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DIA 1 (Segunda Feira) MADRI
Chegada a Madri, assistência no aeroporto e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Acomodação. 

DIA 2 (Terça Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Hoje realizaremos a visita panorâmica 
pela cidade. Percorreremos o Paseo de la Castellana, fonte de 
Cibeles, Plaza de Oriente, onde se situa o Palácio e o Teatro 
Real, a Puerta del Sol, etc. Resto do dia livre. Acomodação.

DIA 3 (Quarta Feira) MADRI-BURGOS OU 
SAN SEBASTIÁN-BORDEAUX(1)

Pela manhã, saída para Burgos ou San Sebastián. Breve pa-
rada com tempo livre para visitar uma destas duas cidades. 
Burgos, com sua maravilhosa Catedral de estilo gótico ou San 
Sebastián, com sua famosa Praia de La Concha. Continuação 
para Bordeaux. Chegada. Acomodação.

DIA 4 (Quinta Feira) BORDEAUX-Castelo do Loire-
PARIS
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã saída 
para Paris. Chegada. Tempo livre para desfrutar desta cidade. 
À noite, excursão opcional Paris Iluminada. Acomodação.

DIA 5 (Sexta Feira) PARIS
Estadia em regime de acomodação e café da manhã buffet. 
Visita panorâmica pela cidade, onde veremos: a Catedral de 
Notre Dame, obra-prima da arte medieval, o Quartier Latin, a 
Sorbonne; O Panteão de Homens Ilustres; os Inválidos, onde 
se encontra o mausoléu de Napoleão; O Palácio e Jardins de 
Luxemburgo; a Torre Eiffel; a Place de la Concorde, a Ópera e 
a Place de l’Etoile com o Arco do Triunfo. Tempo livre durante 
o qual sugerimos participar de uma excursão opcional ao longo 
do Sena: embarque no porto de Lena para dar um passeio de 
barco ao longo do Sena. Em seguida subida (opc) ao 2º andar 
da Torre Eiffel, de onde se obtém uma panorâmica única e be-
líssima da grande cidade que é Paris. Terminaremos o dia com 
um passeio a pé pelo bairro de Montmartre, a Praça de Tertre 
com seus retratistas e o Sagrado Coração (opc.).

DIA 6 (Sábado) PARIS
Café da manhã buffet. Dia livre. Oferecemos a possibilidade 
de efetuar as seguintes visitas opcionais:

, o mais suntuoso do mundo, que 
recorda a pretérita glória da corte francesa e fiel reflexo da 
vontade de um rei; Luis XIV, o “Rei Sol”; destacam-se seus 
belos jardins, fontes e sua maravilhosa Galeria dos Espelhos.

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

Para terminar o dia, sugerimos assistir, opcionalmente, ao 
inesquecível show do famoso Moulin Rouge.

DIA 7 (Domingo) PARIS-Cruzeiro pelo Reno-
FRANKFURT
Café da manhã buffet e saída para Boppard. Lá embarcare-
mos num cruzeiro que nos conduzirá pela parte mais bonita 
do Reno, para admirar o Rochedo Loreley, uma enorme rocha 
maciça que surge na margem direita do rio, num estreito onde 
o curso do rio forma um “S”, revelando os antigos Castelos-
Fortalezas do Reno. Desembarque e continuação da viagem 
até Frankfurt, centro financeiro e comercial da Alemanha. Apre-
sentamos a cidade mais internacional da Alemanha através da 
visita panorâmica pela cidade onde destacamos a colegiada 
de Frankfurt, que era, desde 1356, o lugar onde se elegiam 
os reis, o Auditório e centro de Congressos, a Universidade. 
fundada em 1914, que leva o nome do filho predileto da cidade: 
Johan Wolfgang Goethe. Acomodação. Desfrutaremos de um 
passeio no final da tarde durante o qual poderemos contem-
plar sua famosa silhueta da cidade iluminada. Frankfurt é uma 
cidade que apresenta mais arranha-céus que qualquer outra 
cidade alemã. 

