a rodeia com os picos da região
de Jungfrau com mais de 4000 metros
de altura. Acomodação em Interlaken.

DIA 10 TER Interlaken
Café da manhã e excursão à la famosa
montanha Jungfraujoch. Partida
em ônibus até à pequena cidade de
Lauterbrunnen para embarque no
trem alpino para a estação de “ Kleine
Scheidegg”. Há mais de 100 anos a ferrovia Jungfraubahnen sobre à estação
de trem de maior altitude da Europa,
a 3454 m acima do nível do mar. De
Kleine Scheidegg o trem cremalheira
sobe durante todo o ano o íngreme
túnel até Jungfraujoch. O túnel que
foi construído entre 1896 e 1912
tem comprimento de 7 km desde a
estação Eigergletscher. Duas paradas
nas galerias da montanha oferecem
pelas suas janelas vistas espetaculares
da face norte do Eiger e do mundo
glacial. No topo se abre para os visitantes um maravilhoso mundo alpino feito de gelo, neve e rocha. Retorno

em trem para Grindelwald, onde nosso ônibus nos espera para voltar para
Interlaken. Hospedagem.

DIA 11 QUA Interlaken - BERNA MONTREUX
Café da manhã e partida para Berna,
capital da Suíça, Patrimônio Cultural
da humanidade e uma das cidades
medievais mais bem preservadas da
Europa. Breve visita panorâmica com
destaque para a Torre do Relógio e
a Catedral de São Vicente do século
XV. Breve parada e continuação para
Montreux. Acomodação.

DIA 12 QUI MONTREUX GENEBRA - MONTREUX
Café da manhã e excursão para Genebra. Na chegada, visita à cidade
passeando pela Promenade Du Lac
e Jardim Inglês, onde se pode apreciar o famoso relógio floral, símbolo
da importância que contínua tendo
a indústria de relógios para a cidade.
Genebra é o berço de personagens
ilustres como Calvino, Rousseau, Voltaire e Henri Dunant, fundador da

Cruz Vermelha. O emblema da cidade
é o jorro de fonte mais alto do mundo
que atinge uma altura de 140 metros.
A água dispara a 100 km por hora e
uma válvula lhe dá uma aparência
branca brilhante que pode ser vista
ainda melhor à noite. Passamos pelo
centro histórico onde se ergue a famosa catedral calvinista de St Pierre,
na qual João Calvino pregava. Uma
atração que visitamos é o Parc des
Bastions com o Monumento aos Reformadores, homenagem aos pais da
Reforma calvinista. Tempo livre e retorno a Montreux. Acomodação.

DIA 13 SEX MONTREUX
Café de manhã e dia livre. Recomendamos fazer a excursão para Chamonix
(não incluída). Uma viagem de 90 minutos em ônibus através do pitoresco
Vale Arve nos leva de Genebra para
Chamonix, uma das mais famosas vilas
de montanha aos pés do notável e majestoso Mont Blanc, o pico mais alto da
Europa. Acomodação .
DIA 14 SAB MONTREUX - MILÃO
Café da manhã e saída para a Itália

cruzando os Alpes pelo túnel de
San Bernardino com extensão de 7
quilômetros, entrando na Itália pelo
Valle d‘Aosta. Chegada à tarde a Milão,
capital da Lombardia e segunda maior
cidade do país. Acomodação.

DIA 15 DOM MILÃO
Café da manhã e visita ao interior
da famoso Duomo de Milão, a maior catedral gótica do mundo cuja
construção começou em 1386. Na
frente da catedral encontra-se a Galleria Vittorio Emanuele II, enormes
galerias comerciais da Belle Époque.
Foram construídas com o objetivo de
comunicar a Piazza del Duomo com a
Piazza della Scala e logo se tornaram
um dos locais mais populares de
Milão. Tarde livre para atividades pessoais e acomodação.

DIA 16 SEG MILÃO
Café da manhã e traslado paea o aeroporto.

33

LT
RU

GB

BY

NL

SAÍDAS GARANTIDAS 2021
ABRIL��������������������������
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29
10
22
19
16

DE
FR

CH

MILÃOIT

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
MUNIQUE: SHERATON ARABELLA PARK
PT
ZURIQUE: LEONARDO RIGIHOF
ES
INTERLAKEN: HOTEL DU NORD
MONTREUX: FAIRMONT
MILÃO: NYX HOTEL MILAN

UA

CZ

MUNICH

ZÜRICH

INTERLAKEN

MONTREUX

	HOTÉIS PREVISTOS

PL

BE

( )

SK
MD

AT
SI

HU
RO

HR
BA

RS

NSULTE
CO

5

TE

AS

I M P O R TA

N

SERVIÇOS INCLUÍDOS

T
• NO

TURQUÍA

S •

PÁGINA

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 11 noites com café da manhã tipo buffet

TARIFAS EM EUROS
€ 2790,– por pessoa em duplo
€ 1100,– suplemento individual

CÓDIGO:
SUI

12 DIAS

DESCUBRA A SUIÇA

DIA 1 QUI MUNIQUE
Chegada a Munique e acomodação
(o traslado aeroporto–hotel não está
incluído).

DIA 2 Sex MUNIQUE
Café da manhã e visita panorâmica
à capital da Bavária, nas margens do
rio Isar e na base norte dos Alpes.
Destaque para a Catedral de Nossa
Senhora, austera construção do gótico
tardio, igreja gótica do Espírito Santo, igreja de São Miguel e São Nepomuceo. De fama mundial é a Antiga Pinacoteca, por sua coleção de pinturas
da escola flamenca-holandesa, alemã e
francesa e a Gliptoteca com esculturas
antigas da Assíria, Egito, Grécia e Roma.
Vale a pena mencionar também o Museu Alemão um dos maiores na área
técnica indústria e ciência em geral. Visitamos também os jardins do Palácio
das Ninfas. Tarde livre.

DIA 3 SAB MUNIQUE Cataratas do Reno - ZURIQUE
Café da manhã e saída para Schaffhausen, famosa pelas Cataratas do
Reno, a maior cachoeira na Europa
Central. Passagem pelo centro antigo de Schaffhausen, fechado para
automóveis que é considerado um
dos mais pitorescos de toda a Suíça.
Chegada em Zurique à tarde e acomodação.
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DIA 4 Dom ZURIQUE
Café da manhã e vista à cidade, na
qual se destaca especialmente o centro histórico com a catedral, a antiga
prefeitura e a Porta de San Martin.
Continuação pelo centro de comércioe financeiro, Bahnhofstrasse, Igreja
de Fraumünster, o Limmatquai e o
bairro da Universidade. Acomodação.

DIA 5 SEG ZURIQUE - Lucerna Interlaken
Café da manhã e continuação para
Lucerna cidade medieval nàs margens
do Lago de Lucerna (Quatro Cantões).
O ponto de atração é a famosa Ponte
da Capela, construída em madeira em
1333, coberta e decorada com várias
pinturas. Breve parada e continuação
para Interlaken situada entre dois lagos, Thun e Brienz, cuja atração é a
majestosa paisagem que a rodeia com
os picos da região de Jungfrau com
mais de 4000 metros de altura.

DIA 6 TER Interlaken
Café da manhã e excursão à la famosa
montanha Jungfraujoch. Partida
em ônibus até à pequena cidade de
Lauterbrunnen para embarque no
trem alpino para a estação de “ Kleine
Scheidegg”. Há mais de 100 anos a ferrovia Jungfraubahnen sobre à estação
de trem de maior altitude da Europa,
a 3454 m acima do nível do mar. De
Kleine Scheidegg o trem cremalheira
sobe durante todo o ano o íngreme
túnel até Jungfraujoch. O túnel que
foi construído entre 1896 e 1912
tem comprimento de 7 km desde a
estação Eigergletscher. Duas paradas
nas galerias da montanha oferecem

8

PASSEIOS
INCLUÍDOS

pelas suas janelas vistas espetaculares
da face norte do Eiger e do mundo
glacial. No topo se abre para os visitantes um maravilhoso mundo alpino feito de gelo, neve e rocha. Retorno
em trem para Grindelwald, onde nosso ônibus nos espera para voltar para
Interlaken. Hospedagem.

DIA 7 QUA Interlaken - BERNA MONTREUX
Café da manhã e partida para Berna,
capital da Suíça, Patrimônio Cultural
da humanidade e uma das cidades
medievais mais bem preservadas da
Europa. Breve visita panorâmica com
destaque para a Torre do Relógio e
a Catedral de São Vicente do século
XV. Breve parada e continuação para
Montreux. Acomodação.

DIA 8 QUI MONTREUX - GENEBRA MONTREUX
Café da manhã e excursão à Genebra.
Visita à cidade passeando pela Promenade Du Lac e Jardim Inglês, onde
se pode apreciar o famoso relógio
floral, símbolo da importância que
contínua tendo a indústria de relógios
para a cidade. Genebra é o berço de
personagens ilustres, como Calvino,
Rousseau, Voltaire e Henri Dunant,
fundador da Cruz Vermelha. O emblema da cidade é o jorro de fonte mais
alto do mundo que atinge a altura de
140 metros. A água dispara a 100 km
por hora e uma válvula lhe dá uma
aparência branca brilhante que pode
ser vista ainda melhor à noite. Passamos pelo centro histórico onde se ergue a famosa catedral calvinista de St
Pierre, na qual João Calvino pregava.

EM
3 NOITES
MONTREUX
HOTEL DE LUXO

Uma atração que visitamos é o Parc
des Bastions com o Monumento aos
Reformadores, homenagem aos pais
da Reforma calvinista. Tempo livre e
retorno a Montreux. Acomodação.

DIA 9 SEX MONTREUX
Café de manhã e dia livre.

DIA 10 SAB montreux- MILÃO
Café da manhã e saída para a Itália cruzando os Alpes pelo túnel de San Bernardino com extensão de 7 quilômetros, entrando na Itália pelo Valle
d‘Aosta. Chegada à tarde em Milão,
capital da Lombardia e segunda maior
cidade do país. Acomodação a Milão.

DIA 11 DOM MILÃO
Café da manhã e visita ao interior
da famoso Duomo de Milão, a maior catedral gótica do mundo cuja
construção começou em 1386. Na
frente da catedral encontra-se a Galleria Vittorio Emanuele II, enormes
galerias comerciais da Belle Époque.
Foram construídas com o objetivo de
comunicar a Piazza del Duomo com a
Piazza della Scala e logo se tornaram
um dos locais mais populares de
Milão. Tarde livre e acomodação.

DIA 12 SEG MILÃO
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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CÓDIGO:
EETCEAL

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

17 DIAS

12 PASSEIOS
INCLUÍDOS

SAÍDAS GARANTIDAS 2021

LESTE EUROPEU E ALEMANHA

DIA 1 Qui VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado ao hotel e acomodação. Jantar de boas-vindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof, com bebidas incluídas.



DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como a Ópera, os Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento
de Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro Nacional, e Palácio Imperial “Hofburg“. Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio do
príncipe Eugênio de Saboya, com uma
vista magnífica da cidade, imortalizada por Canaletto em suas pinturas de
Viena. Em seguida caminhamos pelo
centro antigo de Viena passando pelo
Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça
Freyung com seus palácios e a Praça
dos Heróis, onde está o Palácio Imperial. O passeio termina com a visita ao
interior da Catedral de Santo Estevão.
Retorno ao hotel. Tarde livre.



DIA 3 Sab VIENA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena.



DIA 4 Dom VIENA - BUdapeste
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs margens do
Danúbio que está dividida em duas
partes: “Buda“ onde se encontra o
lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e
“Pest“, onde está o centro de comércio
com todos os hotéis e restaurantes. Os
monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
a Igreja de Matias. Hospedagem em
Budapeste.



DIA 5 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel
e hospedagem.

DIA 6 Ter BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da
Eslováquia. Tempo livre para passeios independentes pelo centro
antigo. Continuação para Praga e
hospedagem. À tarde, breve passeio
percorrendo o caminho que nos
tempos medievais os reis faziam após
a coroação na Catedral de São Vito.
Oportunidade para apreciar as mais
belas vistas da cidade e conhecer os
núcleos mais antigos de Praga.

DIA 7 Qua PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos
monumentos históricos mais interessantes da cidade como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional e também visita
ao interior do Castelo de Praga. Numa
pequena caminhada a pé vemos a famosa Praça da Cidade Antiga com seu
relógio astronômico, a igreja gótica da
Virgem de Tyn e a famosa Ponte Carlos.
Tarde livre e hospedagem em Praga.

DIA 8 Qui PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.



DIA 9 Sex PRAGA - DRESDEN BERLIM
Café da manhã e saída para Dresden,
uma das cidades mais belas da Alemanha, situada às margens do rio
Elba, chamada também de ‘a Florença
do Elba‘, que sofreu grandes danos
durante bombardeio da aviação
norte-americana, mas atualmente
recuperou sua antiga beleza arquitetônica. É digna de nota a joia barroca de Zwinger, a Ópera de Semper
e a Igreja da Corte. Continuação da
viagem para Berlim. Hospedagem.

DIA 10 Sab BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm,
Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade
de Humboldt e Museu de Pérgamo.
Ao finalizar a visita oferecemos um
passeio de barco pelo rio Spree, a
melhor forma de admirar esta bonita
cidade e seus belos edifícios e pontes.
Tarde livre e hospedagem.

DIA 11 Dom BERLIM - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Frankfurt
passando pela cidade de Weimar, capital da Turíngia, que conserva ainda
hoje muito de seu caráter medieval.

É digna de menção a Igreja Paroquial
(1500) no centro da praça que abriga um coreto começado por Lukas
Cranach O Velho, o Teatro Nacional Alemão, no qual a Assembléia
Constituinte redigiu a constituição
da República Alemã em 1914. Continuação para Frankfurt. Hospedagem.

DIa 12 SEG FRANKFURT HEIDELBERG
Pela manhã, saída para Rüdesheim, cidade típica nàs margens do rio Reno.
Embarque em cruzeiro fluvial que
passa por encantadoras paisagens
seguindo para a localidade de Sankt
Goarshausen, onde desembarcamos.
Continuação para Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha. Com sua romântica atmosfera
tirada de um conto de fadas e sua idílica localização entre florestas e vinhedos bem ao lado do rio Neckar, combina vida estudantil, becos pitorescos,
locais românticos e jovens, cultura e
monumentos impressionantes. Acomodação em Heidelberg.

DIa 13 TER HEIDELBERG-Innsbruck
Café da manhã e saída para a fronteira da Suíça com Alemanha, onde está
localizada a ilha de Mainau, um lugar
único do Lago de Constança, famoso
por seus 20.000 tipos de plantas, que
inclui flores exóticas únicas, além de
animais que raramente associaríamos
à região dos Alpes. Visita a um grande
jardim de 45 hectares, onde a diversidade e esplendor das plantas em floração merecem uma visita obrigatória.
Entre as principais atrações de Mainau
se destacam também a escadaria italiana em forma de cachoeira e flores,
as coníferas e sequoias gigantes, e os
jardins de frutas tropicais. À tarde, saída para Innsbruck e acomodação

DIA 14 Qua Innsbruck
Café da manhã e visita panorâmica
incluindo o mausoléu do imperador
Maximilian e o centro antigo, onde se
destaca o famoso “Telhado de Ouro“.
Tarde livre para compras. Hospedagem.

DIA 15 Qui Innsbruck - MUNIQUE
Café da manhã e em seguida visita ao
Castelo de Neuschwanstein, construído pelo rei Ludwig II de Bavária, mais
conhecido pelo apelido de “Rei Louco“.
A construçao foi inspirada nos castelos
medievais dos “Cavaleiros Teutônicos“
e seus salões aludem a mitos, fábulas e
lendas. Em seguida, visita ao Palácio de
Linderhof, o menor dos três palácios

ABRIL������������������ 15, 29
MAIO������������������ 13, 27
JUNHO����������������� 10, 24
JULHO������������������ 8, 22
AGOSTO����������������� 5, 19
SETEMBRO��������������� 2, 16

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Viena:
PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
BudapestE:
NOVOTEL DANUBE
COURTYARD CITY CENTER
Praga: PARK INN
BerLIm: CROWNE PLAZA
( )
Frankfurt: MARRIOTT
( )
HEIDELBERG:
CROWNE PLAZA
( )
Innsbruck:
AC HOTEL INNSBRUCK
( )
MUNIQUE:
SHERATION ARABELLA
( )

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol
(com conhecimentos de português)
• 16 noites com café da manhã buffet
• Jantar de boas-vindas

TARIFAS EM EUROS
€ 2695,– por pessoa em duplo
€ 1120,– suplemento individual
€ 140,– por pessoa suplemento alta
temporada em Munique setembro 16

construídos pelo Ludwig ll da Bavária,
que pretendia emular o Castelo de Versailles. À tarde, continuação da viagem
para à Abadia Beneditina de Ettal, fundada pela Casa de Wittelsbacher. Continuação para Munique passando pela
parte alpina da Baviera e pelo famoso
Lago Tegernsee.

DIA 16 Sex MUNIQUE
Café da manhã e visita panorâmica
à capital da Bavária, nas margens do
rio Isar e na base norte dos Alpes.
Destaque para a Catedral de Nossa Senhora, austera construção do gótico
tardio, igreja gótica do Espírito Santo, igreja de São Miguel e São Nepomuceo. De fama mundial é a Antiga Pinacoteca, por sua coleção de pinturas
da escola flamenca-holandesa, alemã e
francesa e a Gliptoteca com esculturas
antigas da Assíria, Egito, Grécia e Roma.
Visitamos também os jardins do Palácio das Ninfas. Tarde livre.

DIA 17 Sab MUNIQUE
Café da manhã e fim dos nossos serviços. (o traslado para o aeroporto não
está incluído).
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NSULTE
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GB

FRANKFURT
HEIDELBERG

CH

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN
BudapestE: NOVOTEL DANUBE
COURTYARD CITY CENTER
Praga: PARK INN
BerLIm: CROWNE PLAZA
( )
Frankfurt: MARRIOTT
( )
HEIDELBERG: CROWNE PLAZA
( )
Innsbruck: AC HOTEL INNSBRUCK
( )
MUNIQUE: SHERATON ARABELLA
( )
SALZBURGO: AUSTRIA TREND EUROPA
VIENA: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN

S •
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FR

	HOTÉIS PREVISTOS

DE

5

TE
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ABRIL������������������������ 15, 29
MAIO������������������������ 13, 27
JUNHO����������������������� 10, 24
JULHO������������������������ 8, 22
AGOSTO����������������������� 5, 19
SETEMBRO��������������������� 2, 16
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RU
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BA

CÓDIGO:
EETRAP

19 DIAS

MD

BUDAPEST

AT VIENA
INNSBRUCK

RS

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

14 PASSEIOS
INCLUÍDOS

TURQUÍA

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 18 noites com café da manhã buffet
• Jantar de boas-vindas

TARIFAS EM EUROS
€ 2890,– por pessoa em duplo
€ 1260,– suplemento individual
€ 140,– por pessoa suplemento alta
temporada em Munique setembro 16

RONDA ALPINA
DIA 3 Sab VIENA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena.



DIA 1 Qui VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação. Jantar de boasvindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas.



DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo a “Ringstrasse“
com os seus suntuosos monumentos
como a Ópera, o Museu de Belas Artes
e Ciências Naturais, monumento de
Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura,
Teatro Nacional e Palácio Imperial
“Hofburg“. Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio
do príncipe Eugênio de Saboya,
com uma vista magnífica da cidade,
imortalizada por Canaletto em suas
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está
o Palácio Imperial. O passeio termina
com a visita ao interior da Catedral de
Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde
livre e hospedagem.
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DIA 4 Dom VIENA - BUDAPESTE
Café da manhã e saída em ônibus para
a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs margens do
Danúbio que está dividida em duas
partes: “Buda“ onde se encontra o
lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e
“Pest“, onde está o centro de comércio
com todos os hotéis e restaurantes. Os
monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
a Igreja de Matias. Hospedagem.

DIA 5 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel e
hospedagem.

DIA 6 Ter BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da Eslováquia. Tempo livre para passeios in-

dependentes pelo centro antigo. Continuação para Praga e hospedagem.
À tarde, breve passeio percorrendo
o caminho que nos tempos medievais os reis faziam após a coroação na
Catedral de São Vito. Oportunidade
para apreciar as mais belas vistas da
cidade e conhecer os núcleos mais antigos de Praga.

DIA 7 Qua PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela
manhã, tour panorâmico passando
pelos monumentos históricos mais
interessantes da cidade como a Praça
Venceslau, o Teatro Nacional e também visita ao interior do Castelo de
Praga. Numa pequena caminhada a
pé vemos a famosa Praça da Cidade
Antiga com seu relógio astronômico,
a igreja gótica da Virgem de Tyn e a
famosa Ponte Carlos. Tarde livre.

DIA 8 Qui PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.

DIA 9 Sex PRAGA - DRESDEN BERLIM
Café da manhã e saída para Dresden,
uma das cidades mais belas da Alemanha, situada às margens do rio
Elba, chamada também de a “Florença
do Elba“, que sofreu grandes danos
durante bombardeio da aviação
norte-americana, mas atualmente

recuperou sua antiga beleza arquitetônica. É digna de nota a jóia barroca de Zwinger, a Ópera de Semper
e a Igreja da Corte. Continuação da
viagem para Berlim. Hospedagem.

DIA 10 Sab BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade, na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm,
Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade
Humboldt e Museu de Pérgamo. Ao
finalizar a visita oferecemos um passeio de barco pelo rio Spree, a melhor
forma de admirar esta bonita cidade
e seus belos edifícios e pontes. Tarde
livre e hospedagem em Berlim.

DIA 11 Dom BERLIM - FRANKFURT
Café da manhã e saída para Frankfurt
passando pela cidade de Weimar, capital da Turíngia, que conserva ainda hoje
muito de seu caráter medieval. E digna
de menção a Igreja Paroquial (1500) no
centro da praça que abriga um coreto
começado por Lukas Cranach O Velho,
o Teatro Nacional Alemão, no qual a
Assembléia Constituinte redigiu a constituição da República Alemã em 1914,
e a casa de Liszt, onde ele compôs suas
obras-primas como ´as Rapsódias Húngaras` e a “Sinfonía de Dante“. Continuação para Frankfurt. Hospedagem.

DIa 12 SEG FRANKFURT HEIDELBERG
Pela manhã, saída para Rüdesheim, cidade típica nàs margens do rio Reno.
Embarque em cruzeiro fluvial que
passa por encantadoras paisagens
seguindo para a localidade de Sankt
Goarshausen, onde desembarcamos.
Continuação para Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha. Com sua romântica atmosfera
tirada de um conto de fadas e sua idílica localização entre florestas e vinhedos bem ao lado do rio Neckar, combina vida estudantil, becos pitorescos,
locais românticos e jovens, cultura e
monumentos impressionantes. Acomodação em Heidelberg.

DIa 13 TER HEIDELBERG-Innsbruck
Café da manhã e saída para a fronteira da Suíça com Alemanha, onde está
localizada a ilha de Mainau, um lugar
único do Lago de Constança, famoso
por seus 20.000 tipos de plantas, que
inclui flores exóticas únicas, além de
animais que raramente associaríamos
à região dos Alpes. Visita a um grande
jardim de 45 hectares, onde a diversidade e esplendor das plantas em floração merecem uma visita obrigatória.
Entre as principais atrações de Mainau
se destacam também a escadaria italiana em forma de cachoeira e flores,
as coníferas e sequoias gigantes, e os

jardins de frutas tropicais. À tarde, saída para Innsbruck e acomodação.

DIA 14 Qua Innsbruck
Café da manhã e visita panorâmica
incluindo o mausoléu do imperador
Maximilian e o centro antigo, onde se
destaca o famoso “Telhado de Ouro“.
Tarde livre para compras. Hospedagem.

DIA 15 Qui Innsbruck - MUNIQUE
Café da manhã e em seguida visita ao
Castelo de Neuschwanstein, construído pelo rei Ludwig II de Bavária, mais
conhecido pelo apelido de “Rei Louco“.
A construçao foi inspirada nos castelos
medievais dos “Cavaleiros Teutônicos“
e seus salões aludem a mitos, fábulas e
lendas. Em seguida, visita ao Palácio de
Linderhof, o menor dos três palácios
construídos pelo Ludwig ll da Bavária,
que pretendia emular o Castelo de Versailles. À tarde, continuação da viagem
para Oberammergau, célebre por seu
Auto da Paixão, que data de 1633 e é
representado a cada 10 anos. Em seguida, visita também à Abadia Beneditina de Ettal, fundada pela Casa de
Wittelsbacher. Continuação para Munique passando pela parte alpina da
Baviera e pelo famoso Lago Tegernsee.
Acomodação.

DIA 16 Sex MUNIQUE
Café da manhã e visita panorâmica
à capital da Bavária, nas margens do
rio Isar e na base norte dos Alpes.
Destaque para a Catedral de Nossa Se-nhora, austera construção do
gótico tardio, igreja gótica do Espírito
Santo, igreja de São Miguel e São Nepomuceo. De fama mundial é a Antiga
Pinacoteca, por sua coleção de pinturas da escola flamenca-holandesa,
alemã e francesa e a Gliptoteca com
esculturas antigas da Assíria, Egito,
Grécia e Roma. Vale a pena mencionar também o Museu Alemão um dos
maiores na área técnica, indústria e
ciência em geral. Visita aos jardins do
Palácio das Ninfas. Tarde livre. Acomodação em Munique.

DIA 17 Sab MUNIQUE - SALZBURGO
Café da manhã e saída para Salzbur-

go passando pela fabulosa paisagem
alpina da Bavaria. Chegada e visita
panorâmica à cidade, passando pelo
encantador centro antigo, onde se
destaca o local de nascimento de Mozart, a Catedral e a Fortaleza. Acomodação.

DIA 18 DOM salzburgo -Viena
Café da manhã e saída para Viena passando pela região de Salzkammergut,
com suas maravilhosas montanhas e
inúmeros lagos. Chegada em St. Wolfgang, pitoresco vilarejo da área, para
um curto passeio. Prosseguimento
para Bad Ischl, onde o imperador Franz
Joseph costumava passar suas férias.
Continuação para Viena. Acomodação.

DIA 19 SEG VIENA
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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RONDA ALPINA

SAÍDAS GARANTIDAS 2021

ABRIL�������������������������� 25
MAIO������������������������� 9, 23
JUNHO������������������������ 6, 20
JULHO������������������������ 4, 18
AGOSTO�������������������� 1, 15, 29
SETEMBRO�������������������� 12, 26

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Frankfurt: MARRIOTT
( )
HEIDELBERG: CROWNE PLAZA
( )
Innsbruck: AC HOTEL INNSBRUCK
( )
MUNIQUE: SHERATON ARABELLA
( )
salZburgo: AUSTRIA TREND EUROPA
VIENA: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN

NSULTE
CO

TARIFAS EM EUROS
€ 1630,– por pessoa em duplo
€ 630,– suplemento individual
€ 140,– por pessoa suplemento alta
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T
• NO

• Carregadores nos hotéis (exceto em Füssen)
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 9 noites com café da manhã tipo buffet

S •

PÁGINA

SERVIÇOS INCLUÍDOS

CÓDIGO:
EETALAUS

10 DIAS

temporada em Munique setembro 26

8

PASSEIOS
INCLUÍDOS

ALEMANHA ROMÂNTICA E ÁUSTRIA
DIA 1 Dom Frankfurt
Chegada em Frankfurt e acomodação
(o traslado não está incluído).

DIa 2 SEG FRANKFURT HEIDELBERG
Pela manhã, saída para Rüdesheim, cidade típica nàs margens do rio Reno.
Embarque em cruzeiro fluvial que
passa por encantadoras paisagens
seguindo para a localidade de Sankt
Goarshausen, onde desembarcamos.
Continuação para Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha. Com sua romântica atmosfera
tirada de um conto de fadas e sua idílica localização entre florestas e vinhedos bem ao lado do rio Neckar, combina vida estudantil, becos pitorescos,
locais românticos e jovens, cultura e
monumentos impressionantes. Acomodação em Heidelberg.

DIa 3 TER HEIDELBERG innsbruck
Café da manhã e saída para a fronteira da Suíça com Alemanha, onde está
localizada a ilha de Mainau, um lugar
único do Lago de Constança, famoso
por seus 20.000 tipos de plantas, que
inclui flores exóticas únicas, além de
animais que raramente associaríamos
à região dos Alpes. Visita a um grande
jardim de 45 hectares, onde a diversi-
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dade e esplendor das plantas em floração merecem uma visita obrigatória.
Entre as principais atrações de Mainau
se destacam também a escadaria italiana em forma de cachoeira e flores,
as coníferas e sequoias gigantes, e os
jardins de frutas tropicais. À tarde, saída para Innsbruck e acomodação.



DIA 4 Qua Innsbruck
Café da manhã e visita panorâmica
incluindo o mausoléu do imperador
Maximilian e o centro antigo, onde se
destaca o famoso “Telhado de Ouro“.
Tarde livre para compras. Hospedagem em Innsbruck.

DIA 5 Qui Innsbruck - MUNIQUE
Café da manhã e em seguida visita ao
Castelo de Neuschwanstein, construído pelo rei Ludwig II de Bavária, mais
conhecido pelo apelido de “Rei Louco“.
A construçao foi inspirada nos castelos
medievais dos “Cavaleiros Teutônicos“
e seus salões aludem a mitos, fábulas
e lendas. Em seguida, visita ao Palácio
de Linderhof, o menor dos três palácios construídos por Ludwig ll da Bavária, que pretendia emular o Castelo
de Versailles. À tarde, continuação da
viagem para Oberammergau, célebre
por seu Auto da Paixão, que data de
1633 e é representado a cada 10 anos.
Em seguida, visita também à Abadia
Beneditina de Ettal, fundada pela Casa

de Wittelsbacher. Continuação para
Munique passando pela parte alpina
da Baviera e pelo famoso Lago Tegernsee. Acomodação.

DIA 6 Sex MUNIQUE
Café da manhã e visita panorâmica à
capital da Bavária, nas margens do rio
Isar e na base norte dos Alpes. Destaque
para a Catedral de Nossa Senhora,
austera construção do gótico tardio,
igreja gótica do Espírito Santo, igreja
de São Miguel e São Nepomuceo. De
fama mundial é a Antiga Pinacoteca,
por sua coleção de pinturas da escola
flamenca-holandesa, alemã e francesa
e a Gliptoteca com esculturas antigas
da Assíria, Egito, Grécia e Roma. Visitamos também os jardins do Palácio das
Ninfas. Tarde livre. Acomodação em
Munique.

DIA 7 Sab MUNIQUE - SALZBURGO
Café da manhã e saída para Salzburgo passando pela fabulosa paisagem
alpina da Bavaria. Chegada e visita
panorâmica à cidade, passando pelo
encantador centro antigo, onde se
destaca o local de nascimento de Mozart, a Catedral e a Fortaleza. Acomodação em Salzburgo.

DIA 8 DOM salzburgo -Viena
Café da manhã e saída para Viena passando pela região de Salzkammergut,

com suas maravilhosas montanhas
e inúmeros lagos. Chegada em St.
Wolfgang, pitoresco vilarejo da área,
para um curto passeio. Prosseguimento para Bad Ischl, onde o imperador
Franz Joseph costumava passar suas
férias. Continuação para Viena. Acomodação.

DIA 9 SEG VIENA
Café da manhã e visita panorâmica
percorrendo a “Ringstrasse“ com os
seus suntuosos monumentos, como a
Ópera, museus de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria
Teresa, Parlamento, Prefeitura, Teatro
Nacional, Palácio Imperial “Hofburg“.
Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio veraneio do príncipe
Eugênio de Saboya, com uma vista
magnífica da cidade, imortalizada por
Canaletto em suas pinturas de Viena.
Em seguida caminhamos pelo centro
antigo passando pelo Relógio Anker,
Bairro Judeu, Praça Freyung com seus
palácios e a Praça dos Heróis, onde
está o Palácio Imperial. O passeio
termina com a visita ao interior da
Catedral de Santo Estevão. Retorno ao
hotel. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 10 Ter Viena
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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	HOTÉIS PREVISTOS

DE

UA

CZ

MUNICH

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)

FR
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AT

CH

( )
Frankfurt: MARRIOTT
HEIDELBERG: CROWNE PLAZA
Innsbruck: AC HOTEL INNSBRUCK
MUNIQUE: SHERATON ARABELLA

RU

LT

ABRIL�������������������������� 25
MAIO������������������������ GB
9, 23
JUNHO����������������������� 6, 20
JULHO����������������������� 4, 18
AGOSTO�������������������� 1, 15, 29
SETEMBRO�������������������� 12, 26
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SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 6 noites com café da manhã tipo buffet

TURQUÍA

TARIFAS EM EUROS
€ 1195,– por pessoa em duplo
€ 420,– suplemento individual
€ 140,– por pessoa suplemento alta
temporada em Munique setembro 26

CÓDIGO:
EETALROM
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7 DIAS
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ALEMANHA ROMÂNTICA

DIA 1 Dom Frankfurt
Chegada em Frankfurt e acomodação
(o traslado não está incluído).

DIa 2 SEG FRANKFURT HEIDELBERG
Pela manhã, saída para Rüdesheim, cidade típica nàs margens do rio Reno.
Embarque em cruzeiro fluvial que
passa por encantadoras paisagens
seguindo para a localidade de Sankt
Goarshausen, onde desembarcamos.
Continuação para Heidelberg, a cidade universitária mais antiga da Alemanha. Com sua romântica atmosfera
tirada de um conto de fadas e sua idílica localização entre florestas e vinhedos bem ao lado do rio Neckar, combina vida estudantil, becos pitorescos,
locais românticos e jovens, cultura e
monumentos impressionantes. Acomodação em Heidelberg.



DIa 3 TER HEIDELBERG innsbruck
Café da manhã e saída para a fronteira da Suíça com Alemanha, onde está
localizada a ilha de Mainau, um lugar
único do Lago de Constança, famoso

por seus 20.000 tipos de plantas, que
inclui flores exóticas únicas, além de
animais que raramente associaríamos
à região dos Alpes. Visita a um grande
jardim de 45 hectares, onde a diversidade e esplendor das plantas em floração merecem uma visita obrigatória.
Entre as principais atrações de Mainau
se destacam também a escadaria italiana em forma de cachoeira e flores,
as coníferas e sequoias gigantes, e os
jardins de frutas tropicais. À tarde, saída para Innsbruck e acomodação.



DIA 4 Qua Innsbruck
Café da manhã e visita panorâmica
incluindo o mausoléu do imperador
Maximilian e o centro antigo, onde se
destaca o famoso “Telhado de Ouro“.
Tarde livre para compras. Hospedagem.

DIA 5 Qui Innsbruck - MUNIQUE
Café da manhã e em seguida visita ao
Castelo de Neuschwanstein, construído pelo rei Ludwig II de Bavária, mais
conhecido pelo apelido de “Rei Louco“. A construçao foi inspirada nos
castelos medievais dos “Cavaleiros
Teutônicos“ e seus salões aludem a
mitos, fábulas e lendas. Em seguida,
visita ao Palácio de Linderhof, o menor dos três palácios construídos por
Ludwig ll da Bavária, que pretendia
emular o Castelo de Versailles. À tarde,
continuação da viagem para Ober-

ammergau, célebre por seu Auto da
Paixão, que data de 1633 e é representado a cada 10 anos. Em seguida,
visita também à Abadia Beneditina de
Ettal, fundada pela Casa de Wittelsbacher. Continuação para Munique
passando pela parte alpina da Baviera
e pelo famoso Lago Tegernsee.

DIA 6 Sex MUNIQUE
Café da manhã e visita panorâmica
à capital da Bavária, nas margens do
rio Isar e na base norte dos Alpes.
Destaque para a Catedral de Nossa Senhora, austera construção do gótico

tardio, igreja gótica do Espírito Santo, igreja de São Miguel e São Nepomuceo. De fama mundial é a Antiga
Pinacoteca, por sua coleção de pinturas da escola flamenca-holandesa,
alemã e francesa e a Gliptoteca com
esculturas antigas da Assíria, Egito,
Grécia e Roma. Visitamos também os
jardins do Palácio das Ninfas. Tarde livre. Acomodação em Munique.

DIA 7 Sab MUNIQUE
Café da manhã e fim dos nossos serviços.(o traslado para o aeroporto não
está incluído).
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ABRIL�������������������������� 25
MAIO������������������������� 9, 23
JUNHO������������������������ 6, 20
JULHO������������������������ 4, 18
AGOSTO��������������������� 1, 15, 29
SETEMBRO�������������������� 12, 26

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
AMSTERDAM: leonardo royal
double tree cEntraal STATION
BRUGES: DUKES PALACE
( )
BRUXELAS: NOVOTEL CITY CENTRE
PARIS: marriott rive gauche

RU

GB

SAÍDAS GARANTIDAS 2021

AMSTERDAM
NL
BRUGES
BRUXELAS

BY

PL

BE

PARIS
DE

UA

CZ
SK

FR
CH

( )
( )

MD

AT
SI
IT

HU
RO

HR
BA

RS

( )

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 9 noites com café da manhã tipo buffet

TURQUÍA

TARIFAS EM EUROS
€ 2095,– por pessoa em duplo
€ 640,– suplemento individual
CÓDIGO:
AMSPAR

10 DIAS
3 PASSEIOS
INCLUÍDOS

PAÍSES BAIXOS E PARIS

DIA 1 dom AMSTERDAM
Chegada ao aeroporto de Amsterdam
e traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 2 seg AMSTERDAM
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade, incluindo o centro histórico,
a Praça Dam, com o Monumento da
Libertação, o Palácio Real, construído
sobre 13.659 pilares de madeira, a
Praça Rembrandt, com o monumento
ao artista, a Praça Leidseplein, o Teatro
Municipal e o famoso Museu Nacional.
A visita termina com um cruzeiro de
uma hora pelos canais rodeados pelas
casas dos mercadores do século XVII,
igrejas com campanários e armazéns
construídos nos séculos XVI e XVII.

DIA 3 ter AMSTERDAM
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Amsterdam.

DIA 4 qua AMSTERDAM ANTUÉRPIA - BRUGES
Café da manhã e saída para Antuérpia,
uma das cidades mais importantes da
Bélgica, famosa por seu mercado de
diamantes e por seu porto (o segundo
maior da Europa). Combina símbo-
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los tradicionais com elementos modernos que fizeram dela uma cidade
de referência em termos de design,
ambiente noturno e fusão multicultural. Visita à Catedral de Nossa Senhora,
Praça Principal e Prefeitura. Continuação da viagem para Bruges, capital da província de Flandres Ocidental,
famosa por seu centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade.
Bruges também é conhecida como ‘a
Veneza do Norte’, por causa dos muitos canais que atravessam a cidade e
pela sua beleza. Acomodação.

DIA 5 qui BRUGES - GANTE BRUXELAS
Café da manhã e breve visita à cidade. Vale a pena visitar a Igreja de
Santa Ana e do Sangue Sagrado, e
a Prefeitura, excelente exemplo de
palácio renascentista. Em seguida,
continuação para Gante para visita ao
seu centro histórico onde se destaca
a Igreja de São Nicolau, Igreja de São
Miguel e Catedral de São Bavo, que
abriga famosas obras de arte, como
a ‘Vocação de São Bavo’, de Rubens,
e o políptico dos irmãos Van Eyck ‘A
Adoração do Cordeiro Místico’. Após
a visita, continuação do percurso para
Bruxelas. Acomodação.

DIA 6 sex BRUXELAS
Café da manhã e visita à cidade. Entre
seus edifícios se destacam a Catedral
de São Miguel e Santa Gudula, a Pre-

feitura, a Praça da Justiça e a Grande
Praça, o lugar mais famoso, animado
e fotografado de Bruxelas. Com dezenas de edifícios famosos, é um dos
conjuntos arquitetônicos mais belos
da Europa. Tarde livre e acomodação.

DIA 7 sab BRUXELAS - PARIS
Café da manhã e saída para Paris.
Acomodação. À tarde, visita panorâmica. Paris é um dos destinos turísticos mais populares do mundo e tem
muitas atrações que se pode desfrutar
durante a viagem: a Catedral de Notre
Dame, Champs-Élysées, Arco do Triunfo, Basílica de Sacré-Coeur, Hôtel des

Invalides, o Panteão, Quartier Latin
(Bairro Latino), Arco da Defesa, Ópera
Garnier, Montmartre, o palácio e jardins de Luxemburgo, entre outros.

DIA 8 dom PARIS
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Paris.

DIA 9 SEG PARIS
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Paris.

DIA 10 Ter PARIS
Café da manhã e traslado para o
aeroporto.

SAÍDAS GARANTIDAS 2021
ABRIL������������������������ 15, 29
MAIO������������������������ 13, 27
JUNHO����������������������� 10, 24
JULHO������������������������ 8, 22
AGOSTO����������������������� 5, 19
SETEMBRO��������������������� 2, 16

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
(
VIENA: AUSTRIA TREND SAVOYEN
( )
IMPERIAL RENAISSANCE
BUDAPESTE: INTERCONTINENTAL
PRAGA: GRANDIOR
BerLIm: INTERCONTINENTAL
( )
AMSTERDAM: leonardo royal
double tree cEntraal STATION
BRUGES: DUKES PALACE
( )
BRUXELAS: NOVOTEL CITY CENTRE
PARIS: marriott rive gauche
(

)

( )
( )

)

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 19 noites com café da manhã tipo buffet
• Jantar de boas-vindas

S •
TE

5

I M P O R TA

N

AS

T

13 PASSEIOS
INCLUÍDOS

PÁGINA

• NO

TARIFAS EM EUROS
€ 3795,– por pessoa em duplo
€ 1520,– suplemento individual

NSULTE
CO

JANTAR DE
BOAS-VINDAS

DE VIENA A PARIS
CÓDIGO:
VIEPAR

20 DIAS
DIA 1 Qui VIENA
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação. Jantar de boasvindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas.

DIA 2 Sex VIENA
Café da manhã e passeio panorâmico
pela cidade percorrendo a ‘Ringstrasse‘, os Museus de Belas Artes e Ciências Naturais, o monumento a Maria
Teresa, o Parlamento, a Prefeitura,
Teatro Nacional e Palácio Imperial
‘Hofburg‘. Visita igualmente aos Jardins do Belvedere, palácio veraneio
do Príncipe Eugênio de Saboya, com
uma magnífica vista da cidade. Passeio pelo centro antigo de Viena
passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung, com seus
palácios, e Praça dos Heróis, onde se
destaca o Palácio Imperial. O passeio
termina com a visita ao interior da
Catedral de Santo Estevão. Tarde livre
e hospedagem.

DIA 3 Sab VIENA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena.

DIA 4 Dom VIENA - BUDAPESTE
Saída pela manhã em ônibus para a
Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica
a Budapeste, a pérola nàs margens do
Danúbio que está dividida em duas
partes: “Buda“ onde se encontra o
lado antigo da cidade, as residências
da alta sociedade e as embaixadas e
“Pest“, onde está o centro de comércio
com todos os hotéis e restaurantes. Os
monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e
a Igreja de Matias. Hospedagem.

DIA 5 Seg BUDAPESTE
Café da manhã e caminhada pela rua
de pedestres ao edifício do Grande
Mercado, que oferece a maior e mais
rica seleção tanto de verduras e frutas
frescas como de artesanato típico e
produtos famosos da Hungria, como
as pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel.

DIA 6 Ter BUDAPESTE BRATISLAVA - PRAGA
Café da manhã e saída para Praga
passando por Bratislava, capital da

Eslováquia. Tempo livre para passeios
pelo centro antigo. Continuação para
Praga e hospedagem. À tarde, breve
passeio percorrendo o caminho que
nos tempos medievais os reis faziam
após a coroação na Catedral de São
Vito. Oportunidade para apreciar as
mais belas vistas da cidade e conhecer
os núcleos mais antigos de Praga.

DIA 7 Qua PRAGA
Pela manhã, tour panorâmico passando pelos monumentos históricos mais
interessantes como a Praça Venceslau,
o Teatro Nacional e também visita ao
interior do Castelo de Praga. Numa
pequena caminhada a pé vemos a famosa Praça da Cidade Antiga com seu
relógio astronômico, a igreja gótica da
Virgem de Tyn e a famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 8 Qui PRAGA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Praga.

DIA 9 Sex PRAGA - DRESDEN BERLIM
Café da manhã e saída para Dresden,
uma das cidades mais belas da Alemanha, situada às margens do rio
Elba, chamada também de a “Florença
do Elba“, que sofreu grandes danos
durante bombardeio da aviação
norte-americana, mas atualmente
recuperou sua antiga beleza arquitetônica. É digna de nota a jóia barroca de Zwinger, a Ópera de Semper
e a Igreja da Corte. Continuação da
viagem para Berlim. Hospedagem.

DIA 10 Sab BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade, na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm,
Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade
Humboldt e Museu de Pérgamo. Ao
finalizar a visita oferecemos um passeio de barco pelo rio Spree, a melhor
forma de admirar esta bonita cidade
e seus belos edifícios e pontes. Tarde
livre e hospedagem em Berlim.

DIA 11 Dom BERLIM AMSTERDAM
Saída pela manhã para Amsterdam,
que combina seus extensos canais e
numerosas pontes com a arquitetura
original dos séculos XVI e XVII concentrados em uma pequena área. Acomodação em Amsterdam

DIA 12 seg AMSTERDAM
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade, incluindo o centro histórico,
a Praça Dam, com o Monumento da
Libertação, o Palácio Real, construído
sobre 13.659 pilares de madeira, a
Praça Rembrandt, com o monumento
ao artista, a Praça Leidseplein, o Teatro Municipal e o famoso Museu Nacional. A visita termina com um cruzeiro
de uma hora pelos canais rodeados
pelas casas dos mercadores do século
XVII, igrejas com campanários e armazéns construídos nos séculos XVI e
XVII. Acomodação.

DIA 13 ter AMSTERDAM
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Amsterdam.

DIA 14 Qua AMSTERDAM ANTUÉRPIA - BRUGES
Café da manhã e saída para Antuérpia,
uma das cidades mais importantes da
Bélgica, amosa por seu mercado de
diamantes e por seu porto (o segundo
maior da Europa). Combina símbolos tradicionais com elementos modernos que fizeram dela uma cidade
de referência em termos de design,
ambiente noturnoe fusão multicultural. Visita à Catedral de Noss Senhora,
Praça Principal e Prefeitura. Continuação da viagem para Bruges, capital da província de Flandres Ocidental,
famosa por seu centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade.
Bruges também é conhecida como ‘a
Veneza do Norte’, por causa dos muitos canais que atravessam a cidade e
pela sua beleza. Acomodação.

DIA 15 qui BRUGES - GANTE BRUXELAS
Café da manhã e breve visita à cidade. Vale a pena visitar a Igreja de
Santa Ana e do Sangue Sagrado, e
a Prefeitura, magnífico exemplo de
palácio renascentista. Em seguida,
continuação para Gante para visita ao
seu centro histórico onde se destaca
a Igreja de São Nicolau, Igreja de São
Miguel e Catedral de São Bavo, que
abriga famosas obras de arte, como
a ‘Vocação de São Bavo’, de Rubens,
e o políptico dos irmãos Van Eyck ‘A
Adoração do Cordeiro Místico’. Após
a visita, continuação para Bruxelas.
Acomodação.

DIA 16 sex BRUXELAS
Café da manhã e visita à cidade. Entre
seus edifícios se destacam a Catedral
de São Miguel e Santa Gudula, a Prefeitura, a Praça da Justiça e a Grande
Praça, o lugar mais famoso, animado
e fotografado de Bruxelas. Com dezenas de edifícios famosos, é um dos
conjuntos arquitetônicos mais belos
da Europa. Tarde livre e acomodação.

DIA 17 sab BRUXELAS - PARIS
Café da manhã e saída para Paris.
Acomodação em Paris. À tarde, visita
panorâmica. Paris é um dos destinos
turísticos mais populares do mundo e
tem muitas atrações que se pode desfrutar durante a viagem: a Catedral de
Notre Dame, Champs-Élysées, Arco do
Triunfo, Basílica de Sacré-Coeur, Hôtel
des Invalides, o Panteão, Quartier
Latin (Bairro Latino), Arco da Defesa,
Ópera Garnier, Montmartre, o palácio e jardins de Luxemburgo, entre
outros.

DIA 18 dom PARIS
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Paris.

DIA 19 seg PARIS
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Paris.

DIA 20 Ter PARIS
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
PRAGA: PALACE, GRANDIOR
		
GRANDIUM
( )
BERLIM: INTERCONTINENTAL
AMSTERDAM: leonardo royal
double tree cEntraal STATION
( )
BRUGES: DUKES PALACE
( )
BRUXELAS: Novotel City centre
( )
PARIS: marriott rive gauche
( )

UA

CZ

FR

	HOTÉIS PREVISTOS

PRAGA

TE

ABRIL�������������������������� 20
MAIO������������������������� 4, 18
JUNHO���������������������� 1, 15, 29
JULIHO����������������������� 13, 27
AGOSTO���������������������� 10, 24
SETEMBRO��������������������� 7, 21

I M P O R TA

N

SAÍDAS GARANTIDAS 2021

RU

BA

RS

TURQUÍA

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 14 noites com café da manhã tipo buffet

TARIFAS EM EUROS
€ 2940,– por pessoa em duplo
€ 1120,– suplemento individual

DE PRAGA A PARIS

DIA 1 Ter PRAGA
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação.



DIA 2 Qua PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos
monumentos históricos mais interessantes da cidade como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional e também
visita ao interior do Castelo de Praga.
Numa pequena caminhada a pé vemos a famosa Praça da Cidade Antiga
com seu relógio astronômico, a igreja
gótica da Virgem de Tyn e a famosa
Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem.

DIA 3 Qui PRAGA
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Praga.

DIA 4 Sex PRAGA - DRESDEN BERLIM
Café da manhã e saída para Dresden,
uma das cidades mais belas da Alemanha, situada às margens do rio
Elba, chamada também de a “Florença
do Elba“, que sofreu grandes danos
durante bombardeio da aviação
norte-americana, mas atualmente
recuperou sua antiga beleza arquitetônica. É digna de nota a joia barroca de Zwinger, a Ópera de Semper
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e a Igreja da Corte. Continuação da
viagem para Berlim. Hospedagem.