DIA 8 (Segunda Feira) FRANKFURT-HEIDELBERG-
MULHOUSE(2)

Café da manhã buffet e saída para Heidelberg, onde faremos 
um passeio com nosso guia pela cidade, onde se destaca sua 
Universidade, seu centro antigo e, principalmente, o Castelo, 
que foi a residência dos príncipes eleitores do Palatinado, 
construído sobre uma fortaleza medieval e de onde se obtém 
amplas vistas panorâmicas da cidade. Continuação para Mul-
house. Acomodação.

DIA 9 (Terça Feira) MULHOUSE-LUCERNA- 
VERONA-VENEZA
Café da manhã buffet. Saída para Lucerna, breve parada. 
Continuação de viagem para Verona vía Milão. Llegada a Ve-
rora, a cidade de Romeu e Julieta. Verona é quase totalmente 
construída em mármore rosa e branco, característico da região, 
que tem um matiz rosado, dando a sensação de um contínuo 
pôr-do-sol. Esta, que em tempos remotos foi um agitado as-
sentamento romano, é hoje uma das regiões mais prósperas 
e elegantes de toda a Itália. Tempo livre para visitar a casa 
de Julieta, situada nas proximidades da Piazza Erbe, um com-
pacto casarão medieval com seu típico balcão. Continuação da 
viagem até Veneza.  Opcionalmente 
poderemos realizar uma visita a Veneza de noite.

DIA 10 (Quarta Feira) VENEZA
Estadia em regime de  Na parte da manhã, tras-
lado até a Praça São Marcos. Faremos um cruzeiro incluso 
pela laguna de Veneza, admirando belíssimas paisagens. Vi-
sita panorâmica (inc) pela Pração São Marcos, onde se reúnem 
a arte grega, medieval, bizantina e veneziana, formando um 
maravilhoso conjunto arquitetônico com a Basílica de São Mar-
cos, a Torre do Relógio, a ponte dos Suspiros, Campanille e o 
Palácio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal de Murano. Resto 
do tempo livre para realizar um passeio de gôndola (opcional) 
ao longo dos típicos canais venezianos. 

DIA 11 (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-FLORENÇA
Café da manhã buffet. Saída para Pádua, cidade universitária, 
onde se destacam sua magnífica Praça Prato della Valle, em 
cujo centro há um pequeno jardim ao qual se chega cruzando 
uma das quatro pontes de pedra que cobrem um fosso circu-
lar. No próprio jardim concentram-se diversas estátuas que 
representam seus habitantes mais importantes do passado; a 
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Basílica de Santo Antônio, construída para abrigar o sepulcro 
do Santo. Continuação da viagem para Florença, berço e centro 
do Renascimento. Visita panorâmica pela cidade. Seguindo os 
passos de Leonardo e Michelangelo, entraremos em contato 
com a essência do Renascimento. Na Catedral de Santa Maria 
del Fiore, contemplaremos sua magnífica cúpula, do arquiteto 
Brunelleschi. Visitaremos também a Praça da Signoria, o Pa-
lácio do Governo dos Médici e o Campanille de Giotto. Resto 
do dia livre. Os que quiserem poderão visitar opcionalmente 
a Academia, onde poderão desfrutar contemplando o famoso 
“Davi” de Michelangelo e outras obras-primas. Acomodação.