DIA 5 Sab BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade, na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm,
Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade
Humboldt e Museu de Pérgamo. Ao
finalizar a visita oferecemos um passeio de barco pelo rio Spree, a melhor
forma de admirar esta bonita cidade
e seus belos edifícios e pontes. Tarde
livre e hospedagem em Berlim.

DIA 6 Dom BERLIM - amsterdam
Saída pela manhã para Amsterdam.
Amsterdam combina seus extensos
canais e numerosas pontes com a arquitetura original dos séculos XVI e XVII
concentrados em uma pequena área.

DIA 7 seg AMSTERDAM
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade, incluindo o centro histórico,
a Praça Dam, com o Monumento da
Libertação, o Palácio Real, construído
sobre 13.659 pilares de madeira, a
Praça Rembrandt, com o monumento ao artista, a Praça Leidseplein, o
Teatro Municipal e o famoso Museu
Nacional. A visita termina com um
cruzeiro de uma hora pelos canais
rodeados pelas casas dos mercadores
do século XVII, igrejas com campanários e armazéns construídos nos
séculos XVI e XVII. Acomodação em
Amsterdam.

CÓDIGO:
PRGPAR

15 DIAS

DIA 8 ter AMSTERDAM
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Amsterdam.

DIA 9 qua AMSTERDAM ANTUÉRPIA - BRUGES
Café da manhã e saída para Antuérpia,
uma das cidades mais importantes da
Bélgica, famosa por seu mercado de
diamantes e por seu porto (o segundo
maior da Europa). Combina símbolos tradicionais com elementos modernos que fizeram dela uma cidade
de referência em termos de design,
ambiente noturno e fusão multicultural. Visita à Catedral de Nossa Senhora,
Praça Principal e Prefeitura. Continuação da viagem para Bruges, capital da província de Flandres Ocidental,
famosa por seu centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade.
Bruges também é conhecida como ‘a
Veneza do Norte’, por causa dos muitos canais que atravessam a cidade e
pela sua beleza. Acomodação.

DIA 10 qui BRUGES - GANTE BRUXELAS
Café da manhã e breve visita à cidade. Vale a pena visitar a Igreja de
Santa Ana e do Sangue Sagrado, e
a Prefeitura, magnífico exemplo de
palácio renascentista. Em seguida,
continuação para Gante para visita ao
seu centro histórico onde se destaca
a Igreja de São Nicolau, Igreja de São
Miguel e Catedral de São Bavo, que
abriga famosas obras de arte, como
a ‘Vocação de São Bavo’, de Rubens,
e o políptico dos irmãos Van Eyck ‘A

8

PASSEIOS
INCLUÍDOS

Adoração do Cordeiro Místico’. Após a
visita, continuação para Bruxelas.

DIA 11 sex BRUXELAS
Café da manhã e visita à cidade. Entre
seus edifícios se destacam a Catedral
de São Miguel e Santa Gudula, a Prefeitura, a Praça da Justiça e a GrandePraça, o lugar mais famoso, animado
e fotografado de Bruxelas. Com dezenas de edifícios famosos, é um dos
conjuntos arquitetônicos mais belos
da Europa. Tarde livre, acomodação
em Bruxelas.

DIA 12 sab BRUXELAS - PARIS
Café da manhã e saída para Paris.
Acomodação em Paris. À tarde, visita
panorâmica. Paris é um dos destinos
turísticos mais populares do mundo e
tem muitas atrações que se pode desfrutar durante a viagem: a Catedral de
Notre Dame, Champs-Élysées, Arco do
Triunfo, Basílica de Sacré-Coeur, Hôtel
des Invalides, o Panteão, Quartier
Latin (Bairro Latino), Arco da Defesa,
Ópera Garnier, Montmartre, o palácio
e jardins de Luxemburgo, entre outros.

DIA 13 dom PARIS
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Paris.

DIA 14 seg PARIS
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Paris.

DIA 15 Ter PARIS
Café da manhã e traslado para o
aeroporto.

SAÍDAS GARANTIDAS 2021
ABRIL�������������������������� 23
MAIO������������������������� 7, 21
JUNHO������������������������ 4, 18
JULHO���������������������� 2, 16, 30
AGOSTO���������������������� 13, 27
SETEMBRO�������������������� 10, 24

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
( )
BERLIM: INTERCONTINENTAL
AMSTERDAM: leonardo royal
double tree cEntraal STATION
( )
BRUGES: DUKES PALACE
( )
BRUXELAS: Novotel City centre
( )
PARIS: marriott rive gauche
( )

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 11 noites com café da manhã tipo buffet

TARIFAS EM EUROS
€ 2495,– por pessoa em duplo
€ 880,– suplemento individual
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CÓDIGO:
BPAR

12 DIAS

RU

LT
RU

BERLIM, PAÍSES BAIXOS E PARIS

DIA 1 Sex BERLIM
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação.

DIA 2 Sab BERLIM
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade, na qual se destacam as famosas avenidas de Kurfürstendamm,
Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo da unidade alemã,
praça Alexanderplatz, Universidade
Humboldt e Museu de Pérgamo. Ao
finalizar a visita oferecemos um passeio de barco pelo rio Spree, a melhor
forma de admirar esta bonita cidade
e seus belos edifícios e pontes. Tarde
livre e hospedagem em Berlim.

DIA 3 Dom BERLIM - AMSTERDAM
Saída pela manhã para Amsterdam,
que combina seus extensos canais e
numerosas pontes com a arquitetura
original dos séculos XVI e XVII concentrados em uma pequena área. Hospedagem em Amsterdam.

DIA 4 SEG AMSTERDAM
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade, incluindo o centro histórico,
a Praça Dam, com o Monumento da

Libertação, o Palácio Real, construído
sobre 13.659 pilares de madeira, a
Praça Rembrandt, com o monumento
ao artista, a Praça Leidseplein, o Teatro Municipal e o famoso Museu Nacional. A visita termina com um cruzeiro
de uma hora pelos canais rodeados
pelas casas dos mercadores do século
XVII, igrejas com campanários e armazéns construídos nos séculos XVI e
XVII. Acomodação.

DIA 5 TER AMSTERDAM
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Amsterdam.

DIA 6 QUA AMSTERDAM ANTUÉRPIA - BRUGES
Café da manhã e saída para Antuérpia,
uma das cidades mais importantes da
Bélgica, famosa por seu mercado de
diamantes e por seu porto (o segundo
maior da Europa). Combina símbolos tradicionais com elementos modernos que fizeram dela uma cidade
de referência em termos de design,
ambiente noturno e fusão multicultural. Visita à Catedral de Nossa Senhora,
Praça Principal e Prefeitura. Continuação da viagem para Bruges, capital da província de Flandres Ocidental,
famosa por seu centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade.
Bruges também é conhecida como ‘a
Veneza do Norte’, por causa dos muitos canais que atravessam a cidade
e pela sua beleza. Acomodação em
Bruges.

DIA 7 QUI BRUGES - GANTE BRUXELAS
Café da manhã e breve visita à cidade. Vale a pena visitar a Igreja de
Santa Ana e do Sangue Sagrado, e
a Prefeitura, magnífico exemplo de
palácio renascentista. Em seguida,
continuação para Gante para visita ao
seu centro histórico onde se destaca
a Igreja de São Nicolau, Igreja de São
Miguel e Catedral de São Bavo, que
abriga famosas obras de arte, como
a ‘Vocação de São Bavo’, de Rubens,
e o políptico dos irmãos Van Eyck ‘A
Adoração do Cordeiro Místico’. Após
a visita, continuação para Bruxelas.
Acomodação.

DIA 8 SEX BRUXELAS
Café da manhã e visita à cidade. Entre
seus edifícios se destacam a Catedral
de São Miguel e Santa Gudula, a Prefeitura, a Praça da Justiça e a Grande
Praça, o lugar mais famoso, animado
e fotografado de Bruxelas. Com dezenas de edifícios famosos, é um dos
conjuntos arquitetônicos mais belos
da Europa. Tarde livre. Acomodação.

DIA 9 SAB BRUXELAS - PARIS
Café da manhã e saída para Paris.
Acomodação em Paris. À tarde, visita
panorâmica. Paris é um dos destinos
turísticos mais populares do mundo e
tem muitas atrações que se pode desfrutar durante a viagem: a Catedral de
Notre Dame, Champs-Élysées, Arco do
Triunfo, Basílica de Sacré-Coeur, Hôtel

TURQUÍA

des Invalides, o Panteão, Quartier Latin
(Bairro Latino), Arco da Defesa, Ópera
Garnier, Montmartre, o palácio e jardins de Luxemburgo, entre outros.

DIA 10 DOM PARIS
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Paris.

DIA 11 SEG PARIS
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Paris.

DIA 12 Ter PARIS
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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HELSINKI

ST PETERSBURG

OSLO

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Copenhague: 			
RADISSON SCANDINAVIA
( )
KRISTIANSAND: Hotel Radisson Blu
IE
CaledonIEN
( )
stavanger: scandic royal
( )
BERGEN: thon rosenkrantz
( ) GB
( )
OSLO: THON OPERA
ESTOCOLMO:
courtyard by marriott
HELSINQUE: sokos presidentti
( )
SÃo PETERSBURGO : kempinski moikka
MOSCOU: marriott aurora

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 16 noites com café da manhã tipo buffet
• Passagem aérea São Petersburgo-Moscou
• Cruzeiro de 1 noite Tallink-Silja Line, cabine
externa com janela
• Bilhete de trem bala Helsinque - São 		
Petersburgo
• Jantar buffet no ferry Hirthals-Kristiansand

FI

BERGEN

HOTÉIS PREVISTOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS

SE

NO

STAVANGER

ESTOCOLMO

KRISTIANSAND

EE

HIRTSHALS
DK

MOSCOU

LV

AARHUS
COPENHAGEN

RU

LT
RU

CÓDIGO:
GTM

BY

NL

11 PASSEIOS
INCLUÍDOS
18 DIAS

PL

BE

DE

FR

2

MINICH
CRUZEIROS

1 VOO
INCLUÍDO
IT

UA

CZ
SK

MD

AT
SI

HU
RO

HR
BA

RS

TARIFAS EM EUROS
€ 3850,– por pessoa em duplo
€ 1620,– suplemento individual

TURQUÍA

NSULTE
CO

DIA 1 sex Copenhague
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação.

DIA 2 sab Copenhague
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade, percorrendo seus principais
monumentos e lugares históricos
como a Praça da Prefeitura, Palácio de
Christiansborg (atual sede do Parlamento), Fonte da Deusa Gefion, porto de Nyhavn com suas pitorescas e
coloridas casas do século XVII e claro
o emblema da cidade, a famosa Pequena Sereia. Opcionalmente, pode
visitar-se o majestoso Castelo Real de
Frederiksborg, no norte da Zelândia.
Acomodação.



DIA 3 dom Copenhague AARHUS - KRISTIANSAND
Pela manhã, saída em ônibus para a cidade de Odense, cruzando o estreito
de Storebaelt por uma das obras mais
importantes da engenharia dinamarquesa, as pontes que unem as ilhas
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de Zealand e Funen. Breve parada
em Odense, mundialmente conhecida por ser o berço de uma das mais
famosas personalidades dinamarquesas, Hans Christian Andersen. Continuação para Aarhus, a segunda maior
cidade na Dinamarca e uma das mais
antigas. Tempo livre e visita à cidade.
Depois, continuação para Hirtshals e
embarque em ferry para atravessar
o Mar do Norte seguindo para Kristiansand, na Noruega. Jantar buffet a
bordo. Desembarque e acomodação.

DIA 4 seg KRISTIANSAND Stavanger
Café da manhã e passeio pelo centro
da cidade. Ao meio-dia, continuação
para Stavanger, famosa por ser a maior cidade de casas de madeira da
Europa. Seu fotogênico bairro antigo,
composto por 173 casas antigas de
madeira, suas estreitas ruas de paralelepípedos e suas coloridas casas
portuárias dão à cidade um ar muito
pitoresco. Acomodação.



DIA 5 ter Stavanger
Café da manhã e saída para o porto de Stavanger, onde embarcamos
para desfrutar das encantadoras paisagens naturais com uma geologia

S •

5

TE

AS

I M P O R TA

espetacular e curiosidades que nos
oferece o Lysefjord ou fjord claro, cujo
nome é devido à cor do granito de
suas montanhas. Durante a travessia
de barco podemos admirar uma das
mais famosas formações rochosas do
país chamada Preikestolen ou o`púlpito’, que tem uma queda vertical de
604 m, cenário de uma das cenas do
filme Missão Impossível. No retorno à
cidade, recomendamos visitar em seu
tempo livre o interessante Museu do
Petróleo. Acomodação.

DIA 6 QUA Stavanger - Bergen
Café da manhã e saída para Bergen
percorrendo a costa norueguesa e
seus fjords através de túneis, pontes e
trechos em barco. Chegada a Bergen
e acomodação. Em seguida, visita panorâmica a Bergen, uma das cidades
mais antigas da Noruega, localizada
num promontório nas margens do
Mar do Norte. Como locais de maior
interesse se destacam a Fortaleza,
Hakonshallen, Bryggen (instalações
portuárias do século XVI) e a igreja
românica de Maria. Acomodação.

DIA 7 QUI Bergen - Oslo
Café da manhã e saída para Gudvangen através de uma cativante paisa-

N

T
• NO

AVENTURA VIKING E RÚSSIA

PÁGINA

gem de florestas, rios, cachoeiras e
lagos cercados por montanhas. Em
Gudvangen tomamos um ferry para
Flåm, atravessando a parte mais bonita e espetacular do ‚Fjord dos sonhos’.
Desembarque e continuação em ônibus para Oslo pela encantadora paisagem norueguesa. Chegada a Oslo e
acomodação.

DIA 8 SEX OSLO
Café da manhã e visita à “capital
viking“, situada ao fundo do fjord
homônimo, passando pela Prefeitura,
pelo castelo Akershus, Palácio Real,
Parlamento e Parque Vigeland com
as famosas esculturas de bronze de
Gustav Vigeland, que simbolizam o ciclo da vida do ser humano e o grande monólito com seus 121 corpos
entrelaçados. À tarde, passeio opcional (não incluído) aos museus marítimos situados na ilha Bygdöy, com
visita aos famosos barcos vikings dos
quais se destaca o barco da Rainha
Viking Asa. Em seguida veremos o
museu Framhaus, com o barco polar
Fram, construído para o capitão Nansen em sua epopéia ao Polo Norte.
Tarde livre para passear pelo animado distrito de Oslo conhecido como
Akerbrygge, instalações portuárias

revitalizadas com restaurantes, bares,
discotecas e lojas. Acomodação.

DIA 9 SAB OSLO - ESTOCOLMO
Café da manhã e saída para Estocolmo percorrendo as impressionantes
paisagens da província de Varmland,
com seus lagos e grandes bosques.
Chegada à tarde. Acomodação.

DIA 10 DOM ESTOCOLMO
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade passando pelo Palácio Real,
Prefeitura, Museu nacional e Ópera.
Acomodação em Estocolmo.

DIA 11 SEG ESTOCOLMO HELSINQUE
Café da manhã e tempo livre. Às
15:30h, traslado para o porto e embarque no cruzeiro Tallink-Sija Line,
que dispõe de 3 restaurantes, clube
noturno, discoteca e lojas livres de
impostos. Acomodação em cabines
duplas externas categoria A.

DIA 12 TER HELSINQUE
Café da manhã buffet a bordo e chegada a Helsinque às 10:00h. Desembarque e visita panorâmica à capital da
Finlândia, também conhecida como
“a cidade branca do norte“. Passamos
pela Igreja Ortodoxa da Trindade,
vestígio do Domínio russo, Praça do
Senado, Temppeliaukio Kirkko, igreja
luterana de planta circular escavada

na rocha cuja cúpula tem a forma de
uma gigantesca espiral com filetes de
cobre. Tarde livre. Acomodação.



DIA 13 QUA HELSINQUE SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e traslado à estação
ferroviária de Helsinque para embarque no trem rápido para São Petersburgo. Durante o percurso passamos
pelas belas paisagens da Karelia com
suas imensas florestas e lagos. À tarde, visita à Fortaleza de São Pedro e
São Paulo e interior de sua catedral.
Continuação da visita panorâmica
descobrindo os lugares mais bonitos desta esplêndida e bela cidade,
construída pelo czar Pedro I ‚O Grande‘
nas margens do rio Neva. Acomodação.

DIA 14 QUI SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu
Hermitage, uma das mais famosas pinacotecas do mundo assim como ao
interior da Catedral de São Isaac. Tarde
livre. Acomodação.

DIA 15 SEX SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de visita opcional (não incluída) a
um dos famosos palácios de São Petersburgo. Acomodação.
DIA 16 sab SÃo PETERSBURGO
MOSCOU
Café da manhã, traslado ao aeroporto

e embarque para Moscou. Chegada
e traslado para o hotel. À tarde, visita
panorâmica a Moscou percorrendo
suas grandes avenidas e ruas.
Destaque para a famosa Praça Vermelha, a Catedral de São Basílio e o
edifício das grandes lojas “Gum”. Acomodação.

DIA 17 DOM MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à
armada, um dos mais antigos museus
na Rússia de arte decorativa aplicada
e à câmara do tesouro, única em seu
gênero, mundialmente conhecida
que acolhe as melhores e mais expressivas obras de arte decorativa russa e
estrangeira dos séculos IV-XX, a maioria das quais estreitamente relacionadas com os acontecimentos históricos
mais importantes do país. A fundação
do museu remonta ao século IV e a
maior parte da coleção é composta
por obras executadas entre os séculos
XVI-XVII. É digna de mencionar a valiosa coleção de ourivesaria, objetos
da vida cotidiana da corte czarista,
utensílios de cerimônias eclesiásticas
e testemunhos artísticos da dignidade
real. Tarde livre. Acomodação.

DIA 18 SEG MOSCOU
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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SE

NO

FI

BERGEN
HELSINKI

OSLO

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Copenhague:
RADISSON SCANDINAVIA
( )
IE
KRISTIANSAND: Hotel Radisson
Blu
Caledonien
( )
stavanger: scandic royal
( )GB
BERGEN: thon rosenkrantz
( )
( )
OSLO: THON OPERA
ESTOCOLMO:
courtyard by marriott
( )
HELSINQUE: Sokos presidentti

STAVANGER

EE

HIRTSHALS
DK

LV

AARHUS
COPENHAGEN

RU

LT
RU

2 MINICRUZEIROS

BY

NL

6

PL

BE
DE

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 11 noites com café da manhã tipo buffet
• Cruzeiro de 1 noite Tallink-Silja Line,
cabine externa com janela
• Jantar buffet no ferry Hirthals-Kristiansand

ESTOCOLMO

KRISTIANSAND

UA

CZ

13 DIAS

SK

FR
CH

MD

AT
SI
IT

TARIFAS EM EUROS
€ 2570,– por pessoa em duplo
€ 1140,– suplemento individual

CÓDIGO:
COPHEL

HU
RO

HR
BA

PASSEIOS
INCLUÍDOS

RS

TURQUÍA

IMPÉRIO VIKING
DIA 1 SEX Copenhague
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação em Copenhague.

DIA 2 sab Copenhague
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade, percorrendo seus principais
monumentos e lugares históricos
como a Praça da Prefeitura, Palácio de
Christiansborg (atual sede do Parlamento), Fonte da Deusa Gefion, porto
de Nyhavn com suas pitorescas e coloridas casas do século XVII e claro o
emblema da cidade, a famosa Pequena Sereia. Acomodação.



DIA 3 dom Copenhague AARHUS - KRISTIANSAND
Pela manhã, saída em ônibus para a cidade de Odense, cruzando o estreito
de Storebaelt por uma das obras mais
importantes da engenharia dinamarquesa, as pontes que unem as ilhas
de Zealand e Funen. Breve parada
em Odense, mundialmente conhecida por ser o berço de uma das mais
famosas personalidades dinamarquesas, Hans Christian Andersen. Continuação para Aarhus, a segunda maior
cidade na Dinamarca e uma das mais
antigas. Tempo livre e visita à cidade.
Depois, continuação para Hirtshals e
embarque em ferry para atravessar
o Mar do Norte seguindo para Kristiansand, na Noruega. Jantar buffet a
bordo. Desembarque e acomodação.

DIA 4 seg KRISTIANSAND Stavanger
Café da manhã e passeio pelo centro
da cidade. Ao meio-dia, continuação
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para Stavanger, famosa por ser a maior cidade de casas de madeira da
Europa. Seu fotogênico bairro antigo,
composto por 173 casas antigas de
madeira, suas estreitas ruas de paralelepípedos e suas coloridas casas
portuárias dão à cidade um ar muito
pitoresco. Acomodação.



DIA 5 ter Stavanger
Café da manhã e saída para o porto
de Stavanger, onde embarcamos para
desfrutar das encantadoras paisagens
naturais com uma geologia espetacular e curiosidades que nos oferece o
Lysefjord ou fjord claro, cujo nome é
devido à cor do granito de suas montanhas. Durante a travessia de barco
podemos admirar uma das mais famosas formações rochosas do país,
Preikestolen ou o‚púlpito’, que tem
uma queda vertical de 604 m, cenário
de uma das cenas do filme Missão
Impossível. No retorno à cidade, recomendamos visitar em seu tempo livre o interessante Museu do Petróleo.

DIA 6 QUA Stavanger - Bergen
Café da manhã e saída para Bergen
percorrendo a costa norueguesa e
seus fjords através de túneis, pontes e
trechos em barco. Chegada a Bergen
e acomodação. Em seguida, visita panorâmica a Bergen, uma das cidades
mais antigas da Noruega, localizada
num promontório nas margens do
Mar do Norte. Como locais de maior
interesse se destacam a Fortaleza,
Hakonshallen, Bryggen (instalações
portuárias do século XVI) e a igreja
românica de Maria. Acomodação.

DIA 7 QUI Bergen - Oslo
Café da manhã e saída para Gudvangen
através de uma cativante paisagem de
florestas, rios, cachoeiras e lagos cercados por montanhas. Em Gudvangen
tomamos um ferry para Flåm, atravessando a parte mais bonita e espetacular
do ‚Fjord dos sonhos’. Desembarque e
continuação em ônibus para Oslo pela
encantadora paisagem norueguesa.
Chegada a Oslo e acomodação na capital norueguesa.

DIA 8 SEX OSLO
Café da manhã e visita à “capital
viking“, situada ao fundo do fjord
homônimo, passando pela Prefeitura,
pelo castelo Akershus, Palácio Real,
Parlamento e Parque Vigeland com
as famosas esculturas de bronze de
Gustav Vigeland, que simbolizam o ciclo da vida do ser humano e o grande monólito com seus 121 corpos
entrelaçados. À tarde, passeio opcional (não incluído) aos museus marítimos situados na ilha Bygdöy, com
visita aos famosos barcos vikings dos
quais se destaca o barco da Rainha
Viking Asa. Em seguida veremos o
museu Framhaus, com o barco polar
Fram, construído para o capitão Nansen em sua epopéia ao Polo Norte.
Tarde livre para passear pelo animado distrito de Oslo conhecido como
Akerbrygge, instalações portuárias
revitalizadas com restaurantes, bares,
discotecas e lojas. Acomodação.

DIA 9 SAB OSLO - ESTOCOLMO
Café da manhã e saída para Estocolmo percorrendo as impressionantes

paisagens da província de Varmland,
com seus lagos e grandes bosques.
Chegada à tarde. Acomodação em
Estocolmo.

DIA 10 DOM ESTOCOLMO
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade passando pelo Palácio Real,
Prefeitura, Museu nacional e Ópera.
Acomodação em Estocolmo.

DIA 11 SEG ESTOCOLMO CRUZEIRO -HELSINQUE
Café da manhã e tempo livre. Às
15:30h, traslado para o porto e embarque no cruzeiro Tallink-Sija Line,
que dispõe de 3 restaurantes, clube
noturno, discoteca e lojas livres de
impostos. Acomodação em cabines
duplas externas categoria A.

DIA 12 TER HELSINQUE
Café da manhã buffet a bordo e
chegada em Helsinque às 10:00h.
Desembarque e visita panorâmica à
capital da Finlândia, também conhecida como “a cidade branca do norte“.
Na visita passamos pela Igreja Ortodoxa da Trindade, vestígio do Domínio russo, Praça do Senado, Temppeliaukion Kirkko, igreja luterana de
planta circular escavada na rocha cuja
cúpula tem a forma de uma gigantesca espiral com filetes de cobre. Tarde
livre. Acomodação em Helsinque.

DIA 13 QUA HELSINQUE
Café da manhã e traslado para o
aeroporto.
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	HOTÉIS PREVISTOS

OSLO

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Copenhague:
RADISSON SCANDINAVIA
( )
KRISTIANSAND: Hotel Radisson
Blu
IE
Caledonien
( )
( )
stavanger: scandic royal
( )GB
BERGEN: thon rosenkrantz
( )
OSLO: THON OPERA
ESTOCOLMO:
( )
courtyard by marriott

STAVANGER

DK

EE
LV

AARHUS
COPENHAGEN

RU

LT
RU
BY

NL
PL

BE
DE

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 10 noites com café da manhã tipo buffet
• Jantar buffet no ferry Hirthals-Kristiansand

ESTOCOLMO

HIRTSHALS

SERVIÇOS INCLUÍDOS

UA

CZ
SK

FR
CH

MD
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SI
IT

5

TARIFAS EM EUROS
€ 2150,– por pessoa em duplo
€ 950,– suplemento individual

CÓDIGO:
3CAP

KRISTIANSAND

PASSEIOS
INCLUÍDOS

HU
RO

HR
BA

RS

1 CRUZEIRO
MINI-

TURQUÍA

11 DIAS

3 CAPITAIS ESCANDINAVAS E OS FJORDS

DIA 1 SAB Copenhague
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação em Copenhague.

DIA 2 sab Copenhague
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade, percorrendo seus principais
monumentos e lugares históricos
como a Praça da Prefeitura, Palácio de
Christiansborg (atual sede do Parlamento), Fonte da Deusa Gefion, porto
de Nyhavn com suas pitorescas e coloridas casas do século XVII e claro o
emblema da cidade, a famosa Pequena Sereia. Acomodação.

DIA 3 dom Copenhague AARHUS - KRISTIANSAND
Pela manhã, saída em ônibus para a cidade de Odense, cruzando o estreito
de Storebaelt por uma das obras mais
importantes da engenharia dinamarquesa, as pontes que unem as ilhas
de Zealand e Funen. Breve parada
em Odense, mundialmente conhecida por ser o berço de uma das mais
famosas personalidades dinamarquesas, Hans Christian Andersen. Continuação para Aarhus, a segunda maior
cidade na Dinamarca e uma das mais

antigas. Tempo livre e visita à cidade.
Depois, continuação para Hirtshals e
embarque em ferry para atravessar
o Mar do Norte seguindo para Kristiansand, na Noruega. Jantar buffet a
bordo. Desembarque e acomodação
em Kristiansand.

DIA 4 seg KRISTIANSAND Stavanger
Café da manhã e passeio pelo centro
da cidade. Ao meio-dia, continuação
para Stavanger, famosa por ser a maior cidade de casas de madeira da
Europa. Seu fotogênico bairro antigo,
composto por 173 casas antigas de
madeira, suas estreitas ruas de paralelepípedos e suas coloridas casas
portuárias dão à cidade um ar muito
pitoresco. Acomodação.

DIA 5 ter Stavanger
Café da manhã e saída para o porto de Stavanger, onde embarcamos
para desfrutar das encantadoras paisagens naturais com uma geologia
espetacular e curiosidades que nos
oferece o Lysefjord ou fjord claro, cujo
nome é devido à cor do granito de
suas montanhas. Durante a travessia
de barco podemos admirar uma das
mais famosas formações rochosas do
país chamada Preikestolen ou o‚púlpito’, que tem uma queda vertical de
604 m, cenário de uma das cenas do
filme Missão Impossível. No retorno à
cidade, recomendamos visitar em seu

tempo livre o interessante Museu do
Petróleo. Acomodação.

DIA 6 QUA Stavanger - Bergen
Café da manhã e saída para Bergen
percorrendo a costa norueguesa e
seus fjords através de túneis, pontes e
trechos em barco. Chegada a Bergen
e acomodação. Em seguida, visita panorâmica a Bergen, uma das cidades
mais antigas da Noruega, localizada
num promontório nas margens do
Mar do Norte. Como locais de maior
interesse se destacam a Fortaleza,
Hakonshallen, Bryggen (instalações
portuárias do século XVI) e a igreja
românica de Maria. Acomodação.

DIA 7 QUI Bergen - Oslo
Café da manhã e saída para Gudvangen através de uma cativante paisagem de florestas, rios, cachoeiras e
lagos cercados por montanhas. Em
Gudvangen tomamos um ferry para
Flåm, atravessando a parte mais bonita e espetacular do ‚Fjord dos sonhos’.
Desembarque e continuação em ônibus para Oslo pela encantadora paisagem norueguesa. Chegada a Oslo e
acomodação.

DIA 8 SEX OSLO
Café da manhã e visita à “capital
viking“, situada ao fundo do fjord
homônimo, passando pela Prefeitura,
pelo castelo Akershus, Palácio Real,
Parlamento e Parque Vigeland com

as famosas esculturas de bronze de
Gustav Vigeland, que simbolizam o ciclo da vida do ser humano e o grande monólito com seus 121 corpos
entrelaçados. À tarde, passeio opcional (não incluído) aos museus marítimos situados na ilha Bygdöy, com
visita aos famosos barcos vikings dos
quais se destaca o barco da Rainha
Viking Asa. Em seguida veremos o
museu Framhaus, com o barco polar
Fram, construído para o capitão Nansen em sua epopéia ao Polo Norte.
Tarde livre para passear pelo animado distrito de Oslo conhecido como
Akerbrygge, instalações portuárias
revitalizadas com restaurantes, bares,
discotecas e lojas. Acomodação em
Oslo.

DIA 9 SAB OSLO - ESTOCOLMO
Café da manhã e saída para Estocolmo percorrendo as impressionantes
paisagens da província de Varmland,
com seus lagos e grandes bosques.
Chegada à tarde. Acomodação em
Estocolmo.

DIA 10 DOM ESTOCOLMO
Café da manhã e visita panorâmica
à cidade passando pelo Palácio Real,
Prefeitura, Museu nacional e Ópera.
Acomodação em Estocolmo.

DIA 11 SEG ESTOCOLMO
Café da manhã e traslado para o
aeroporto.
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SE

NO

LOEN

FI

LILLEHAMMER
BERGEN

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Copenhague: ADMIRAL
( )
Oslo: THON OPERA
( )
Bergen: RADISSON ROYAL
( )
IE
Loen: ALEXANDRA
( )
Lillehammer:
( ) GB
SCANDIC LILLEHAMMER
Estocolmo:
courtyard by marriott
HELSINQUE: SOKOS PRESIDENTTI
( )
SÃo PETERSBURGO: KEMPINSKI
MOSCOU: MARRIOTT AURORA

ST PETERSBURG

HELSINKI

OSLO
ESTOCOLMO

EE
MOSCOU

LV

DK
COPENHAGEN A

RU

LT
RU

NL
BE

BY

CÓDIGO:
FM

18 DIAS
9 PASSEIOS
INCLUÍDOS
2 MINICRUZEIROS
1 VOO
INCLUÍDO
DE

SERVIÇOS INCLUÍDOS

FR
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 15 noites com café da manhã tipo buffet
• Passagem aérea São Petersburgo-Moscou
• 1 noite cruzeiro DFDS cabine externa
com café da manhã buffet
• 1 noite cruzeiro Viking Line, cabine externa
com café da manhã buffet
• 1 jantar no hotel Alexandra em Loen
• Bilhete de trem bala Helsinque - São
Petersburgo

CH

PL

UA

CZ

SK
MD

AT
SI

IT

HU
RO

HR
BA

RS

TURQUÍA

TARIFAS EM EUROS
€ 4190,– por pessoa em duplo
€ 1615,– suplemento individual

NSULTE
CO

T

TE

5

I M P O R TA

N

• NO

AS

S •

PÁGINA

FJORDS MAGNÍFICOS E RÚSSIA
DIA 1 Sex Copenhague
Chegada ao aeroporto de Copenhague, traslado para o hotel e acomodação.

DIA 2 Sab Copenhague
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo os principais monumentos e lugares históricos como
a Praça da Prefeitura, o Palácio Christiansborg, atual sede do Parlamento,
a fonte da Deusa Gefion e o porto
Nyhavn com suas encantadoras casas
do século XVII; e como não poderia
deixar de ser, o símbolo da cidade, a
famosa Pequena Sereia. Acomodação
em Copenhague.

DIA 3 Dom Copenhague - OSLO
Café da manhã. Às 15:30h traslado
para o porto e embarque no cruzeiro
DFDS para Oslo. Acomodação em cabine externa com janela.
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DIA 4 seg oslo
Café da manhã a bordo e chegada em
Oslo às 09:00h. Desembarque e visita
à “capital viking“, situada ao fundo do
fjord homônimo, passando pela Prefeitura, pelo castelo Akershus, Palácio
Real, Parlamento e Parque Vigeland
com as famosas esculturas em bronze
de Gustav Vigeland que simbolizam o
ciclo da vida do ser humano e o grande monólito com seus 121 corpos
entrelaçados. À tarde, passeio opcional (não incluído) aos museus marítimos situados na ilha Bygdöy, com
visita aos famosos barcos vikings dos
quais se destaca o barco da Rainha
Viking Asa. Em seguida veremos o
museu Framhaus, com o barco polar
Fram, construído para o capitão Nansen em sua epopéia ao Polo Norte.
Tarde livre para passear pelo animado distrito de Oslo conhecido como
Akerbrygge, instalações portuárias
revitalizadas com restaurantes, bares,
discotecas e lojas. Hospedagem.

DIA 5 Ter OSLO - BERGEN
Café da manhã e saída para Bergen.
Durante a rota panorâmica passamos

pelo Parque Nacional Hardangervidda que com 3.422 km² é o maior do
país. Atravessamos a ponte suspensa
de Hardanger, uma das espetaculares
obras de engenharia do país que permite admirar o Fjord de Hardanger, o
terceiro em comprimento da Noruega
e daí seguimos pelo Vale de Voss para
chegar a Bergen. Acomodação.



DIA 6 Qua BERGEN
Café da manhã e visita panorâmica à
capital dos fjords. A sua localização
geográfica, rodeada por 7 colinas e
nas margens do Mar do Norte, faz
com que seja uma das mais bonitas
e pitorescas cidades da Escandinávia.
Durante a visita passamos por lugares
de maior interesse como a Fortaleza
Bryggen com seu famoso mercado de
peixe, Igreja de Maria, Grieghallen e
naturalmente visitamos o interior do
Bairro Hanseático. Tarde livre e acomodação.

DIA 7 Qui BERGEN - LOEN
Café da manhã e saída para Gudvangen, onde embarcamos em um ferry
para percorrer o mais longo e pro-

fundo fjord do país, o Sognefjord. Ao
chegar em Flam, desembarque e continuação para Loen passando pelo
glaciar Boyabreen. Acomodação e
jantar buffet típico norueguês.



DIA 8 Sex LOEN - LILLEHAMMER
Café da manhã e saída para Hellesylt
para um cruzeiro de 1 hora pelo Fjord
de Geiranger, com suas cachoeiras das
Sete Irmãs e o Pretendente. Desembarque em Geiranger e subida pela
espetacular estrada de Dalsnibba que
ascende mais de 1000m e nos oferece
fascinantes paisagens e curiosidades.
Chegada a Lom, cidade pitoresca e
importante pela igreja medieval de
madeira, uma das maiores e um das
poucas que tem cabeças de dragão
originais. Tempo livre e depois continuação para Lillehammer, sede olímpica dos Jogos de 1994. Acomodação.

DIA 9 Sab LILLEHAMMER ESTOCOLMO
Café da manhã e saída para Estocolmo. No percurso atravessamos as interessantes paisagens de Varmland,
uma das 21 províncias que compõem

a Suécia com lagos e florestas. Chegada à tarde a Estocolmo e acomodação.

DIA 10 Dom ESTOCOLMO
Café da manhã e visita panorâmica
à capital da Suécia, assentada em 14
ilhas unidas entre si por belas pontes
e é conhecida mundialmente como a
“Rainha das Águas“. Hospedagem.

DIA 11 Seg ESTOCOLMO Cruzeiro - HELSINQUE
Café da manhã e dia livre. Às 15:30h
traslado para o porto para embarque
no cruzeiro Viking Line para Helsinque,
que que dispões de 3 restaurantes,
clube noturno, discoteca e lojas livres
de impostos. Na travessia passamos
por um belo arquipélago de mais de
24.000 ilhas que se estende pela costa
sueca e finlandesa. Acomodação em
cabines duplas externas categoria A.

DIA 12 Ter HELSINQUE
Café da manhã buffet a bordo e
chegada em Helsinque às 10:00h.
Desembarque e visita panorâmica à
capital da Finlândia, também conhecida como “a cidade branca do norte“,

passando pela Igreja Ortodoxa da
Trindade, vestígio do Domínio russo,
Praça do Senado, Temppeliaukio Kirkko, igreja luterana de planta circular
escavada na rocha cuja cúpula tem a
forma de uma gigantesca espiral com
filetes de cobre. Tarde livre.

DIA 13 Qua HELSINQUE SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e traslado à estação
ferroviária de Helsinque para embarque no trem rápido para São Petersburgo. Durante o percurso passamos
pelas belas paisagens da Karelia com
suas imensas florestas e lagos. À tarde,
visita à Fortaleza de São Pedro e São
Paulo e interior da sua catedral. Continuação da visita panorâmica descobrindo os lugares mais bonitos desta
esplêndida e bela cidade construída
pelo czar Pedro I O Grande nas margens do rio Neva. Acomodação.

DIA 14 qui SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu Hermitage, uma das mais famosas pinacotecas do mundo assim como ao interior da Catedral de São Isaac. Tarde livre.

DIA 15 Sex SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de visita opcional (não incluída) a
um dos famosos palácios de São Petersburgo. Acomodação.

DIA 16 Sab SÃo PETERSBURGO MOSCOU
Café da manhã, traslado ao aeroporto
e embarque para Moscou. Chegada
e traslado para o hotel. À tarde, visita
panorâmica a Moscou percorrendo
suas grandes avenidas e ruas. Destaque para a famosa Praça Vermelha, a
Catedral de São Basílio e o edifício das
grandes lojas “Gum”. Acomodação.

DIA 17 Dom MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à
armada, um dos mais antigos museus
na Rússia de arte decorativa aplicada
e à câmara do tesouro, única em seu
gênero, mundialmente conhecida
que acolhe as melhores e mais expressivas obras de arte decorativa russa e
estrangeira dos séculos IV-XX, a maioria das quais estreitamente relaciona-

das com os acontecimentos históricos
mais importantes do país. A fundação
do museu remonta ao século IV e a
maior parte da coleção é composta
por obras executadas entre os séculos
XVI-XVII. É digna de mencionar a valiosa coleção de ourivesaria, objetos
da vida cotidiana da corte czarista,
utensílios de cerimônias eclesiásticas
e testemunhos artísticos da dignidade
real. Tarde livre. Acomodação.

DIA 18 Seg MOSCOU
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
( )
Copenhague: ADMIRAL
Oslo: THON OPERA
( )
Bergen: RADISSON ROYAL
( )
Loen: ALEXANDRA
( )
Lillehammer:
( )
SCANDIC LILLEHAMMER
Estocolmo:
courtyard by marriott
Helsinque: SOKOS PRESIDENTTI

NSULTE
CO
PÁGINA

S •

I M P O R TA

5

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 10 noites com café da manhã tipo buffet
• 1 noite cruzeiro DFDS, cabine externa 		
com café da manhã buffet
• 1 jantar em Loen
• 1 noite cruzeiro Viking Line, cab. ext. c/ janela

13 DIAS
2 MINICRUZEIROS

CÓDIGO:
FMHEL

TE

T

( )

5

N

• NO

AS

NO

LOEN

PASSEIOS
INCLUÍDOS

SE

FI

LILLEHAMMER
BERGEN
HELSINKI

OSLO

TARIFAS EM EUROS
€ 2760,– por pessoa em duplo
€ 1140,– suplemento individual

ESTOCOLMO

EE
LV

DK

IE

COPENHAGEN

RU

LT
RU

GB

FJORDS MAGNÍFICOS E HELSINQUE
BY

NL

BE

DIA 1 Sex Copenhague
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação.

DIA 2 Sab Copenhague
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo os principais monumentos e lugares históricos como
a Praça da Prefeitura, o Palácio Christiansborg, atual sede do Parlamento,
a fonte da Deusa Gefion e o porto Nyhavn com suas encantadoras casas do
século XVII; e como não poderia deixar
de ser, o símbolo da cidade, a famosa
Pequena Sereia. Acomodação .

DIA 3 Dom Copenhague - OSLO
Café da manhã. Às 15:30h traslado
para o porto e embarque no cruzeiro
DFDS para Oslo. Acomodação em cabine externa com janela.

DIA 4 seg oslo
Café da manhã a bordo e chegada em
Oslo às 09:00h. Desembarque e visita
à “capital viking“, situada ao fundo do
fjord homônimo, passando pela Prefeitura, pelo castelo Akershus, Palácio
Real, Parlamento e Parque Vigeland
com as famosas esculturas em bronze de Gustav Vigeland, que simbolizam o ciclo da vida do ser humano
e o grande monólito com seus 121
corpos entrelaçados. À tarde, passeio
opcional (não incluído) aos museus
marítimos situados na ilha Bygdöy,
com visita aos famosos barcos vikings
dos quais se destaca o barco da Rainha
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Viking Asa. Em seguida veremos o
DE
museu Framhaus, com o barco polar
CZ
Fram, construído para o capitão Nansen FR
em sua epopéia ao Polo Norte.
AT
Tarde livre paraCHpassear pelo animado distrito de Oslo conhecido como
SI
Akerbrygge, instalações
portuáriasHR
IT
revitalizadas com restaurantes, bares,
discotecas e lojas. Hospedagem.



DIA 5 Ter OSLO - BERGEN
Café da manhã e saída para Bergen.
Durante a rota panorâmica de hoje,
passamos pelo Parque Nacional Hardangervidda que com 3.422 km² é o
maior do país. Atravessamos a ponte
suspensa de Hardanger, uma das espetaculares obras de engenharia do
país que nos permite admirar o Fjord
de Hardanger, o terceiro em comprimento da Noruega e daí seguimos
pelo Vale de Voss para chegar a Bergen. Acomodação.



DIA 6 Qua BERGEN
Café da manhã e visita panorâmica à
capital dos fjords. A sua localização
geográfica, rodeada por 7 colinas e nas
margens do Mar do Norte, faz com que
seja uma das mais bonitas e pitorescas
cidades da Escandinávia. Durante a
visita passamos por lugares de maior
interesse como a Fortaleza Bryggen
com seu famoso mercado de peixe,
Igreja de Maria, Grieghallen e naturalmente visitamos o interior do Bairro
Hanseático. Tarde livre e acomodação
em Bergen.

PL

DIA 7 Qui BERGEN - LOEN
UA para GudCafé da manhã e saída
vangen,
onde
embarcamos
em um
SK
ferry para percorrer o mais longo e
MD
profundo fjord do país, o Sognefjord.
HU
Ao
chegar em Flam, desembarque
RO
e continuação para
Loen passando
pelo glaciar Boyabreen. Acomodação
BA
e jantar
RSbuffet típico norueguês.

DIA 10 Dom ESTOCOLMO
Café da manhã e visita panorâmica à
capital da Suécia, que está assentada
em 14 ilhas unidas entre si por belas
pontes e é conhecida mundialmente
como a “Rainha das Águas“. Hospedagem em Estocolmo.

DIA 11 Seg ESTOCOLMO Cruzeiro - HELSINQUE

Café da manhã e dia livre. Às 15:30h,
DIA 8 Sex LOEN - LILLEHAMMER
Café da manhã e saída para Hellesylt traslado para o porto para embarque
para um cruzeiro de 1 hora pelo Fjord no cruzeiro Viking Line para Helsinde Geiranger, com suas cachoeiras das que, que dispões de 3 restaurantes,
clube noturno, discoteca e lojas livres
TURQUÍA
Sete Irmãs e o Pretendente. Desembarque em Geiranger e subida pela de impostos. Na travessia passamos
espetacular estrada de Dalsnibba que por um belo arquipélago de mais de
ascende mais de 1000m e nos oferece 24.000 ilhas que se estende pela costa
fascinantes paisagens e curiosidades. sueca e finlandesa. Acomodação em
Chegada a Lom, cidade pitoresca e cabines duplas externas categoria A.
importante pela igreja medieval de 
madeira, uma das maiores e um das DIA 12 Ter HELSINQUE
poucas que tem cabeças de dragão Café da manhã buffet a bordo e
originais. Tempo livre e depois conti- chegada em Helsinque às 10:00h.
nuação para Lillehammer, sede olím- Desembarque e visita panorâmica à
pica dos Jogos de 1994. Acomodação capital da Finlândia, também conhecida como “a cidade branca do norte“,
em Lillehammer.
passando pela Igreja Ortodoxa da

Trindade, vestígio do Domínio russo,
DIA 9 Sab LILLEHAMMER Praça do Senado, Temppeliaukio KirkESTOCOLMO
ko, igreja luterana de planta circular
Café da manhã e saída para Estocol- escavada na rocha cuja cúpula tem a
mo. No percurso atravessamos as in- forma de uma gigantesca espiral com
teressantes paisagens de Varmland, filetes de cobre. Tarde livre. Hospeuma das 21 províncias que compõem dagem.
a Suécia com lagos e florestas. Chega- 
da à tarde a Estocolmo e acomodação DIA 13 Qua HELSINQUE
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
em Estocolmo.
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( )
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CZ
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T
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S •

PÁGINA

• NO

TARIFAS EM EUROS
€ 2455,– por pessoa em duplo
€ 960,– suplemento individual

DE

TE

FR

11 DIAS
4 PASSEIOS
INCLUÍDOS
1 MINICRUZEIRO

I M P O R TA

N

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 9 noites com café da manhã tipo buffet
• Cruzeiro DFDS 1 noite, cabine
externa com café da manhã buffet
• 1 jantar em Loen

EE

TURQUÍA

FJORDS MAGNÍFICOS

DIA 1 Sex Copenhague
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação.

DIA 2 Sab Copenhague
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade percorrendo os principais monumentos e lugares históricos como
a Praça da Prefeitura, o Palácio Christiansborg, atual sede do Parlamento,
a fonte da Deusa Gefion e o porto
Nyhavn com suas encantadoras casas
do século XVII; e como não poderia
deixar de ser, o símbolo da cidade, a
famosa Pequena Sereia. Acomodação
em Copenhague.

DIA 3 Dom Copenhague - OSLO
Café da manhã. Às 15:30h traslado
para o porto e embarque no cruzeiro
DFDS para Oslo. Acomodação em cabine externa com janela.

DIA 4 seg oslo
Café da manhã a bordo e chegada em
Oslo às 09:00h. Desembarque e visita
à “capital viking“, situada ao fundo do
fjord homônimo, passando pela Prefeitura, pelo castelo Akershus, Palácio

Real, Parlamento e Parque Vigeland
com as famosas esculturas em bronze
de Gustav Vigeland, que simbolizam o
ciclo da vida do ser humano e o grande monólito com seus 121 corpos
entrelaçados. À tarde, passeio opcional (não incluído) aos museus marítimos situados na ilha Bygdöy, com
visita aos famosos barcos vikings dos
quais se destaca o barco da Rainha
Viking Asa. Em seguida veremos o
museu Framhaus, com o barco polar
Fram, construído para o capitão Nansen em sua epopéia ao Polo Norte.
Tarde livre para passear pelo animado distrito de Oslo conhecido como
Akerbrygge, instalações portuárias
revitalizadas com restaurantes, bares,
discotecas e lojas. Hospedagem.



DIA 5 Ter OSLO - BERGEN
Café da manhã e saída para Bergen.
Durante a rota panorâmica de hoje,
passamos pelo Parque Nacional Hardangervidda que com 3.422 km² é o
maior do país. Atravessamos a ponte
suspensa de Hardanger, uma das espetaculares obras de engenharia do
país que nos permite admirar o Fjord
de Hardanger, o terceiro em comprimento da Noruega e daí seguimos
pelo Vale de Voss para chegar a Bergen. Acomodação.



DIA 6 Qua BERGEN
Café da manhã e visita panorâmica à
capital dos fjords. A sua localização

geográfica, rodeada por 7 colinas e nas
margens do Mar do Norte, faz com que
seja uma das mais bonitas e pitorescas
cidades da Escandinávia. Durante a visita passamos por lugares de maior interesse como a Fortaleza Bryggen com
seu famoso mercado de peixe, Igreja
de Maria, Grieghallen e naturalmente
visitamos o interior do Bairro Hanseático. Tarde livre e acomodação.

DIA 7 Qui BERGEN - LOEN
Café da manhã e saída para Gudvangen, onde embarcamos em um ferry
para percorrer o mais longo e profundo fjord do país, o Sognefjord. Ao
chegar em Flam, desembarque e continuação para Loen passando pelo glaciar Boyabreen. Acomodação em Loen e
jantar buffet típico norueguês.



DIA 8 Sex LOEN - LILLEHAMMER
Café da manhã e saída para Hellesylt
para um cruzeiro de 1 hora pelo Fjord
de Geiranger, com suas cachoeiras das
Sete Irmãs e o Pretendente. Desembarque em Geiranger e subida pela
espetacular estrada de Dalsnibba que
ascende mais de 1000m e nos oferece
fascinantes paisagens e curiosidades.
Chegada a Lom, cidade pitoresca e importante pela igreja medieval de madeira, uma das maiores e um das poucas
que tem cabeças de dragão originais.
Tempo livre e depois continuação para
Lillehammer, sede olímpica dos Jogos
de 1994. Acomodação.

DIA 9 Sab LILLEHAMMER ESTOCOLMO
Café da manhã e saída para Estocolmo. No percurso atravessamos as interessantes paisagens de Varmland,
uma das 21 províncias que compõem
a Suécia com lagos e florestas. Chegada à tarde a Estocolmo e acomodação.

DIA 10 Dom ESTOCOLMO
Café da manhã e visita panorâmica à
capital da Suécia, que está assentada
em 14 ilhas unidas entre si por belas
pontes e é conhecida mundialmente
como a “Rainha das Águas“. Hospedagem em Estocolmo.

DIA 11 Seg ESTOCOLMO
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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SAÍDAS GARANTIDAS 2021
MAIO������������������������� 6, 20
JUN HO����������������������� 3, 17
JULHO���������������������� 1, 15, 29
AGOSTO ���������������������� 12, 26
SETEMBRO����������������������� 9

SE

NO

FI

LILLEHAMMER

ESTOCOLMO

CÓDIGO:
NBF
LT
RU

NSULTE
CO

T

AS

5

RU

18 DIAS
8 PASSEIOS
INCLUÍDOS
2 MINICRUZEIROS
BY

PÁGINA

S •

NL

MOSCOU

LV
COPENHAGEN

BE

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 15 noites com café da manhã tipo buffet
• Passagem aérea Moscou-São Petersburgo
• Bilhete de trem bala São Petersburgo Helsinque
• 1 noite cruzeiro Silja Line, cabine
externa com café da manhã buffet
• 1 jantar em Lofthus no Hotel Ullensvang
• 1 noite cruzeiro DFDS Seaways, cabine
externa com café da manhã buffet

ST PETERSBURG
EE

DK

• NO

SERVIÇOS INCLUÍDOS

HELSINKI
OSLO

PL

TE

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
MoscOU: MARRIOTT GRAND
SÃo Petersburgo: KEMPINSKI
HELSINQUE: RADISSON BLU PLAZA
( )
Estocolmo: CLARION SIGN
( )
Lillehammer:
IE
( )
SCANDIC LILLEHAMMER
Bergen: RADISSON BLU ROYAL
( )
Lofthus: ULLENSVANG
GB
Oslo: CLARION THE HUB
( )
Copenhague: ADMIRAL
( )

BERGEN
LOFTHUS

I M P O R TA

N

	HOTÉIS PREVISTOS

DE

UA

CZ

1 VOO
INCLUÍDO

SK

FR
CH

AT
SI
IT

MD

HU
RO

HR
BA

RS

TARIFAS EM EUROS
€ 4190,– por pessoa em duplo
€ 1600,– suplemento individual
TURQUÍA

RÚSSIA E OS FJORDS NORUEGUESES

DIA 1 QUI MOSCOU
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação.

DIA 2 SEX MOSCOU
Café da manhã e visita panorâmica
a Moscou percorrendo suas grandes
avenidas e ruas. Destaque para a famosa Praça Vermelha, Catedral de São
Basílio e o centro de comércio“Gum”.
Hospedagem em Moscou.

DIA 3 Sab MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à
armada, um dos mais antigos museus
na Rússia de arte decorativa aplicada
e à câmara do tesouro, única em seu
gênero, mundialmente conhecida
que acolhe as melhores e as mais elegantes obras de arte decorativa russa
e estrangeira do século IV ao XX, a maioria das quais estreitamente relacionadas com os acontecimentos históricos
mais importantes do país. A fundação
do museu remonta ao século IV e a
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maior parte da coleção é composta por
obras executadas entre os séculos XVIXVII. É digna de mencionar a valiosa
coleção de ourivesaria, objetos da vida
cotidiana da corte czarista, utensílios
de cerimônias eclesiásticas e testemunhos artísticos da dignidade real.
Tarde livre. Hospedagem.

DIA 4 Dom MOSCOU SÃo PETERSBURGO
Café da manhã no hotel. Traslado para
o aeroporto e embarque para São Petersburgo. Chegada e traslado para o
hotel. À tarde passeio por esta esplêndida cidade sem dúvida a mais bela
de toda a Rússia, construída pelo Czar
Pedro I, “O Grande“ nàs margens do
Rio Neva e á Fortaleza de São Pedro e
São Paulo. Hospedagem.

DIA 5 Seg SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e dia livre. Possibilidade
de visita opcional (não incluída) a um
dos famosos palácios de São Petersburgo.

DIA 6 Ter SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu Hermitage, uma das mais famosas pinacotecas do mundo assim como ao interior da Catedral de São Isaac. Tarde livre.
Acomodação em São Petersburgo.

DIA 7 Qua SÃo PETERSBURGO HELSINQUE
Café da manhã e traslado à estação
ferroviária de São Petersburgo para
embarque no trem rápido para Helsinque. Durante o percurso passamos pelas belas paisagens da Karelia
com suas imensas florestas e lagos.
Chegada e traslado para o hotel. Hospedagem.

DIA 8 Qui HELSINQUE - Cruzeiro
Silja Line - ESTOCOLMO
Café da manhã e visita panorâmica à
capital da Finlândia, também conhecida como “a cidade branca do norte“.
Na visita passamos pela Igreja Ortodoxa da Trindade, vestígio do Domínio
russo, Praça do Senado, Temppeliaukio Kirkko, igreja luterana de planta
circular escavada na rocha, cuja cúpula tem forma de uma gigantesca espiral com filetes de cobre. Tarde livre
para atividades pessoais. Às 15:30h
traslado para o porto e embarque no
cruzeiro Silja Line, que dispõe de três
restaurantes, clube noturno, discoteca
e lojas livres de impostos. Na travessia
passamos por um maravilhoso arquipélago de mais de 24.000 ilhas que se
estende ao longo das costas sueca e
finlandesa. Acomodação em cabines
duplas externas categoria A.

DIA 9 Sex ESTOCOLMO
Café da manhã buffet a bordo e desembarque por volta das 9:45h. Ao
chegar em Estocolmo faremos uma
visita panorâmica à cidade. A capital
sueca é conhecida mundialmente
como ‚a rainha das águas’ e está assentada em 14 maravilhosas ilhas unidas
entre si por pontes. A ilha mais antiga,
e onde está localizada a cidade antiga,
Gamla Stan, é o local que abriga a maioria dos edifícios mais emblemáticos
e as estruturas arquitetônicas mais
importantes da cidade. Acomodação.



DIA 10 Sab ESTOCOLMO
Café da manhã e dia livre durante o
qual pode-se opcionalmente (não incluído) visitar o Museu Vasa e a Prefeitura de Estocolmo.

DIA 11 Dom ESTOCOLMO LILLEHAMMER
Café da manhã e saída para a Noruega.
Viajaremos pelos belos campos de cereais e lagos suecos para chegar às impressionantes paisagens de florestas e
montanhas da Noruega. Passaremos
por cidades como Hamar, onde nas
margens do Lago Mjosa, está o edifício em forma de navio viking invertido que sediou as competições de
patinação no gelo nas Olimpíadas de

Inverno de 1994. Chegada ao hotel e
acomodação em Lillehammer, sede
dos Jogos Olímpicos, além de um dos
centros de esportes de inverno mais
conhecidos do país.

DIA 12 Seg LILLEHAMMER FJORDS - BERGEN
Café da manhã e saída bem cedo para
Fagernes, pequena localidade onde
faremos uma breve parada para depois continuar percorrendo as belas
paisagens entre florestas até chegar à
igreja medieval de Borgund. A igreja é
uma das 30 mais bem preservadas e
está inscrita na lista do Patrimônio da
Unesco. Tempo para belas fotos deste
interessante lugar e então seguimos
nossa rota atravessando o túnel de
Laerdal, que é o mais longo do mundo
por estrada com 25 km. Chegando em
Flam tomamos um ferry para navegar
e conhecer o maior e mais profundo
fjord do país, o Sognefjord. Desembarque e continuação em ônibus para
Bergen. Acomodação.



DIA 13Ter BERGEN - LOFTHUS
Café da manhã e visita à cidade de
Bergen, uma das mais antigas da
Noruega e que está situada em um
promontório nas margens do Mar do
Norte. Como locais de maior interesse
se destacam a Fortaleza, Hakonshallen, Bryggen (instalações portuárias
do século XVI) e a Igreja de Maria, de
estilo romântico. Em seguida, saída
para o Hotel Ullensvang localizado
no vilarejo de Lofthus, no coração da
impressionante paisagem do Fjord de
Hardanger. O famoso compositor Ed-

vard Grieg foi cliente regular do hotel
durante muitos anos, aqui encontrou
inspiração para suas conhecidas e
imortais obras musicais. Muitas celebridades e famílias reais escandinavas seguem visitando o hotel para apreciar a
vista panorâmica do majestoso glaciar Folgefonna, que se levanta sobre as
águas cintilantes do fjord azul. Jantar
e acomodação no Hotel Ullensvang.

DIA 14 Qua LOFTHUS - OSLO
Café da manhã. Durante a etapa de
hoje apreciaremos os contrastes que
a paisagem nos oferece, iniciando o
percurso por uma das estradas mais
bonitas e panorâmicas. Atravessaremos o Parque Nacional Hardanger,
com seus majestosos fjords rodeados
por florestas e montanhas para atravessar o planalto de Hardangervidda
onde faremos uma parada para fotos.
Continuação para Oslo e na chegada
visita panorâmica à capital da Noruega. Conheceremos o Parque Vigeland
com suas famosas esculturas que representam o ciclo de vida do ser humano e o grande monólito com seus
212 corpos entrelaçados. Passaremos
pela Ópera, Prefeitura, porto, Palácio
Real, Parlamento e Fortaleza de Akershus. Acomodação



DIA 15 Qui OSLO - Cruzeiro
DFDS - Copenhague
Café da manhã e manhã livre até a
partida para o porto, ou excursão
opcional (não incluída) para os Museus Marítimos situados em Bygdoy.
Visitaremos o Museu Viking e depois
o Museu Fram. Retorno para Oslo e

tempo livre. Às 14:30h, saída para
o porto para embarque no cruzeiro
DFDS para navegar pelo Mar do Norte
até Copenhague. Acomodação em cabines exterinas com janela.

DIA 16 Sex Copenhague
Café da manhã e chegada a Copenhague às 09:45h. Desembarque e visita
panorâmica à cidade, percorrendo
seus principais monumentos e lugares históricos como a Praça da
Prefeitura, Palácio de Christiansborg
(atual sede do Parlamento), Fonte da
Deusa Gefion, porto de Nyhavn com

suas pitorescas e coloridas casas do
século XVII e claro o emblema da cidade, a famosa Pequena Sereia. Opcionalmente, pode visitar-se o majestoso Castelo Real de Frederiksborg, no
norte da Zelândia.



DIA 17 Sab Copenhague
Café da manhã e dia livre. Hospedajem em Copenhague.

DIA 18 Dom Copenhague
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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SE
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HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
MoscOU: MARRIOTT GRAND
SÃo Petersburgo: KEMPINSKI
Helsinque: RADISSON BLU PLAZA
IE
Estocolmo: CLARION SIGN
( )

HELSINKI

ESTOCOLMO

NSULTE
CO

TARIFAS EM EUROS
€ 2385,– por pessoa em duplo
€ 855,– suplemento individual

10 DIAS

AS

PL

5

RU

LT

S •

PÁGINA
RU

BY

TE

T
• NO

IT

MOSCOU

LV

)

• Carregadores nos hotéis
NL
• Guia acompanhante em espanhol 		
BE
(com conhecimentos de português)
• 8 noites com café da manhã buffet
• Passagem aérea Moscou-São PetersburgoDE
• Bilhete de trem bala São Petersburgo - 		
Helsinque
FR
• 1 noite cruzeiro Silja Line, cabine CH
externa com café da manhã buffet

EE

I M P O R TA

N

DK
(

GB
SERVIÇOS INCLUÍDOS

CÓDIGO:
MNB

ST PETERSBURG

UA

CZ
SK

MD

AT
SI

HU
RO

HR
BA

RS

1 VOO
INCLUÍDO

6

PASSEIOS

INCLUÍDOS
TURQUÍA

1 MINICRUZEIRO

MOSCOU E NOITES BRANCAS

DIA 1 QUI MOSCOU
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação.

DIA 2 SEX MOSCOU
Café da manhã e visita panorâmica
a Moscou percorrendo suas grandes
avenidas e ruas. Destaque para a famosa Praça Vermelha, Catedral de São
Basílio e o centro de comércio“Gum”.
Hospedagem em Moscou.

DIA 3 Sab MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à
armada, um dos mais antigos museus
na Rússia de arte decorativa aplicada
e à câmara do tesouro, única em seu
gênero, mundialmente conhecida
que acolhe as melhores e as mais
elegantes obras de arte decorativa
russa e estrangeira do século IV ao
XX, a maioria das quais estreitamente
relacionadas com os acontecimentos
históricos mais importantes do país.
A fundação do museu remonta ao
século IV e a maior parte da coleção
é composta por obras dos séculos
XVI-XVII. É digna de mencionar a valiosa coleção de ourivesaria, objetos
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da vida cotidiana da corte czarista,
utensílios de cerimônias eclesiásticas
e testemunhos artísticos da dignidade real. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 4 Dom MOSCOU SÃo PETERSBURGO
Café da manhã no hotel. Traslado para
o aeroporto e embarque para São Petersburgo. Chegada e traslado para o
hotel. À tarde passeio por esta esplêndida cidade sem dúvida a mais bela
de toda a Rússia, construída pelo Czar
Pedro I, “O Grande“ nàs margens do
Rio Neva e á Fortaleza de São Pedro e
São Paulo. Hospedagem.

DIA 5 Seg SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e dia livre. Possibilidade
de visita opcional (não incluída) a um dos
famosos palácios de São Petersburgo.

DIA 6 Ter SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu
Hermitage, uma das mais famosas pinacotecas do mundo assim como ao
interior da Catedral de São Isaac. Tarde
livre. Acomodação.

DIA 7 Qua SÃo PETERSBURGO HELSINQUE
Café da manhã e traslado à estação
ferroviária de São Petersburgo para
embarque no trem rápido para Helsinque. Durante o percurso passamos
pelas belas paisagens da Karelia com
suas imensas florestas e lagos. Chegada e traslado para o hotel.

DIA 8 Qui HELSINQUE - Cruzeiro
Silja Line - ESTOCOLMO
Café da manhã e visita panorâmica à
capital da Finlândia, também conhecida como “a cidade branca do norte“.
Na visita passamos pela Igreja Ortodoxa da Trindade, vestígio do Domínio
russo, Praça do Senado, Temppeliaukio Kirkko, igreja luterana de planta
circular escavada na rocha, cuja cúpula tem forma de uma gigantesca espiral com filetes de cobre. Tarde livre
para atividades pessoais. Às 15:30h,
traslado para o porto e embarque no
cruzeiro Silja Line, que dispõe de três
restaurantes, clube noturno, discoteca
e lojas livres de impostos. Na travessia
passamos por um maravilhoso arqui-

pélago de mais de 24.000 ilhas que se
estende ao longo das costas sueca e
finlandesa. Acomodação em cabines
duplas externas categoria A.

DIA 9 Sex ESTOCOLMO
Café da manhã buffet a bordo e desembarque às 09:40h. Em seguida,
visita panorâmica a Estocolmo, a capital sueca, que está assentada em 14
ilhas unidas entre si por belas pontes
e é conhecida mundialmente como a
“Rainha das Águas“. Hospedagem em
Estocolmo.

DIA 10 Sab ESTOCOLMO
Café da manhã e traslado para o aeroporto.

NSULTE
CO

SAÍDAS GARANTIDAS 2021

PÁGINA

FI

TE

I M P O R TA

N

T

SE

NO

AS

S •

5

• NO

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

ST PETERSBURG

HELSINKI
ESTOCOLMO

	HOTÉIS PREVISTOS

EE

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
IE
Estocolmo:
courtyard by marriott
Helsinque: SOKOS
GB PRESIDENTTI
SÃo Petersburgo: KEMPINSKI
MOSCOU: MARRIOTT AURORA NL

RU

LT
RU

( )

BY

CÓDIGO:
NBM

PL

BE

SERVIÇOS INCLUÍDOS

MOSCOU

LV

DK

DE

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
FR
(com conhecimentos de português)CH
• 8 noites com café da manhã tipo buffet
• Passagem aérea São Petersburgo-Moscou
IT
• 1 noite cruzeiro Viking Line, cabine externa
com café da manhã buffet
• Bilhete de trem bala Helsinque - São 		
Petersburgo

10 DIAS
1 MINICRUZEIRO
6 PASSEIOS
INCLUÍDOS
1 VOO
INCLUÍDO

UA

CZ
SK

MD

AT
SI

HU
RO

HR
BA

RS

TARIFAS EM EUROS
€ 2380,– por pessoa em duplo
€ 855,– suplemento individual

TURQUÍA

NOITES BRANCAS E MOSCOU

DIA 1 Sab ESTOCOLMO
Chegada ao aeroporto, traslado para
o hotel e acomodação.

DIA 2 Dom ESTOCOLMO
Café da manhã e visita panorâmica
à capital sueca, que está assentada
em 14 ilhas unidas entre si por belas
pontes e é conhecida mundialmente
como a “Rainha das Águas“. Hospedagem em Estocolmo.

DIA 3 Seg ESTOCOLMO Cruzeiro - HELSINQUE
Café da manhã. Às 15:30h traslado
para o porto para embarque no cruzeiro Viking /Silja Line para Helsinque,
que dispões de 3 restaurantes, clube
noturno, discoteca e lojas livres de impostos. Na travessia passamos por um
belo arquipélago de mais de 24.000
ilhas que se estende pela costa sueca
e finlandesa. Acomodação em cabines
duplas externas categoria A.

DIA 4 Ter HELSINQUE
Café da manhã buffet a bordo e
chegada em Helsinque às 10:00h.
Desembarque e visita panorâmica à
capital da Finlândia, também conhe-

cida como “a cidade branca do norte“,
passando pela Igreja Ortodoxa da
Trindade, vestígio do Domínio russo,
Praça do Senado, Temppeliaukio Kirkko, igreja luterana de planta circular
escavada na rocha cuja cúpula tem a
forma de uma gigantesca espiral com
filetes de cobre. Tarde livre. Hospedagem em Helsinque.

DIA 5 Qua HELSINQUE SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e traslado à estação ferroviária de Helsinque para embarque
no trem rápido para São Petersburgo.
Durante o percurso passamos pelas
belas paisagens da Karelia com suas
imensas florestas e lagos. À tarde, visita
à Fortaleza de São Pedro e São Paulo e
interior de sua catedral. Continuação
da visita panorâmica descobrindo os
lugares mais bonitos desta esplêndida e bela cidade, construída pelo czar
Pedro I ‚O Grande‘ nas margens do rio
Neva. Acomodação em São Petersburgo.

DIA 6 Qui SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu
Hermitage, uma das mais famosas pinacotecas do mundo assim como ao
interior da Catedral de São Isaac. Tarde
livre. Acomodação.

DIA 7 Sex SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e dia livre. Possibilidade
de visita opcional (não incluída) a um
dos famosos palácios de São Petersburgo. Acomodação em São Petersburgo.

DIA 8 Sab SÃo PETERSBURGO MOSCOU
Café da manhã, traslado ao aeroporto
e embarque para Moscou. Chegada
e traslado para o hotel. À tarde, visita
panorâmica a Moscou percorrendo
suas grandes avenidas e ruas. Destaque para a famosa Praça Vermelha, a
Catedral de São Basílio e o edifício das
grandes lojas “Gum”. Hospedagem.

DIA 9 Dom MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à
armada, um dos mais antigos museus
na Rússia de arte decorativa aplicada
e à câmara do tesouro, única em seu
gênero, mundialmente conhecida

que acolhe as melhores e mais expressivas obras de arte decorativa russa e
estrangeira dos séculos IV-XX, a maioria das quais estreitamente relacionadas com os acontecimentos históricos
mais importantes do país. A fundação
do museu remonta ao século IV e a
maior parte da coleção é composta
por obras executadas entre os séculos
XVI-XVII. É digna de mencionar a valiosa coleção de ourivesaria, objetos
da vida cotidiana da corte czarista,
utensílios de cerimônias eclesiásticas
e testemunhos artísticos da dignidade real. Tarde livre. Acomodação.

DIA 10 Seg MOSCOU
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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LILLEHAMMER

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Helsinque: RADISSON BLU PLAZA
( )
Estocolmo: CLARION SIGN
( )
Lillehammer:
IE
( )
SCANDIC LILLEHAMMER
Bergen: RADISSON BLU ROYAL
( )
Lofthus: ULLENSVANG
GB
Oslo: CLARION THE HUB
( )
Copenhague: ADMIRAL
( )

BERGEN
LOFTHUS

HELSINKI
OSLO
ESTOCOLMO

LV

DK
COPENHAGEN

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 9 noites com café da manhã tipo buffet
• 1 noite cruzeiro Silja Line, cabine externa
com café da manhã buffet
• 1 jantar em Lofthus no Hotel Ullensvang
• 1 noite cruzeiro DFDS Seaways, cabine
externa com café da manhã buffet

LT
RU

NL

DE

RU

5

2 MINICRUZEIROS

PASSEIOS
INCLUÍDOS
BY

12 DIAS

PL

BE

SERVIÇOS INCLUÍDOS

EE

CÓDIGO:
ME

UA

CZ
SK

FR

AT

CH

MD
HU

SI
IT

RO

HR
BA

RS

TARIFAS EM EUROS
€ 2790,– por pessoa em duplo
€ 1045,– suplemento individual
TURQUÍA

MARAVILHAS DA ESCANDINÁVIA

DIA 1 Qua HELSINQUE
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação em Helsinque.

DIA 2 Qui HELSINQUE - Cruzeiro
Silja Line - ESTOCOLMO
Café da manhã e visita panorâmica à
capital da Finlândia, também conhecida como “a cidade branca do norte“. Na
visita passamos pela Igreja Ortodoxa
da Trindade, vestígio do Domínio russo, Praça do Senado, Temppeliaukio
Kirkko, igreja luterana de planta circular escavada na rocha, cuja cúpula
tem forma de uma gigantesca espiral
com filetes de cobre. Tarde livre para
atividades pessoais. Às 15:30h traslado
para o porto e embarque no cruzeiro
Silja Line, que dispõe de três restaurantes, clube noturno, discoteca e lojas
livres de impostos. Acomodação em
cabines duplas externas categoria A.

DIA 3 Sex ESTOCOLMO
Café da manhã buffet a bordo e desembarque às 09:40h. Em seguida,
visita panorâmica a Estocolmo, a capital sueca, que está assentada em 14
ilhas unidas entre si por belas pontes
e é conhecida mundialmente como a
“Rainha das Águas“. Hospedagem em
Estocolmo.
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DIA 4 Sab ESTOCOLMO
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Estocolmo.

fjord do país, o Sognefjord. Desembarque e continuação em ônibus para
Bergen. Acomodação.

DIA 5 Dom ESTOCOLMO LILLEHAMMER
Café da manhã e saída para a Noruega.
Viajaremos pelos belos campos de cereais e lagos suecos para chegar às impressionantes paisagens de florestas e
montanhas da Noruega. Passaremos
por cidades como Hamar, onde nas
margens do Lago Mjosa, está o edifício em forma de navio viking invertido que sediou as competições de
patinação no gelo nas Olimpíadas de
Inverno de 1994. Chegada ao hotel e
acomodação em Lillehammer, sede
dos Jogos Olímpicos, além de um dos
centros de esportes de inverno mais
conhecidos do país.

DIA 6 Seg LILLEHAMMER FJORDS - BERGEN
Café da manhã e saída bem cedo para
Fagernes, pequena localidade onde
faremos uma breve parada para depois continuar percorrendo as belas
paisagens entre florestas até chegar à
igreja medieval de Borgund. A igreja é
uma das 30 mais bem preservadas e
está inscrita na lista do Patrimônio da
Unesco. Tempo para belas fotos deste
interessante lugar e então seguimos
nossa rota atravessando o túnel de
Laerdal que é o mais longo do mundo
por estrada com 25 km. Chegando em
Flam tomamos um ferry para navegar
e conhecer o maior e mais profundo

DIA 7 Ter BERGEN - LOFTHUS
Café da manhã e visita a Bergen,
uma das cidades mais antigas
da Noruega, situada em um promontório nas margens do Mar do
Norte. Como locais de maior interesse se destacam a Fortaleza, Hakonshallen, Bryggen (instalações
portuárias do século XVI) e a Igreja de
Maria, de estilo romântico. Em seguida,
saída para o Hotel Ullensvang localizado no vilarejo de Lofthus, no coração
da impressionante paisagem do Fjord
de Hardanger. O famoso compositor
Edvard Grieg foi cliente regular do hotel durante muitos anos, aqui encontrou inspiração para suas conhecidas e
imortais obras musicais. Muitas celebridades e famílias reais escandinavas
seguem visitando o hotel para apreciar
a vista panorâmica do majestoso glaciar Folgefonna, que se levanta sobre as
águas cintilantes do fjord azul. Jantar e
acomodação no Hotel Ullensvang.

DIA 8 Qua LOFTHUS - OSLO
Café da manhã. Hoje apreciaremos os
contrastes que a paisagem nos oferece, iniciando o percurso por uma
das estradas mais bonitas e panorâmicas. Atravessaremos o Parque Nacional Hardanger, com seus majestosos
fjords rodeados por florestas e montanhas para atravessar o planalto de
Hardangervidda onde faremos uma

parada para fotos. Continuação para
Oslo e na chegada visita panorâmica à
cidade. Conheceremos o Parque Vigeland com suas famosas esculturas que
representam o ciclo de vida do ser humano e o grande monólito com seus
212 corpos entrelaçados. Passaremos
pela Ópera, Prefeitura, porto, Palácio
Real, Parlamento e Fortaleza de Akershus. Acomodação.



DIA 9 Qui OSLO - Cruzeiro
DFDS - Copenhague
Café da manhã e manhã livre até a
partida para o porto. Às 14:30h, saída
para o porto para embarque no cruzeiro DFDS para navegar pelo Mar do
Norte até Copenhague. Acomodação
em cabines exterinas com janela.



DIA 10 Sex Copenhague
Café da manhã e chegada a Copenhague às 09:45h. Desembarque e
visita panorâmica à cidade, percorrendo seus principais monumentos
e lugares históricos como a Praça da
Prefeitura, Palácio de Christiansborg
(atual sede do Parlamento), Fonte da
Deusa Gefion, porto de Nyhavn com
suas pitorescas e coloridas casas do
século XVII e claro o emblema da cidade, a famosa Pequena Sereia.



DIA 11 Sab Copenhague
Café da manhã e dia livre. Hospedajem em Copenhague.

DIA 12 Dom Copenhague
Café da manhã e traslado ao aeroporto.

SAÍDAS GARANTIDAS 2021
MAIO������������������������ 14, 28
JUNHO����������������������� 11, 25
JULHO������������������������ 9, 23
AGOSTO����������������������� 6, 20
SETEMBRO��������������������� 3, 17

SE

NO

FI

LILLEHAMMER

BERGEN
LOFTHUS

	HOTÉIS PREVISTOS

OSLO

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Estocolmo: CLARION SIGN
( )
Lillehammer:
( )
IE
SCANDIC LILLEHAMMER
Bergen: RADISSON BLU ROYAL
( )
Lofthus: ULLENSVANG
GB
Oslo: CLARION THE HUB
( )
Copenhague: ADMIRAL
( )

ESTOCOLMO

COPENHAGEN

RU

LT
RU

NSULTE
CO
BE

PL

TE

AS

5

BY

NL

S •

PÁGINA

I M P O R TA

N

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 8 noites com café da manhã tipo buffet
• 1 jantar em Lofthus no Hotel Ullensvang
• 1 noite cruzeiro DFDS Seaways, cabine 		
externa com café da manhã buffet

LV

DK

T
• NO

SERVIÇOS INCLUÍDOS

EE

DE

UA

CZ
SK

FR
CH

MD

AT
SI
IT

HU
RO

HR
BA

TARIFAS EM EUROS
€ 2380,– por pessoa em duplo
€ 855,– suplemento individual

RS

TURQUÍA

CÓDIGO:
DE

10 DIAS

1

MINICRUZEIRO

4

PASSEIOS
INCLUÍDOS

DESCUBRA OS FJORDS

DIA 1 Sex ESTOCOLMO
Chegada ao aeroporto e traslado ao
hotel. Acomodação em Estocolmo.

DIA 2 Sab ESTOCOLMO
Café da manhã e visita panorâmica à
capital sueca, assentada em 14 ilhas
unidas entre si por belas pontes e é
conhecida mundialmente como a
“Rainha das Águas“. Hospedagem em
Estocolmo.

DIA 3 Dom ESTOCOLMO LILLEHAMMER
Café da manhã e saída para a Noruega.
Viajaremos pelos belos campos de cereais e lagos suecos para chegar às impressionantes paisagens de florestas e
montanhas da Noruega. Passaremos
por cidades como Hamar, onde nas
margens do Lago Mjosa, está o edifício em forma de navio viking invertido que sediou as competições de
patinação no gelo nas Olimpíadas de
Inverno de 1994. Chegada ao hotel e
acomodação em Lillehammer, sede
dos Jogos Olímpicos, além de um dos
centros de esportes de inverno mais
conhecidos do país.

DIA 4 Seg LILLEHAMMER FJORDS - BERGEN
Café da manhã e saída bem cedo para
Fagernes, pequena localidade onde
faremos uma breve parada para depois continuar percorrendo as belas
paisagens entre florestas até chegar à
igreja medieval de Borgund. A igreja é
uma das 30 mais bem preservadas e
está inscrita na lista do Patrimônio da
Unesco. Tempo para belas fotos deste
interessante lugar e então seguimos
nossa rota atravessando o túnel de
Laerdal que é o mais longo do mundo
por estrada com 25 km. Chegando em
Flam tomamos um ferry para navegar
e conhecer o maior e mais profundo
fjord do país, o Sognefjord. Desembarque e continuação em ônibus para
Bergen. Acomodação em Bergen.



DIA 5 Ter BERGEN - LOFTHUS
Café da manhã e visita à cidade de
Bergen, uma das mais antigas da
Noruega e que está situada em um
promontório nas margens do Mar do
Norte. Como locais de maior interesse
se destacam a Fortaleza, Hakonshallen, Bryggen (instalações portuárias
do século XVI) e a Igreja de Maria, de
estilo romântico. Em seguida, saída
para o Hotel Ullensvang localizado
no vilarejo de Lofthus, no coração da
impressionante paisagem do Fjord de
Hardanger. O famoso compositor Ed-

vard Grieg foi cliente regular do hotel
durante muitos anos, aqui encontrou
inspiração para suas conhecidas e
imortais obras musicais. Muitas celebridades e famílias reais escandinavas
seguem visitando o hotel para apreciar a vista panorâmica do majestoso
glaciar Folgefonna, que se levanta
sobre as águas cintilantes do fjord
azul. Jantar e acomodação no Hotel
Ullensvang.

DIA 6 Qua LOFTHUS - OSLO
Café da manhã no hotel. Durante a etapa de hoje apreciaremos os contrastes
que a paisagem nos oferece, iniciando
o percurso por uma das estradas mais
bonitas e panorâmicas. Atravessaremos o Parque Nacional Hardanger,
com seus majestosos fjords rodeados
por florestas e montanhas para atravessar o planalto de Hardangervidda
onde faremos uma parada para fotos.
Continuação para Oslo e na chegada
visita panorâmica à capital da Noruega. Conheceremos o Parque Vigeland
com suas famosas esculturas que representam o ciclo de vida do ser humano e o grande monólito com seus
212 corpos entrelaçados. Passaremos
pela Ópera, Prefeitura, porto, Palácio
Real, Parlamento e Fortaleza de Akershus. Acomodação em Oslo.

DIA 7 Qui OSLO - Cruzeiro
DFDS - Copenhague
Café da manhã e manhã livre até a
partida para o porto, ou excursão
opcional (não incluída) para os Museus Marítimos situados em Bygdoy.
Visitaremos o Museu Viking e depois
o Museu Fram. Retorno para Oslo e
tempo livre. Às 14:30h, saída para
o porto para embarque no cruzeiro
DFDS para navegar pelo Mar do Norte
até Copenhague. Acomodação em cabines exterinas com janela.

DIA 8 Sex Copenhague
Café da manhã e chegada a Copenhague às 09:45h. Desembarque e
visita panorâmica à cidade, percorrendo seus principais monumentos
e lugares históricos como a Praça da
Prefeitura, Palácio de Christiansborg
(atual sede do Parlamento), Fonte da
Deusa Gefion, porto de Nyhavn com
suas pitorescas e coloridas casas do
século XVII e claro o emblema da cidade, a famosa Pequena Sereia. Opcionalmente, pode visitar-se o majestoso Castelo Real de Frederiksborg, no norte
da Zelândia.



DIA 9 Sab Copenhague
Café da manhã e dia livre. Hospedajem em Copenhague.

DIA 10 Dom Copenhague
Café da manhã e traslado ao aeroporto.

57

SAÍDAS GARANTIDAS 2021
NO

SE

FI

MAIO�������������������������� 19
JUNHO���������������������� 2, 16, 30
JULHO����������������������� 14, 28
AGOSTO���������������������� 11, 25
SETEMBRO��������������������� 8, 22
OUTUBRO������������������������ 6

	HOTÉIS PREVISTOS
DK

SUZDAL
MOSCOU
RU

LT
RU
BY

DE

UA

CZ
SERVIÇOS INCLUÍDOS
FR

YAROSLAVL

EE
LV

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
SÃo Petersburgo: kempinski
MOSCOU: marriott aurora
NL
Suzdal: PUSHKARSKAYA SLOBODA
PL
BEYaroslavl: PARK INN
MoscOU: NOVOTEL CENTER

B

ST PETERSBURG

SK
• Carregadores nos hotéis
• Guia
em espanhol 		
CH acompanhante
AT
(com conhecimentos de português)
HU
• 8 noites com café da
SImanhã tipo buffet
HR
IT
• 5 refeições
• Passagem aérea Moscou-São Petersburgo
BA

MD

RO

RS

TARIFAS EM EUROS
€ 2390,– por pessoa em duplo
€ 720,– suplemento individual
TURQUÍA

1 VOO
INCLUÍDO

58

AS

T

DIA 1 Qua SÃo PETERSBURGO
Chegada em São Petersburgo e traslado ao hotel. À tarde (ou sexta-feira
à tarde, conforme horário do voo de
chegada), visita panorâmica à cidade sem dúvida a mais bela de toda a
Rússia, construída pelo Czar Pedro O
Grande nnàs margens do rio Neva,
assim como ao interior da Catedral de
São Isaac. Hospedagem.

DIA 2 Qui SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu
Hermitage, uma das mais famosas
pinacotecas do mundo, e à Fortaleza
de São Pedro e São Paulo. Tarde livre.
Acomodação em São Petersburgo.

DIA 3 Sex SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e excursão a Peterhof.
Visita interior da antiga residência de
Verão de Pedro o Grande. Em seguida
pode-se apreciar o pitoresco parque
com suas famosas fontes. Acomodação em São Petersburgo.

DIA 4 SAB SÃoPETERSBURGO-MOSCOU
Café da manhã e traslado ao aeroporto para voo regular para Moscou.

Chegada e traslado ao hotel. À tarde,
visita panorâmica a Moscou percorrendo suas grandes avenidas e ruas.
Destaque para a famosa Praça Vermelha, Catedral de São Basílio e o centro de comércio“Gum”. Hospedagem
em Moscou.

DIA 5 Dom MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à
armada, um dos mais antigos museus
na Rússia de arte decorativa aplicada
e à câmara do tesouro, única em seu
gênero, mundialmente conhecida
que acolhe as melhores e as mais
elegantes obras de arte decorativa
russa e estrangeira do século IV ao
XX, a maioria das quais estreitamente
relacionadas com os acontecimentos
históricos mais importantes do país.
A fundação do museu remonta ao
século IV e a maior parte da coleção
é composta por obras executadas
entre os séculos XVI-XVII. À tarde, visita às melhores e mais espetaculares
estações do metrô da capital russa.
Hospedagem em Moscou.

DIA 6 Seg MOSCOU - VLADIMIR SUZDAL
Café da manhã e início do circuito do
“Anel de Ouro“, passando pelas antigas cidades russas de Suzdal, Vladimir,

5

S •

PÁGINA

• NO

O MELHOR DA RÚSSIA

NSULTE
CO

TE

9 DIAS
10 PASSEIOS
INCLUÍDOS

I M P O R TA

Kostroma e Zagorsk, glória e orgulho
da cultura russa pelo valor arquitetônico e artístico, além da beleza
natural que as cerca. As terras de Vladimir e Suzdal desempenharam um
papel decisivo na formação do antigo
estado russo e oferecem aos nossos
olhos uma beleza inesquecível: campos, planícies, bosques e alamedas
que se perdem no horizonte, colinas suaves e pântanos misteriosos,
grandes e pequenos rios e lagos. Esta
área, com suas belas paisagens que
sintetizam a alma russa, estão marcadas nas obras imortais de Dostoievski,
Tolstoi e Turgeniev. Saída para Vladimir, fundada em 1108 por Wladimir I
de Monomach, tendo sido a capital da
Rússia em meados do século XII. Dignas de nota são a porta de ferro, em
sua dupla função de fortaleza e arco
do triunfo e a catedral da Assunção,
do século XII, com a clara intenção
de superar o esplendor arquitetônico
da catedral de Santa Sofia em Kiev.
Almoço em restaurante típico e continuação até Suzdal. Jantar e hospedagem.

DIA 7 Ter SUZDAL - KOSTROMA YAROSLAVL
Café da manhã e visita ao interior do
Kremlin, a parte fortificada mais antiga da cidade, cercada por muralhas,
onde se destacam a Catedral da Nati-

N

CÓDIGO:
LMR

vidade da Virgem com suas impressionantes cúpulas em forma de cebola e
o portão dourado com ícones do século XVII. Almoço e em seguida continuação da viagem para Kostroma,
situada na confluência do rio Kostroma com o Volga e fundada no século
XII, atualmente uma grande cidade
industrial. Grandes atrações artísticas
são o mosteiro de Ipatevski, o Palácio
dos Romanov e a Catedral da Trindade. Continuação até Yaroslavl. Jantar
e hospedagem em Yaroslavl.

DIA 8 Qua YAROSLAVL - MOSCOU
Café da manhã e visita a Yaroslav, uma
das cidades mais antigas da Rússia,
conhecendo a Catedral da Transfiguração do Salvador e a Igreja do profeta
Elias, com a capela do Despojamento
da Sagrada Vestidura. Almoço e continuação até Sergiev Posad (Zagorsk),
cidade famosa pelo seu conjunto arquitetônico da Trindade. Neste conjunto sacro se ergue a catedral da Assunção, embelezada por suas cúpulas
azul celeste, que abriga o sepulcro de
Boris Gudonov, a igreja do Espírito
Santo, o Palácio dos Czares, do século
XVII. No final da tarde, saída para Moscou. Hospedagem.

DIA 9 Qui MOSCOU
Café da manhã e traslado para o aeroporto.

GB

SAÍDAS GARANTIDAS
NO2021

SE

MAIO�������������������������� 24
JUNHO������������������������ 7, 21
JULHO������������������������ 5, 19
AGOSTO��������������������� 2, 16, 30
SETEMBRO�������������������� 13, 27
OUTUBRO����������������������� 11

FI

YAROSLAVL

EE

SUZDAL
LV

DK
	HOTÉIS PREVISTOS

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
Suzdal: PUSHKARSKAYA SLOBODA
Yaroslavl:
PARK INN
NL
MoscOU: NOVOTEL CENTER

MOSCOU
RU

LT
RU
BY

PL

BE

SERVIÇOS INCLUÍDOS
DE

UA

• Carregadores nos hotéis CZ
• Guia acompanhante em espanhol 		
SK
FR (com conhecimentos de português)
CH
AT tipo buffet
• 3 noites com café da manhã
HU
• 5 refeições
SI
IT

TARIFAS EM EUROS
€ 999,– por pessoa em duplo
€ 285,– suplemento individual

MD

RO

HR

BA

CÓDIGO:
EXTALRUS

RS

4 DIAS

6

PASSEIOS
INCLUÍDOS

TURQUÍA

EXTENSÃO AO ANEL DE OURO RUSSO

DIA 1 Seg MOSCOU - VLADIMIR SUZDAL
Início do circuito do “Anel de Ouro“,
passando pelas antigas cidades russas
de Suzdal, Vladimir, Kostroma e Zagorsk, glória e orgulho da cultura russa pelo valor arquitetônico e artístico,
além da beleza natural que as cerca.
As terras de Vladimir e Suzdal desempenharam um papel decisivo na formação do antigo estado russo e oferecem aos nossos olhos uma beleza
inesquecível: campos, planícies, bosques e alamedas que se perdem no
horizonte, colinas suaves e pântanos
misteriosos, grandes e pequenos rios
e lagos. Esta área, com suas belas paisagens que sintetizam a alma russa,
estão marcadas nas obras imortais de
Dostoievski, Tolstoi e Turgeniev. Saída
para Vladimir, fundada em 1108 por
Wladimir I de Monomach, tendo sido
a capital da Rússia em meados do século XII. Dignas de nota são a porta de
ferro, em sua dupla função de fortaleza e arco do triunfo e a catedral da
Assunção, do século XII, com a clara
intenção de superar o esplendor arquitetônico da catedral de Santa Sofia
em Kiev. Almoço em restaurante típico e continuação até Suzdal. Jantar e
hospedagem em Suzdal.

DIA 2 Ter SUZDAL - KOSTROMA YAROSLAVL
Café da manhã e visita ao interior do

Kremlin, a parte fortificada mais antiga da cidade, cercada por muralhas,
onde se destacam a Catedral da Natividade da Virgem com suas impressionantes cúpulas em forma de cebola e
o portão dourado com ícones do século XVII. Almoço e em seguida continuação da viagem para Kostroma,
situada na confluência do rio Kostroma com o Volga e fundada no século
XII, atualmente uma grande cidade
industrial. Grandes atrações artísticas
são o mosteiro de Ipatevski, o Palácio
dos Romanov e a Catedral da Trindade. Continuação até Yaroslavl. Jantar
e hospedagem em Yaroslavl.

DIA 3 Qua YAROSLAVL - MOSCOU
Café da manhã e visita a Yaroslav, uma
das cidades mais antigas da Rússia,
conhecendo a Catedral da Transfiguração do Salvador e a Igreja do profeta
Elias, com a capela do Despojamento
da Sagrada Vestidura. Almoço e continuação até Sergiev Posad (Zagorsk),
cidade famosa pelo seu conjunto arquitetônico da Trindade. Neste conjunto sacro se ergue a catedral da Assunção, embelezada por suas cúpulas
azul celeste, que abriga o sepulcro de
Boris Gudonov, a igreja do Espírito
Santo, o Palácio dos Czares, do século
XVII. No final da tarde, saída para Moscou. Hospedagem.

DIA 4 Qui MOSCOU
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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SE

NO

FI

HELSINKI

SAÍDAS GARANTIDAS 2021
RIGA

DK

IE

BY

NL
VARSÓVIA

BE

PL

FR
CH

SI

15 DIAS

IT

PÁGINA

SK

AS

HU

T

13
1 VOO
INCLUÍDO

PASSEIOS
AT
INCLUÍDOS

• NO

CÓDIGO:
WAWMOW

ONSULTE

UAC

CZ

RO

HR
BA

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol
(com conhecimentos de português)
• 14 noites com café da manhã tipo buffet
• Passagem aérea São Petersburgo - Moscou
• Bilhete de trem bala Helsinque -		
São Petersburgo

5

MD

S •

DE

TE

	HOTÉIS PREVISTOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS

RU

LT
VILNIUS
RU

GB

(ou similares na categoria, conforme a cidade)
VarsÓvia: RADISSON COLLECTION
( )
POLONIA PALACE
( )
Vilnius: PACAI
Riga: SEMARAH GRAND POET
Tallinn: PALACE
( )
Helsinque: SOKOS PRESIDENTTI
( )
SÃo PETERSBURGO: kempinski
MOSCOU: MARRIOTT AURORA

MOSCOU

LV

I M P O R TA

N

MAIO����������������������� 3, 17, 31
JUNHO����������������������� 14, 28
JULHO����������������������� 12, 26
AGOSTO����������������������� 9, 23
SETEMBRO��������������������� 6, 20

ST PETERSBURG
TALLINN
EE

RS

TURQUÍA

TARIFAS EM EUROS
€ 3295,– por pessoa em duplo
€ 1120,– suplemento individual

DE VARSÓVIA A MOSCOU
DIA 1 SEG varsóvia
Chegada ao aeroporto de Varsóvia e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 TER VARSÓVIA
Café da manhã e visita à cidade seguindo o caminho da Rota Real, que
também engloba o centro antigo, o
Parque Real Lazienki com seu monumento a Chopin, a igreja de Santa
Ana e o Gueto de Varsóvia. Tarde livre.
Acomodação.

DIA 3 QUA VARSÓVIA - VILNIUS
Café da manhã e saída para Vilnius,
capital da Lituânia, a apenas 17 km
da fronteira com a Bielorrússia, onde
confluem os rios Neris e Vilnius. Acomodação em Vilnius.

DIA 4 QUI VILNIUS
Café da manhã no hotel e visita panorâmica à cidade, também chamada de “Jerusalém da Lituânia”, uma
população heterogênea que inclui
92 diferentes nacionalidades. Entre
as diversas obras sacras se destacam
a Igreja de São Pedro e São Paulo,
construída em 1668 sobre as ruínas
arquitetônicas de um templo pagão
dedicado a Milda, a deusa do amor,
Igreja de Santa Ana com o adjacente
mosteiro das Bernardinas, Igreja de
São Casimiro fundada pelos jesuítas
e dedicada ao santo Casimiro Jagiello,
filho do rei da Polônia e a Igreja de São
Miguel, obra renascentista construída
em 1594. À tarde, excursão para Trakai, muito famosa por seu castelo com
vala de água do século XIV, rodeado
por 10 pequenos lagos. Acomodação
em Vilnius.
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DIA 5 SEX VILNIUS - RIGA
Café da manhã e saída para Siauliai,
“a cidade do sol”, quarta maior cidade
da Lituânia, cujas origens remontam
a 2500 anos. A fama desta cidade está
baseada na “Colina das Cruzes”, que foi
visitada pelo Papa João Paulo II. Encontram-se nesta colina pelo menos
10.000 cruzes de tamanhos diferentes
que simbolizam o desejo inabalável da
população por sua liberdade. Continuação do percurso para Rundale, para
visita ao palácio barroco construído
pelo famoso arquiteto Francesco Rastrelli. Prosseguimento para Riga, capital
da Letônia. Acomodação em Riga.

DIA 6 SAB RIGA
Café da manhã e visita à cidade,
também chamada “a Paris do Norte”,
cuja fundação remonta ao século XII.
Passeando pelo núcleo antigo da cidade, com suas ruas estreitas e casas
típicas, veremos a catedral, Casa dos
Três Irmãos, praça da prefeitura e o
monumento à liberdade. Continuação
passando pelo centro e por seu impressionante conjunto de prédios Art
Noveau, em sua maioria construídos
entre 1904 e 1914, época em que se
destacou como uma das cidades mais
prósperas do império russo.

DIA 7 DOM RIGA - TALLINN
Café da manhã e saída para Sigulda,
situada no Parque Nacional de Gauja,
uma área repleta de castelos e grutas.
Visita às ruínas do castelo de Sigulda,
construído em 1207 pelos Cavaleiros
da Cruz e ao Castelo de Turaida, de
onde se pode apreciar uma vista impressionante dos encantadores arre-

dores. Continuação da viagem para
Tallinn. Acomodação.

DIA 8 SEG TALLINN
Café da manhã e visita à cidade, com
suas reminiscências hanseáticas,
destacando-se a “Kiek In Da Koek”, uma
das mais imponentes torres defensivas
do Mar Báltico, a Igreja de São Nicolau
do século XVIII e a catedral (Toumiokirkko), construção do gótico tardio.
Acomodação em Tallinn.

DIA 9 TER TALLINN - HELSINQUE
Café da manhã e traslado para o porto para saída com o express ferry para
Helsinque, atravessando o Mar Báltico.
Chegada e visita panorâmica à capital
da Finlândia, também conhecida como
“a Cidade Branca do Norte“. Na visita
passamos pela igreja ortodoxa da Trindade, testemunho do domínio russo,
Praça do Senado, Temppeliaukio Kirkko, igreja luterana de planta circular
escavada na rocha cuja cúpula tem a
forma de uma gigatesca espiral de fios
de cobre. Acomodação.

DIA 10 QUA HELSINQUE SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e traslado à estação ferroviária de Helsinque para embarque
no trem rápido para São Petersburgo.
Durante o percurso passamos pelas
belas paisagens da Karelia com suas
imensas florestas e lagos. À tarde, visita
à Fortaleza de São Pedro e São Paulo e
interior da sua catedral. Continuação
da visita panorâmica descobrindo os
lugares mais bonitos desta esplêndida e
bela cidade construída pelo czar Pedro I
‚O Grande‘ nas margens do rio Neva.

DIA 11 QUI SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu
Hermitage, uma das mais famosas pinacotecas do mundo e ao interior da
Catedral de Santo Isaac. Tarde livre.

DIA 12 SEX SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e dia livre. Acomodação.

DIA 13 SAB SÃo PETERSBURGO MOSCOU
Café da manhã e traslado ao aeroporto para voo regular para Moscou. Chegada e traslado ao hotel. À tarde, visita panorâmica a Moscou percorrendo
suas grandes avenidas e ruas. Destaque para a famosa Praça Vermelha,
Catedral de São Basílio e o edifício de
grandes lojas “Gum”. Hospedagem .

DIA 14 DOM MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
recinto amuralhado do Kremlin, antiga residência dos czares russos e à
Casa de Armas, um dos mais antigos
museus na Rússia de arte decorativa
aplicada, que abriga as melhores e
mais belas obras de arte decorativa
russa e estrangeira do século IV ao
XX, a maioria das quais estreitamente
relacionadas com os acontecimentos
históricos mais importantes do país. É
digno de mencionar a valiosa coleção
de ourivesaria, objetos da vida cotidiana da corte czarista, utensílios de cerimônias eclesiásticas e testemunhos
artísticos da dignidade real. Tarde livre
e acomodação.

DIA 15 SEG MOSCOU
Café da manhã e traslado para o aeroporto.

TALLINN

SAÍDAS GARANTIDAS 2021

EE

MAIO����������������������� 3, 17, 31
JUNHO����������������������� 14, 28
DK 26
JULHO����������������������� 12,
IE
AGOSTO�����������������������
9, 23
SETEMBRO��������������������� 6, 20

RU

LT
RU

GB

	HOTÉIS PREVISTOS

LV

RIGA

VILNIUS
BY

NL

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
BE
VarsÓvia: POLONIA PALACE
( )
RADISSON COLLECTION
DE
Vilnius: PACAI
Riga: SEMARAH GRAND POET
Tallinn: PALACE FR ( )

SERVIÇOS INCLUÍDOS

CH

VARSÓVIA
PL

( )
UA

CZ
SK

MD

AT

• Carregadores nos hotéis
IT
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 8 noites com café da manhã tipo buffet

SI

HU
RO

HR
BA

RS

TARIFAS EM EUROS
€ 1595,– por pessoa em duplo
€ 560,– suplemento individual

TURQUÍA

CÓDIGO:
DBAL

9
6

DIAS
PASSEIOS
INCLUÍDOS

DESCUBRA O BÁLTICO

DIA 1 SEG varsóvia
Chegada ao aeroporto de Varsóvia e
traslado ao hotel. Acomodação em
Varsóvia.

DIA 2 TER VARSÓVIA
Café da manhã e visita à cidade seguindo o caminho da Rota Real, que
também engloba o centro antigo, o
Parque Real Lazienki com seu monumento a Chopin, a igreja de Santa
Ana e o Gueto de Varsóvia. Tarde livre.
Acomodação.

DIA 3 QUA VARSÓVIA - VILNIUS
Café da manhã e saída para Vilnius,
capital da Lituânia Vilnius, a apenas
17 km da fronteira com a Bielorrússia,
onde confluem os rios Neris e Vilnius.
Acomodação em Vilnius.

DIA 4 QUI VILNIUS
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade, também chamada de “Jerusalém da Lituânia”, uma população
heterogênea que inclui 92 diferentes
nacionalidades. Entre as diversas
obras sacras se destacam a Igreja de
São Pedro e São Paulo, construída em
1668 sobre as ruínas arquitetônicas de
um templo pagão dedicado a Milda, a
deusa do amor, Igreja de Santa Ana

com o adjacente mosteiro das Bernardinas, Igreja de São Casimiro fundada
pelos jesuítas e dedicada ao santo
Casimiro Jagiello, filho do rei da Polônia e a Igreja de São Miguel, obra
renascentista construída em 1594.
À tarde, excursão para Trakai, muito
famosa por seu castelo com vala de
água do século XIV, rodeado por 10
pequenos lagos. Acomodação.

DIA 5 SEX VILNIUS - RIGA
Café da manhã e saída para Siauliai,
“a cidade do sol”, quarta maior cidade
da Lituânia, cujas origens remontam
a 2500 anos. A fama desta cidade
está baseada na “Colina das Cruzes”,
que foi visitada pelo Papa João Paulo II. Encontram-se nesta colina pelo
menos 10.000 cruzes de tamanhos
diferentes que simbolizam o desejo
inabalável da população por sua liberdade. Continuação do percurso para
Rundale, para visita ao palácio barroco construído pelo famoso arquiteto
Rastrelli Francisco. Prosseguimento
para Riga, capital da Letônia. Acomodação em Riga.

DIA 6 SAB RIGA
Café da manhã e visita à cidade, também chamada ‚a Paris do Norte‘, cuja
fundação remonta ao século XII. Passeando pelo núcleo antigo da cidade,
com suas ruas estreitas e casas típicas,
veremos a catedral, a casa dos três
irmãos, a praça da prefeitura e o monumento à liberdade. Continuamos
nosso percurso passando pelo centro

e por seu impressionante conjunto de
prédios Art Noveau, em sua maioria
construídos entre 1904 e 1914, época
em que se destacou como uma das
cidades mais prósperas do Império
Russo. Acomodação.

DIA 7 DOM RIGA - TALLINN
Café da manhã e saída para Sigulda,
situada no Parque Nacional de Gauja,
uma área repleta de castelos e grutas.
Visita às ruínas do castelo de Sigulda,
construído em 1207 pelos Cavaleiros
da Cruz e ao Castelo de Turaida, de
onde se pode apreciar uma vista impressionante dos encantadores arre-

dores. Continuação da viagem para
Tallinn. Acomodação.

DIA 8 SEG TALLINN
Café da manhã e visita à cidade,
com suas reminiscências hanseática destacando-se a “Kiek In Da Koek”,
uma das mais imponentes torres defensivas do Mar Báltico, a Igreja de São
Nicolau do século XVIII e a catedral
(Toumiokirkko), construção do gótico
tardio. Acomodação em Tallinn.

DIA 9 TER TALLINN
Café da manhã e traslado para o		
aeroporto.
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SAÍDAS GARANTIDAS 2021
BERGEN

)

S •
TE

T

)

I M P O R TA

COPENHAGEN

CÓDIGO:GB
WAWCPH

21 DIAS
14 PASSEIOS
INCLUÍDOS
3 MINICRUZEIROS

( )
( )

RIGA

DK

( )

( )

RU

LT
VILNIUS
RU
BY

VARSÓVIA

BE

PL
DE

UA

CZ
SK

CH

MD

AT
SI
IT

SERVIÇOS INCLUÍDOS

LV

NL

FR

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
PT
(com conhecimentos de português)
• 18 noites com café da manhã tipo buffet
• 1 noite cruzeiro Silja Line, cabine
externa com café da manhã buffet
• 1 jantar em Lofthus no Hotel Ullensvang
• 1 noite cruzeiro DFDS Seaways, cabine 		
externa com café da manhã buffet

TALLINN
EE

ESTOCOLMO

N

• NO
IE

5

HELSINKI

OSLO

PÁGINA

AS

FI

LILLEHAMMER

LOFTHUS

NSULTE
CO

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
VarsÓvia: RADISSON COLLECTION
		
POLONIA PALACE
(
Vilnius: PACAI
Riga: SEMARAH GRAND POET
Tallinn: PALACE
( )
Helsinque: RADISSON BLU PLAZA
Estocolmo: CLARION SIGN
(
Lillehammer:
SCANDIC LILLEHAMMER
Bergen: RADISSON BLU ROYAL
Lofthus: ULLENSVANG
Oslo: CLARION THE HUB
( )
Copenhague: ADMIRAL
( )

SE

NO

MAIO����������������������� 3, 17, 31
JUNHO����������������������� 14, 28
JULHO����������������������� 12, 26
AGOSTO����������������������� 9, 23
SETEMBRO����������������������� 6

HU
RO

HR
BA

RS

ES

TURQ

TARIFAS EM EUROS
€ 4340,– por pessoa em duplo
€ 1600,– suplemento individual

O BÁLTICO E OS FJORDS NORUEGUESES

DIA 1 SEG varsóvia
Chegada ao aeroporto de Varsóvia e
traslado ao hotel. Acomodação em
Varsóvia.

DIA 2 TER VARSÓVIA
Café da manhã e visita à cidade seguindo o caminho da Rota Real, que
também engloba o centro antigo, o
Parque Real Lazienki com seu monumento a Chopin, a igreja de Santa
Ana e o Gueto de Varsóvia. Tarde livre.
Acomodação.

DIA 3 QUA VARSÓVIA - VILNIUS
Café da manhã e saída para Vilnius,
capital da Lituânia, a apenas 17 km
da fronteira com a Bielorrússia, onde
confluem os rios Neris e Vilnius. Acomodação em Vilnius.

DIA 4 QUI VILNIUS
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade, também chamada de “Jerusalém da Lituânia”, uma população
heterogênea que inclui 92 diferentes
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nacionalidades. Entre as diversas
obras sacras se destacam a Igreja de
São Pedro e São Paulo, construída em
1668 sobre as ruínas arquitetônicas de
um templo pagão dedicado a Milda, a
deusa do amor, Igreja de Santa Ana
com o adjacente mosteiro das Bernardinas, Igreja de São Casimiro fundada
pelos jesuítas e dedicada ao santo Casimiro Jagiello, filho do rei da Polônia e a Igreja de São Miguel, obra
renascentista construída em 1594.
À tarde, excursão para Trakai, muito
famosa por seu castelo com vala de
água do século XIV, rodeado por 10
pequenos lagos. Acomodação.

DIA 5 SEX VILNIUS - RIGA
Café da manhã e saída para Siauliai,
“a cidade do sol”, quarta maior cidade
da Lituânia, cujas origens remontam
a 2500 anos. A fama desta cidade
está baseada na “Colina das Cruzes”,
que foi visitada pelo Papa João Paulo II. Encontram-se nesta colina pelo
menos 10.000 cruzes de tamanhos
diferentes que simbolizam o desejo
inabalável da população por sua liberdade. Continuação do percurso para
Rundale, para visita ao palácio barroco construído pelo famoso arquiteto
Francesco Rastrelli. Prosseguimento
para Riga, capital da Letônia. Acomodação em Riga.

DIA 6 SAB RIGA
Café da manhã e visita à cidade, também chamada ‚a Paris do Norte‘, cuja
fundação remonta ao século XII. Passeando pelo núcleo antigo da cidade,
com suas ruas estreitas e casas típicas,
veremos a catedral, a casa dos três
irmãos, a praça da prefeitura e o monumento à liberdade. Continuamos
nosso percurso passando pelo centro
e por seu impressionante conjunto de
prédios Art Noveau, em sua maioria
construídos entre 1904 e 1914, época
em que se destacou como uma das
cidades mais prósperas do Império
Russo.

DIA 7 DOM RIGA - TALLINN
Café da manhã e saída para Sigulda,
situada no Parque Nacional de Gauja,
uma área repleta de castelos e grutas.
Visita às ruínas do castelo de Sigulda,
construído em 1207 pelos Cavaleiros
da Cruz e ao Castelo de Turaida, de
onde se pode apreciar uma vista impressionante dos encantadores arredores. Continuação da viagem para
Tallinn. Acomodação.

DIA 8 SEG TALLINN
Café da manhã e visita à cidade, com
suas reminiscências hanseáticas,
destacando-se a “Kiek In Da Koek”,
uma das mais imponentes torres de-

fensivas do Mar Báltico, a Igreja de São
Nicolau do século XVIII e a catedral
(Toumiokirkko), construção do gótico
tardio. Acomodação em Tallinn.

DIA 9 TER TALLINN - HELSINQUE
Café da manhã e traslado para o porto para saída com o express ferry para
Helsinque, atravessando o Mar Báltico. Chegada e visita panorâmica à capital da Finlândia, também conhecida
como “a Cidade Branca do Norte“. Na
visita passamos pela igreja ortodoxa
da Trindade, testemunho do domínio
russo, Praça do Senado, Temppeliaukio Kirkko, igreja luterana de planta
circular escavada na rocha cuja cúpula tem a forma de uma gigatesca espiral de fios de cobre. Acomodação em
Helsinque.

DIA 10 QUA HELSINQUE
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Helsinque.

DIA 11 Qui HELSINQUECruzeiro - ESTOCOLMO
Café da manhã e dia livre. Às 15:30h
traslado para o porto e embarque no
cruzeiro Silja Line para Estocolmo,
que dispõe de três restaurantes, clube
noturno, discoteca e lojas livres de impostos. Na travessia passamos por um

maravilhoso arquipélago de mais de
24.000 ilhas que se estende ao longo
das costas sueca e finlandesa. Acomodação em cabines duplas externas
categoria A.

DIA 12 SEX ESTOCOLMO
Café da manhã buffet a bordo e desembarque pelas 09:40h. Em seguida,
visita panorâmica a Estocolmo, a capital sueca, que está assentada em 14
ilhas unidas entre si por belas pontes
e é conhecida mundialmente como a
“Rainha das Águas“. Acomodação em
Estocolmo.

DIA 13 SAB ESTOCOLMO
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Estocolmo.

DIA 15 Seg LILLEHAMMER FJORDS - BERGEN
Café da manhã e saída bem cedo para
Fagernes, pequena localidade onde
faremos uma breve parada para depois continuar percorrendo as belas
paisagens entre florestas até chegar à
igreja medieval de Borgund. A igreja é
uma das 30 mais bem preservadas e
está inscrita na lista do Patrimônio da
Unesco. Tempo para belas fotos deste
interessante lugar e então seguimos
nossa rota atravessando o túnel de
Laerdal, que é o mais longo do mundo
por estrada com 25 km. Chegando em
Flam tomamos um ferry para navegar
e conhecer o maior e mais profundo
fjord do país, o Sognefjord. Desembarque e continuação em ônibus para
Bergen. Acomodação.

DIA 14 Dom ESTOCOLMO LILLEHAMMER
Café da manhã e saída para a Noruega.
Viajaremos pelos belos campos de cereais e lagos suecos para chegar às impressionantes paisagens de florestas e
montanhas da Noruega. Passaremos
por cidades como Hamar, onde nas
margens do Lago Mjosa, está o edifício em forma de navio viking invertido que sediou as competições de
patinação no gelo nas Olimpíadas de
Inverno de 1994. Chegada ao hotel e
acomodação em Lillehammer, sede
dos Jogos Olímpicos, além de um dos
centros de esportes de inverno mais
conhecidos do país.





DIA 16 Ter BERGEN - LOFTHUS
Café da manhã e visita à cidade de
Bergen, uma das mais antigas da
Noruega e que está situada em um
promontório nas margens do Mar do
Norte. Como locais de maior interesse
se destacam a Fortaleza, Hakonshallen, Bryggen (instalações portuárias
do século XVI) e a Igreja de Maria, de
estilo romântico. Em seguida, saída
para o Hotel Ullensvang localizado
no vilarejo de Lofthus, no coração da
impressionante paisagem do Fjord
de Hardanger. O famoso compositor
Edvard Grieg foi cliente regular do
hotel durante muitos anos, aqui en-

controu inspiração para suas conhecidas e imortais obras musicais. Muitas
celebridades e famílias reais escandinavas seguem visitando o hotel
para apreciar a vista panorâmica do
majestoso glaciar Folgefonna, que se
levanta sobre as águas cintilantes do
fjord azul. Jantar e acomodação:

DIA 17 Qua LOFTHUS - OSLO
Café da manhã. Durante a etapa de
hoje apreciaremos os contrastes que
a paisagem nos oferece, iniciando o
percurso por uma das estradas mais
bonitas e panorâmicas. Atravessaremos o Parque Nacional Hardanger,
com seus majestosos fjords rodeados
por florestas e montanhas para atravessar o planalto de Hardangervidda
onde faremos uma parada para fotos.
Continuação para Oslo e na chegada
visita panorâmica à capital da Noruega. Conheceremos o Parque Vigeland
com suas famosas esculturas que representam o ciclo de vida do ser humano e o grande monólito com seus
212 corpos entrelaçados. Passaremos
pela Ópera, Prefeitura, porto, Palácio
Real, Parlamento e Fortaleza de Akershus. Acomodação em Oslo.



DIA 18 Qui OSLO - Cruzeiro
DFDS - Copenhague
Café da manhã e manhã livre até a

partida para o porto, ou excursão
opcional (não incluída) para os Museus Marítimos situados em Bygdoy.
Visitaremos o Museu Viking e depois
o Museu Fram. Retorno para Oslo e
tempo livre. Às 14:30h, saída para
o porto para embarque no cruzeiro
DFDS para navegar pelo Mar do Norte
até Copenhague. Acomodação em cabines exterinas com janela.

DIA 19 Sex Copenhague
Café da manhã e chegada a Copenhague às 09:45h. Desembarque e visita
panorâmica à cidade, percorrendo
seus principais monumentos e lugares
históricos como a Praça da Prefeitura,
Palácio de Christiansborg (atual sede
do Parlamento), Fonte da Deusa Gefion, porto de Nyhavn com suas pitorescas e coloridas casas do século XVII e
claro o emblema da cidade, a famosa
Pequena Sereia. Opcionalmente, pode
visitar-se o majestoso Castelo Real de
Frederiksborg, no norte da Zelândia.



DIA 20 Sab Copenhague
Café da manhã e dia livre. Hospedajem em Copenhague.

DIA 21 Dom Copenhague
Café da manhã e traslado para o
aeroporto.
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NO
SAÍDAS GARANTIDAS 2021

SE

FI

MAIO������������������������� 6, 20
JUN HO����������������������� 3, 17
JULHO���������������������� 1, 15, 29
AGOSTO ���������������������� 12, 26
SETEMBRO����������������������� 9

EE
LV

DK
LT

(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
NL
MoscOU: MARRIOTT
GRAND
SÃo Petersburgo:
BE
KEMPINSKI MOIKA 22

RU

GB

NSULTE
CO

PL

PÁGINA
CZ

SK

5

S •

SERVIÇOS INCLUÍDOS

BY

• NO

DE

MOSCOU
RU

UA

TE

	HOTÉIS PREVISTOS

IE

ST PETERSBURG

N

T

FR
AS
• Carregadores nos
hotéis
CH
I M P O R TA
AT
• Guia acompanhante em espanhol 		
HU
SI
(com conhecimentos de português)
RO
HR
IT
• 6 noites com café da manhã tipo buffet
BA
• Passagem aérea Moscou-São Petersburgo
RS

MD

TARIFAS EM EUROS
€ 1590,– por pessoa em duplo
€ 560,– suplemento individual
TURQUÍA

CÓDIGO:
BALVOD

7 DIAS

4 PASSEIOS
INCLUÍDOS
1 VOO
INCLUÍDO

BALALAIKA E VODKA

DIA 1 QUI MOSCOU
Chegada ao aeroporto, traslado ao
hotel e acomodação.

DIA 2 SEX MOSCOU
Café da manhã e visita panorâmica
a Moscou percorrendo suas grandes
avenidas e ruas. Destaque para a famosa Praça Vermelha, Catedral de São
Basílio e o centro de comércio“Gum”.
Hospedagem em Moscou.

DIA 3 SAB MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
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complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à
Casa de Armas, um dos mais antigos
museus na Rússia de arte decorativa
aplicada e à câmara do tesouro, única
em seu gênero, mundialmente conhecida que acolhe as melhores e
mais elegantes obras de arte decorativa russa e estrangeira dos séculos IVXX, a maioria estreitamente relacionadas com os acontecimentos históricos
mais importantes do país. A fundação
do museu remonta ao século IV e a
maior parte da coleção é composta
por obras executadas entre os séculos
XVI-XVII. Tarde livre. Acomodação .

DIA 4 Dom MOSCOU SÃo PETERSBURGO
Café da manhã no hotel. Traslado para

o aeroporto e embarque para São Petersburgo. Chegada e traslado para o
hotel. À tarde passeio por esta esplêndida cidade sem dúvida a mais bela
de toda a Rússia, construída pelo Czar
Pedro I, “O Grande“ nàs margens do
Rio Neva e á Fortaleza de São Pedro e
São Paulo. Hospedagem.

DIA 5 SEG SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de visita opcional (não incluída) a

um dos famosos palácios de São Petersburgo. Acomodação.

DIA 6 TER SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu Hermitage, uma das mais importantes
pinacotecas do mundo assim como
ao interior da Catedral de São Isaac.
Acomodação em São Petersburgo.

DIA 7 QUA SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e traslado ao aeroporto.

SE

NO

FI

SAÍDAS GARANTIDAS 2021
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
DK

ST PETERSBURG
EE
LV

LT

	HOTÉIS PREVISTOS

RU

(ou similares na categoria,
conforme
a cidade)
NL
SÃo Petersburgo:
PL
BE
KEMPINSKI
MOIKKA
MoscOU: MARRIOTT AURORA
DE
St.
regis nikolskaya
CZ
FR

SERVIÇOS INCLUÍDOS
CH

MOSCOU
RU

BY

UA

SK
MD

AT

• Carregadores nos hotéis
HU
SI espanhol 		
• Guia acompanhante em
HR
IT
(com conhecimentos
de português)
• 5 noites com café da manhã tipo
BA buffet
RS
• Passagem aérea São Petersburgo-Moscou
• Visita ao Museu Hermitage e Palácio Peterhof
• Visita ao Kremlin
• Visita Metrô de Moscou

RO

TARIFAS EM EUROS
€ 1560,– por pessoa em duplo
€ 450,– suplemento individual

CÓDIGO:
CAPRUS

TURQUÍA

6 DIAS

1 VOO
INCLUÍDO

6

PASSEIOS
INCLUÍDOS

CAPITAIS RUSSAS

DIA 1 QUa SÃo PETERSBURGO
Chegada a São Petersburgo e traslado ao hotel. À tarde (ou sexta-feira
à tarde, conforme horário do voo de
chegada), visita panorâmica à cidade sem dúvida a mais bela de toda a
Rússia, construída pelo Czar Pedro O
Grande nàs margens do rio Neva, assim como ao interior da Catedral de
São Isaac. Hospedagem.

DIA 2 Qui SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu Hermitage, uma das mais famosas pinacotecas do mundo, e à Fortaleza de
São Pedro e São Paulo. Tarde livre e
acomodação.

DIA 3 SEX SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e excursão a Peterhof.
Visita interior da antiga residência de
Verão de Pedro o Grande. Em seguida
pode apreciar-se o pitoresco parque
com suas famosas fontes. Acomodação em São Petersburgo.

DIA 4 SAB SÃo PETERSBURGO MOSCOU
Café da manhã e traslado ao aeroporto para voo regular para Moscou.
Chegada e traslado ao hotel. À tarde,

visita panorâmica a Moscou percorrendo suas grandes avenidas e ruas.
Destaque para a famosa Praça Vermelha, Catedral de São Basílio e o centro de comércio“Gum”. Hospedagem.

DIA 5 Dom MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
complexo amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, à
armada, um dos mais antigos museus
na Rússia de arte decorativa aplicada
e à câmara do tesouro, única em seu
gênero, mundialmente conhecida
que acolhe as melhores e as mais
elegantes obras de arte decorativa
russa e estrangeira do século IV ao
XX, a maioria das quais estreitamente
relacionadas com os acontecimentos
históricos mais importantes do país.
A fundação do museu remonta ao
século IV e a maior parte da coleção é
composta por obras executadas entre
os séculos XVI-XVII. É digna de mencionar a valiosa coleção de ourivesaria, objetos da vida cotidiana da corte
czarista, utensílios de cerimônias eclesiásticas e testemunhos artísticos da
dignidade real. A tarde visita às melhores e mais espetaculares estações
de metrô da capital russa. Hospedagem em Moscou.

DIA 6 SEG MOSCOU
Café da manhã e traslado para o
aeroporto.
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	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme as cidades)
Helsinque: RADISSON BLU PLAZA
( )
Estocolmo: CLARION SIGN
( )
BERGEN: RADISSON BLU ROYAL
( )
Oslo: CLARION THE HUB
( )
Copenhague: ADMIRAL
( )

TARIFAS EM EUROS
SERVIÇOS INCLUÍDOS

por pessoa em duplo

• 9 noites acomodação c/ café da manhã buffet
• 1 noite cruzeiro DFDS em cabine dupla
externa com janela
• 1 noite cruzeiro Viking Line em cabine
dupla externa com janela
• Traslados de chegada e saída em todas as
cidades, com motorista local
• Visita à cidade em veículo privativo, com
guia licenciado em espanhol em Helsinque,
Estocolmo, Oslo e Copenhague
• Pacote transporte “Norway in a Nutshell”
para visita aos fjords em Bergen
• Passagem aérea Estocolmo-Bergen
• Passagem aérea ou de trem Bergen-Oslo

Base 6 pax € 4080,–
Base 5 pax € 4260,–
Base 4 pax € 4560,–
Base 3 pax € 5025,–
Base 2 pax € 5770,–

SA
DI

Base 1 pax € 8960,–
(em individual)

ÍDAS

ÁRIAS

ESCANDINÁVIA E FJORDS
12 DIAS | Código: INDSCAND
DIA 1 HELSINQUE
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação em Helsinque.

DIA 2 HELSINQUE - CRUZEIRO ESTOCOLMO
Café da manhã e visita panorâmica à
capital finlandesa, também conhecida como “a Cidade Branca do Norte”.
Nesta visita passamos pela igreja ortodoxa da Trindade vestígio de domínio russo, Praça do Senado, Temppeliaukio Kirkko, igreja luterana circular
escavada na rocha cuja cúpula tem
a forma de uma gigantesca espiral
feita de fios de cobre. Tarde livre para
atividades pessoais. Às 15:30, traslado para o porto para embarque no
cruzeiro Viking Line para Estocolmo,
que dispõe de 3 restaurantes, clube
noturno, discoteca e lojas livres de impostos. A travessia segue por um belo
arquipélago de mais de 24.000 ilhas
que se estendem ao longo das costas
sueca e finlandesa. Acomodação em
cabines duplas externas categoria A.

DIA 3 ESTOCOLMO
Café da manhã buffet a bordo e desembarque às 09:40h. Em seguida,
visita panorâmica a Estocolmo, a capital sueca, que está assentada em 14
ilhas unidas entre si por belas pontes
e é conhecida mundialmente como a
“Rainha das Águas“. Acomodação em
Estocolmo.
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DIA 4 ESTOCOLMO
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Estocolmo.

DIA 5 ESTOCOLMO - BERGEN
Café da manhã no hotel e traslado ao
aeroporto para voo regular para Bergen. Chegada no aeroporto de Bergen e traslado ao hotel. Acomodação
em Bergen.

DIA 6 BERGEN
Café da manhã e visita à região do
fjords, incluindo visita a Myrdal, Flaam
e Aurlandsfjord. Visita aos fjords em
transporte regular (trem público, cruzeiro e ônibus público) sem assistência. Acomodação em Bergen.

DIA 7 BERGEN - OSLO
Café da manhã e traslado à estação de
trem. Saída em voo regular (ou trem,
se preferir) para Oslo e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 8 OSLO
Café da manhã no hotel e visita à “capital viking”, situada ao fundo do fjord
homônimo passando pela Prefeitura,
castelo de Akershus, Palácio Real, Parlamento e Parque Vigeland com as famosas esculturas de Gustav Vigeland
que simbolizam o ciclo de vida o ser
humano e o grande monólito com
seus 121 corpos entrelaçados. Acomodação em Oslo.

DIA 9 OSLO - CRUZEIRO DFDS Copenhague
Café da manhã e manhã livre. À tarde, traslado para o porto e embarque
no cruzeiro DFDS para Copenhague.
Acomodação em cabine externa com
janela.

DIA 10 Copenhague
Café da manhã e chegada em Copenhague às 09:45h. Desembarque e
visita à cidade, percorrendo os principais monumentos e lugares históricos
como a Praça da Prefeitura, Museu

Nacional, edifício da Bolsa, palácio
Christiansborg,, fonte da Deusa Gefion e o porto Nyhavn. Passando por
Langelinje chega-se ao emblema da
cidade, a famosa Sereia. Acomodação.



DIA 11 Copenhague
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Copenhague.

DIA 12 Copenhague
Café da manhã e traslado para o aeroporto de Copenhague.

ROTEIROS PRIVATIVOS
TARIFAS EM EUROS

TARIFAS EM EUROS

ALTA ESTAÇÃO
CATEGORIA LUXO
Base 6 pax € 2200,–
Base 5 pax € 2345,–
Base 4 pax € 2580,–
Base 3 pax € 2970,–
Base 2 pax € 3190,–
Base 1 pax € 5440,–

CATEGORIA PRIMEIRA
Base 6 pax € 1575,–
Base 5 pax € 1780,–
Base 4 pax € 1900,–
Base 3 pax € 1980,–
Base 2 pax € 2190,–
Base 1 pax € 3360,–

por pessoa em duplo

BAIXA ESTAÇÃO
CATEGORIA LUXO
Base 6 pax € 1830,–
Base 5 pax € 1990,–
Base 4 pax € 2220,–
Base 3 pax € 2610,–
Base 2 pax € 2850,–
Base 1 pax € 5360,–

SAÍDAS

DI

ÁRIAS

BAIXA ESTAÇÃO 2021:
Março, Julho, Agosto,
Novembro,
(Janeiro, Fevereiro 2022)
ALTA ESTAÇÃO 2021:
Abril, Maio, Junho,
Setembro, Outubro

por pessoa em duplo

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme as cidades)
CATEGORIA LUXO
VILNIUS: Stikliai
RIGA: Grand Palace
TALLINN: Schlössle

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• 6 noites de acomodação conforme categoria
• City tour em Vilnius, Riga, Tallinn em
veículo privativo com guia licenciado em
espanhol
• Traslados entre as cidades em veículo
privativo, em espanhol

BÁLTICO: VILNIUS-RIGA-TALLINN
7 DIAS | Código: INDBAL

DIA 1 VILNIUS
Chegada ao aeroporto de Vilnius e
traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 VILNIUS
Café da manhã e visita panorâmica à
cidade, também chamado de “Jerusalém da Lituânia“ com uma população
heterogênea que inclui 92 nacionalidades diferentes. Entre as muitas
obras sacras se destacam a Igreja de
São Pedro e São Paulo, construída em
1668 sobre as ruínas arquitetônicas
de um templo pagão dedicado à deusa do amor Milda, a Igreja de Santa
Ana com o adjacente mosteiro das
Bernardinas, Igreja de São Casimiro
fundada pelos jesuítas e dedicada a
São Casimiro Jagiello, filho do rei da
Polônia e a Igreja de São Miguel, obra
renascentista construída em 1594.
Acomodação em Vilnius.

DIA 3 VILNIUS - RIGA
Café da manhã e saída para Siauliai,
“a cidade do sol“, quarta maior cidade
da Lituânia, cujas origens remontam
a 2500 anos. A fama da cidade é baseada na “Colina das Cruzes“ também
visitada pelo Papa João Paulo II. Continuação para Rundale, para visita
ao castelo barroco construído pelo
famoso arquiteto Francesco Rastrelli.
Prosseguimento para Riga, capital da
Letônia. Acomodação em Riga.

DIA 4 RIGA
Café da manhã e visita à cidade, também chamada de “a Paris do Norte“
cuja fundação remonta ao século XII.
Visita ao Castelo de Riga e em seguida
um passeio pela parte antiga da cidade com suas ruas estreitas e casas
típicas. Acomodação.

DIA 5 RIGA - TALLINN
Café da manhã e saída para Sigulda,
situada no Parque Nacional de Gauja,
uma área repleta de castelos e cavernas. Visita às ruínas do castelo de Sigulda, construído em 1207 pelos Cavaleiros da Cruz e Castelo de Turaida,
de onde se pode apreciar uma vista
impressionante dos encantadores
arredores. Continuação para Tallinn e
acomodação.

DIA 6 TALLINN
Café da manhã e visita à cidade, com
suas reminiscências hanseáticas.
Destaque para a “Kiek In Da Koek“
uma das torres defensivas mais imponentes do Mar Báltico, a Igreja de St
Nicholas do século XVIII e a catedral
(Toumiokirkko), construção do gótico
tardio. Acomodação.

DIA 7 TALLINN
Café da manhã e traslado para o aeroporto.

CATEGORIA LUXO
Base 6 pax € 1740,–
Base 5 pax € 2150,–
Base 4 pax € 2260,–
Base 3 pax € 2340,–
Base 2 pax € 2600,–
Base 1 pax € 3660,–

• Preços válidos apenas
para o fim de semana em
Moscou (sexta a segunda-feira)
• Preços de segunda a
quinta-feira em Moscou,
sob consulta

SUPLEMENTO
NOiTES BRANCAS
25/5 - 15/7/2021
€ 290,- p.pax

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme as cidades)
CATEGORIA PRIMEIRA
MOSCOU: Marriott Grand
SÃo PETERSBURGO: Ambassador
CATEGORIA LUXO
MOSCOU: Marriott Aurora
SÃo PETERSBURGO: Astoria, Kempinski

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• 6 noites de acomodação conforme
categoria
• Visita a Moscou e São Petersburgo incluindo
entradas - Visita ao Kremlin em Moscou,
incluindo Sala de Armas e uma catedral
• Visita ao Museu Hermitage em
São Petersburgo
• Bilhete de trem de alta velocidade Sapsan
Moscou - São Petersburgo classe business

MOSCOU E SÃo PETERSBURGO
7 DIAS | Código: INDMOWLED

DIA 1 MOSCOU
Chegada em Moscou e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 2 MOSCOU
Café da manhã e visita panorâmica a
Moscou, com a impressionante Praça
Vermelha onde está a obra mais famosa da arquitetura russa: a Catedral
de São Basílio. Pode-se ver os sete
arranha-céus em Moscou, semelhantes e diferentes ao mesmo tempo
e o exterior do Teatro Bolshoi. Visita
ao Metrô de Moscou conhecido como
o palácio subterrâneo, inaugurado
em 1935 e primeiro do mundo em
densidade de passageiros com 165
estações e extensão subterrânea de
270 km, com 11 linhas. Tarde livre.

DIA 3 MOSCOU
Café da manhã e visita ao famoso
recinto amuralhado do Kremlin, antiga residência dos czares russos e à
Sala de Armas, um dos mais antigos
museus na Rússia de arte decorativa
aplicada, a câmara do tesouro única
em seu gênero, mundialmente conhecida e que abriga as melhores e mais
requintadas obras da arte decorativa
russa e estrangeira dos séculos IV-XX.
A maioria dessas obras-primas estão
intimamente relacionadas com os
acontecimentos históricos mais importantes do país. A fundação do mu-

seu remonta ao século IV com a maior
parte da coleção sendo composta
de obras feitas nos séculos XVI-XVII.
É digna de nota a valiosa coleção de
ourivesaria, objetos da vida cotidiana
da corte czarista, utensílios de cerimônias eclesiásticas e testemunhos
artísticos da dignidade real. Tarde livre
e acomodação.

DIA 4 MOSCOU SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e traslado à estação de
trem para saída em trem de alta velocidade Sapsan para São Petersburgo.
Chegada em São Petersburgo e traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 5 SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita a esta linda cidade sem dúvida a mais bela de toda
a Rússia, construída pelo Czar Pedro I
O Grande, nàs margens do rio Neva, e
visita à Fortaleza de São Pedro e São
Paulo. Tarde livre. Acomodação.

DIA 6 SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e visita ao Museu Hermitage, uma das mais famosas pinacotecas do mundo. Tarde livre. Acomodação em São Petersburgo.

DIA 7 SÃo PETERSBURGO
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
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SAÍDAS GARANTIDAS 2021

NOV I

JUNHO������������������������ 1, 29
JULHO������������������������� 27
SETEMBRO����������������������� 7

DADE

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
LONDRES: melia white house
( )
york: indigo
( )
EDIMBURGO: courtyard center
by marriott
( )
GLASGOW: INDIGO
( )
belfast: the flint, clayton
derry: MALDRON
CITY HOTEL
galway: HARBOUR HOTEL
JURYS INN
cork: clayton CORK CITY
dublin: clayton charlemont
SE

NO

SERVIÇOS INCLUÍDOS

FI

• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 13 noites com café da manhã tipo buffet

TARIFAS EM EUROS
€ 3190,– por pessoa em duplo
€ 1235,– suplemento individual

BELFAST
DERRY
GALWAY

IE

EE

GLASGOW

NI

EDIMBURGO
DURHAM

DUBLIN

LV

DK
LT

CORK

CÓDIGO:
UK

14 DIAS

RU

GB
LONDRES

14 PASSEIOS
INCLUÍDOS

B

NL
PL

BE

INGLATERRA - ESCÓCIA - IRLANDA

DE

CZ
SK

FR

CH

Dia 1 Ter LONDRES
Chegada e hospedagem em Londres.
(o traslado para o hotel não está incluído)

Dia 2 Qua LONDRES
Café da manhã e visita panorâmica
passando pelo Parlamento, Abadia
de Westminster, Big Ben e London
Eye. Veremos também a Mudança da
Guarda (sempre que acontecer) e o
Palácio de Buckingham. Continuação
pelos bairros de Westminster, Kensington, Mayfair e West End, famosa
área de teatros e restaurantes e as
praças de Piccadilly Circus e Trafalgar
Square. Tarde livre e hospedagem em
Londres.

Dia 3 Qui LONDRES
Café da manhã e saída para o Castelo de Windsor, o mais movimentado,
maior e mais antigo do mundo e uma
das residências oficiais de sua majestade, a rainha. A localização espetacular do castelo acumula 900 anos de
história britânica e abrange uma área
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de 26 hectares que abriga um palácio
real, uma capela monumental e as casas e locais de trabalho de um grande
número de pessoas. As esplêndidas
salas de estado estão opulentamente
decoradas com uma variedade das
PT destacadas criações artísticas
mais
ES
da Coleção Real, incluindo pinturas
de Rembrandt, Rubens, Canaletto e
Gainsborough. Retorno para o centro
da cidade e tempo livre. Hospedagem
em Londres.

Dia 4 Sex LONDRES-CAMBRIDGEYORK
Café da manhã no hotel e saída para o
norte da Inglaterra. Parada na encantadora cidade universitária de Cambridge, com tempo para passear por
suas ruas históricas e descobrir suas
famosas faculdades onde estudaram
personalidades como Isaac Newton
ou Charles Darwin. Continuação para
a histórica cidade de York, fundada
pelos romanos, ligada aos vikings e
uma das mais bonitas do Reino Unido.
Breve caminhada pelas fotogênicas e
estreitas ruas do seu centro histórico.
Acomodação

Dia 5 Sab york - EDIMBURGO
Café da manhã e saída para Durham,
preciosa cidade medieval localizada
em uma colina rochosa acima do rio

Wear, com tempo para conhecer sua
impressionante catedral, Patrimônio
IT
Mundial e um dos mais importantes
centros religiosos da Inglaterra e visitar
seu belo centro histórico onde está a
terceira universidade mais antiga do
Reino Unido. Continuação para outro
dos lugares medievais únicos da Inglaterra - Alnwick, cidade que guarda em
suas ruas lendas e histórias incríveis,
que encanta com seus belos jardins e
seu grande castelo medieval, onde foi
filmada parte do filme de Harry Potter.
Continuação para Edimburgo, capital
da Escócia. Acomodação.

Dia 6 Dom EDIMBURGO
Café da manhã e visita à cidade passando pelos principais pontos de interesse como o Palácio de Holyrood,
Catedral de St. Giles, Royal Mile e Galeria Nacional. O ponto culminante e
misterioso é a visita à cidade subterrânea que existe no coração do centro
antigo - o Mary King‘s Close. Ruas e
casas originais do século XVII, que
foram enterradas em 1753 pelo edifício onde atualmente está a prefeitura. Em seguida, visita ao interior do
Castelo de Edimburgo, que se ergue
imponente sobre a colina de Castle
Hill oferecendo vistas majestosas do
centro da cidade. Para finalizar, visita
à ‘The Scotch Whiskey Experience’,

AT

HU o visitante é leonde por uma hora
SI numa jornada que oferece tudo
vado
RO
HR
o que é preciso para se tornar um
especialista em Whisky. Tarde livre e
acomodação. BA
RS

Dia 7 Seg EDIMBURGO GLASGOW
Café da manhã no hotel e saída para
Glasgow. Passamos pela capital das
Terras Altas da Escócia, Inverness, a
cidade mais ao norte de todo o Reino
Unido. Em seguida nos dirigimos ao
misterioso Lago Ness, para um passeio de barco pelas águas escuras do
lago, e chegamos às ruínas do Castelo
Urquhart para visita. Continuação da
nossa rota dos lagos passando por
Fort Augustus e Fort William, no sopé
do Ben Nevis, a montanha mais alta
do Reino Unido. Prosseguimento pelo
Vale de Glen Coe, uma das paisagens
mais espetaculares e bonitas da Escócia e região de Loch Lochmond até
chegada a Glasgow. Acomodação.

Dia 8 ter glasgow - belfast
Café da manhã no hotel e visita à cidade de Glasgow conhecendo o centro
da capital financeira da Escócia e
descobrindo a influência de arquitetos como Charles Mackintosh. Em seguida passamos pela George Square,
Catedral, Universidade, Prefeitura e o

Rio Clyde, protagonista da Revolução
Industrial. Tempo livre e saída para o
porto de Cairnryan para embarque no
ferry para Belfast, capital da Irlanda
do Norte. Chegada a Belfast e acomodação.

Dia 9 qua Belfast-Calçada
do gigante - derry
Café da manhã e visita panorâmica
a Belfast para conhecer os bairros
católicos e protestantes da cidade
e seus famosos murais. Passamos
por seu centro histórico, Prefeitura,
Queen‘s University, Torre do Relógio
e os estaleiros onde foi construído
o famoso Titanic. Tempo livre. Em
seguida, visita a uma das principais
atrações da Irlanda do Norte, a Calçada dos Gigantes ou as quarenta mil
colunas mágicas designada pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Continuação para Derry, a única
cidade totalmente amuralhada da
Irlanda e uma das mais bonitas. Acomodação.
Dia 10 qui derry-galway
Café da manhã e saída para a República da Irlanda para conhecer o Parque
Nacional de Connemara, uma das
áreas mais bem preservadas do país
e com um grande patrimônio paisagístico que o converte em um dos
lugares preferidos por muitos irlandeses. Visita à Abadia de Kylemore,
conhecida como o Taj Majal irlandês.
Continuação do percurso por uma
bela paisagem de lagos até chegar à
cidade de Galway, conhecida como
a cidade das tribos, devido às 14
prósperas tribos que a dominaram

durante a Idade Média. Aqui pode-se
descobrir a origem dos famosos pubs
irlandeses e ver a última catedral
católica construída na Irlanda em
1965. Acomodação.
Dia 11 sex galway - Penhascos
de Moher - cork
Café da manhã e saída para o sul da
ilha, visitando os famosos Penhascos
de Moher, que oferecem vistas incomparáveis sobre o Oceano Atlântico e local protegido pela UNESCO.
Continuação para a pitoresca cidade
de Adare, conhecida como um dos
mais belos vilarejos da Irlanda, com
suas casas de telhados de palha, belos edifícios de pedra e mosteiros
medievais. Em seguida entramos
no Condado de Kerry para visita ao
Parque Nacional de Killarney, onde a
combinação de florestas, lagos e cachoeiras tornam o lugar um cenário
único. Passeio de barco por uma hora
no lago em Killarney. Prosseguimento
para Cork, cidade construída sobre a
água e um dos principais produtores
de whisky. Acomodação.

Dia 12 sab cork - KILKENNY dublin
Café da manhã e saída para Dublin
passando por Cashel, onde se destaca
o conjunto medieval de Rock of Cashel, um dos símbolos da Irlanda. Continuação para Kilkenny, conhecida como
‘a cidade de mármore’, com uma breve
parada para passear pela cidade. Continuação para Dublin. Acomodação.

Dia 13 fom dublin
Café da manhã. Visita panorâmi-

ca à cidade para descobrir história,
mitos e lendas. Para finalizar, visita à
cervejaria mais famosa do mundo:
Guinness Storehouse, onde pode-se
inclusive aprender a servir uma cerveja Guinness perfeitamente, ao estilo
irlandês. Acomodação.

Dia 14 seg dublin
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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SAÍDAS GARANTIDAS 2021
MAIO�������������������������� 15
JUNHO������������������������� 12
SETEMBRO����������������������� 4
OUTUBRO������������������������ 2

	HOTÉIS PREVISTOS
(ou similares na categoria,
conforme a cidade)
PARIS: marriott rive gauche
( )
DIJON: mercure dijon centre
LYON: carlton lyon
AVIGNON: grand hotel; novotel
NICE: NOVOTEL NICE CENTRE 		
VIEUX NICE

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Carregadores nos hotéis
• Guia acompanhante em espanhol 		
(com conhecimentos de português)
• 11 noites com café da manhã buffet
• Visita a cave Moet & Chandon em Epernay com
degustação (caso a Cave Moet & Chandon não
esteja disponível, visita à Cave Vranken
Pommery.

IE

DADE
NOV I

GB
NL
BE
PARIS

TARIFAS EM EUROS
€ 2550,– por pessoa em duplo
€ 880,– suplemento individual

D
DIJON

FR
CH
LYON

CÓDIGO:
FRA

12 PASSEIOS
INCLUÍDOS

12 DIAS

IT

AVIGNON
NICE

DESCUBRA A FRANÇA


DIA 1 SAB PARIs
Chegada ao aeroporto de Paris, traslado para o hotel e acomodação.

DIA 2 dom PARIS
Café da manhã e visita panorâmica.
Paris é um dos destinos turísticos
mais populares do mundo e tem muitas atrações que se pode desfrutar
durante a viagem: a Catedral de Notre
Dame, Champs-Élysées, Arco do Triunfo, Basílica de Sacré-Coeur, Hôtel
des Invalides, Panteão, Quartier Latin
(Bairro Latino), Arco da Defesa, Ópera
Garnier, Montmartre, palácio e jardins
de Luxemburgo, entre outros.
Acomodação em Paris.

DIA 3 SEG PARIS
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Paris.

DIA 4 Ter PARIs - EPERNAY DIJON
Café da manhã e saída para Epernay,
onde visitamos a famosa adega de
Champagne Moet & Chandon ou a
vinícola Vranken Pommery. No final
da visita, continuação da viagem
para Dijon. Chegada e acomodação.
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DIA 5 Qua DIJON
Café da manhã e visita panorâmica a
Dijon, uma das cidades mais importantes da França, capital da Borgonha,
terra da mostarda, famosa por seu esplendor arquitetônico renascentista,
herança dos duques de Borgonha.
Conheceremos o Palácio dos Duques,
a bela igreja de San Miguel, a típica
rua Verrerie e a Praça Darcy. Tarde livre e acomodação em Dijon.

DIA 6 Qui DIJON - BEAUNE - LYON
Café da manhã no hotel e saída para
Beaune, uma das cidades mais bonitas da França, com seu centro antigo
com muralhas e seu famoso hotel
Dieu. No final da visita, continuação
da viagem para Lyon, a terceira maior
cidade da França. Chegada e acomodação em Lyon.

DIA 7 SEX LYON
Café da manhã e visita panorâmica a
Lyon, que foi a capital dos lendários
gauleses e tem o maior patrimônio
renascentista do mundo, depois de
Veneza e Florença. Em nossa visita
panorâmica conheceremos Lyon Antiga, o bairro medieval e renascentista
localizado às margens do rio Saône,
Catedral de São João com seu relógio
astronômico, Basílica de Notre-Dame
de Fourvière, Praça da Comédia, rua
da República, Place des Terreaux e a
moderna ópera de Lyon. Acomodação
em Lyon.

DIA 8 sab LYON - VALENCE AVIGNON
Café da manhã e partida para Avignon,
passando pela cidade de Valence. Breve
parada para um passeio pelo centro antigo, onde se destaca a Catedral de São
Apolinário. Continuação para Avignon,
conhecida como o ‚Vaticano Francês‘,
por ter sido o centro do mundo católico no século XIV, onde viveram 9 papas.
Chegada e acomodação. À tarde, visita
ao interior do Palácio dos Papas, considerado o maior palácio gótico da Europa e o monumento mais importante do
sul da França.

DIA 9 dom AVIGNON
Café da manhã e continuação para
Arles, uma cidade de estilo provençal
e românico, inscrita no Patrimônio da
Humanidade da UNESCO desde 1981.
Na nossa visita panorâmica passamos
pelo Anfiteatro Romano, Teatro Antigo e Praça da Prefeitura. Depois, partida para Les Baux-de-Provence, cidade
medieval pendurada na cordilheira de
Les Alpilles. Dominada pelas ruínas
de sua cidadela, apresenta belos becos de paralelepípedos rodeados por
casas renascentistas restauradas. A
praça de Saint-Vincent, com a Cape-

la dos Penitentes Brancos e a igreja
de Saint-Vincent, oferece uma bela
vista sobre os arredores da cidade e
o pequeno vale de la Fontaine. Continuação para Saint-Rémy-de-Provence, cidade muito querida por artistas,
já que seu mosteiro acolheu Vincent
Van Gogh, que aqui realizou algumas
de suas principais obras. Seu charme
está nas avenidas, becos, lojas, cafés
e restaurantes e na animada Praça da
República. No exterior se encontra a
antiga cidade de Glanum, restos romanos com mausoléu, fórum, termas,
templos e o lago monumental. Retorno a Avignon e acomodação.

DIA 10 SEG AVIGNON - AIX en PROVENCE - NICE
Café da manhã e saída para Nice e
Riviera Francesa. Viajando para o sul
do país chegamos à famosa cidade de
Aix-en-Provence, com uma breve parada para um passeio pelo centro por
conta própria. Desta forma pode desfrutar esta bela cidade universitária
e construída em torno dos banhos
romanos. Continuação para Cannes.
Conhecida por sediar um dos festivais
de cinema mais import antes do mundo
a cada ano, Cannes guarda entre suas
ruas uma história longa e pouco conhecida. Exploramos a famosa avenida de
La Croisette para ver os hotéis de luxo

onde ficam as estrelas que participam
do festival ou as paradisíacas praias da
Côte d‘Azur. Continuação para Nice e
acomodação.

DIA 11 Ter NIZZA
Café da manhã no hotel e visita guiada a pé pela Promenade des Anglais,
uma longa avenida que se estende
por 7 quilômetros pela baía de Nice.
Neste percurso pode ver-se os jardins
de Albert I, o Théâtre de Verdure ou o
famoso hotel Negresco. Continuação
nos aproximando do castelo de Nice,
localizado na parte mais alta da cidade e de onde pode contemplar vistas
magníficas da baía e do porto. Uma

visita guiada a Nice não seria completa sem conhecer o bairro de Cimiez,
o mais aristocrata da capital da Côte
d‘Azur. O museu Matisse, as ruínas do
anfiteatro romano ou os palacetes da
Belle Époque são alguns dos lugares
que podem ser contemplados. Antes
da visita ao centro antigo e mercado
das flores, veremos o bairro russo,
onde se encontra a Catedral de St
Nicholas, o maior edifício ortodoxo
existente fora da Rússia. Tarde livre e
acomodação.



DIA 12 Qua nizza
Café da manhã e traslado ao aeroporto.
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