DIA 12 (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-ROMA
Café da manhã buffet. Saída para Assis. Visitaremos a Basí-
lica de São Francisco, o mais belo de todos os seus templos, 
com afrescos de Cimabue e Giotto e os pintores da escola flo-
rentina. Continuação da viagem até Roma. Apresentamos a ca-
pital do Tibre através de uma visita panorâmica de ônibus rumo 
ao coração da Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, o bai-
rro do Trastevere, as colinas de Avetino e Palatino, sendo que 
nesta última encontram-se as memórias mais antigas de Roma; 
a beleza deste lugar, com ruínas arqueológicas, a riqueza de 
sua vegetação e suas maravilhosas paisagens fazem dele 
um dos mais belos da cidade. Veremos também o Coliseu, o 
Circo Máximo, o Arco de Constantino, o Teatro Marcello, Castel 
Sant’Angelo, a famosa praça Veneza e as escadarias do Cam-
pidoglio, a mais famosa das sete colinas da cidade de Roma, 
da qual destacamos sua praça, cujas fachadas, calçadas e es-
cadarias foram todas desenhadas por Michelangelo. Na parte 
da tarde faremos opcionalmente a visita Roma Barroca; passeio 
pelas principais praças da cidade, visitando a famosa Fontana 
di Trevi, Panteon e a espetacular Praça Navona. Passeio pelo 
Trastevere. Acomodação. 

DIA 13 (Sábado) ROMA
Café da manhã buffet. Hoje tenemos uma visita opcional in-
teressantíssima aos Museus Vaticanos, Capela Sistina e ao 
interior da Basílica de São Pedro. Começaremos visitando os 
Museus Vaticanos, que foram os antigos palácios papais, o 
grande pátio da Pinha, a sala da Cruz, a Galeria dos Candela-
bros, a dos Tapetes, a dos Mapas, a sala Sobiesky e da Imacu-
lada, no final entraremos na Capela Sistina, grande obra-prima 
de Michelangelo, com todos seus afrescos restaurados. Depois 
passaremos à Basílica de São Pedro, construída no lugar do 
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martírio do Santo e depois reconstruída; dela se destaca sua 
imponente cúpula, obra-prima de Michelangelo. Em seu interior 
se conservam importantes tesouros, entre eles a “Pietá” de Mi-
chelangelo, o “Baldaquino” de Bernini, situado sobre o túmulo 
de São Pedro, em bronze dourado, e os monumentos fúnebres 
dos papas realizados através dos séculos pelos artistas mais 
ilustres. Terminaremos na magnífica Praça São Pedro, e sua 
Colunata, uma das maiores do mundo, de Bernini, em cujo 
centro está o Obelisco. Tempo livre que poderá aproveitar para 
visitar por conta própria as Basílicas Maiores e Catacumbas, 
Santa Maria Maior, a mais bela e antiga das Basílicas (século 
IV) dedicadas a Maria, mãe de Cristo, com seus maravilhosos 
mosaicos e as relíquias da manjedoura de Jesus. Continuação 
para São João de Latrão. Catedral de Roma e primeira residên-
cia dos Papas, com obras de arte da idade média ao barroco. 
Resto do dia livre.

DIA 14 (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri)
Café da manhã buffet. Dia livre durante o qual você vai poder 
fazer uma excursão opcional de dia inteiro a Nápoles e Capri. 
Saída de ônibus pela manhã rumo a Nápoles. Uma visita pa-
norâmica da baía é um espetáculo inesquecível, que, por si só, 
já bastaria para levar da capital do Mezzogiorno italiano uma 
lembrança única. Em Nápoles, viajaremos no barco que nos 
levará à ilha de Capri. Passeio por Capri e visita aos magníficos 
jardins de Augusto. Seguiremos para o restaurante onde será 
servido o almoço. Na parte da tarde, tempo livre para percorrer 
as elegantes ruas, as melhores lojas, as exclusivas joalherias 
e a famosa Piazzeta com suas cafeterias antigas; tudo isso 
confirma a fama de Capri como a “Pérola do Mediterrâneo”. 
No final da tarde voltaremos para Nápoles. Também existe a 
possibilidade de visitar Pompeia (opcional). Com o guia local 
visitaremos as ruínas desta colônia romana que o vulcão Ve-
súvio sepultou em 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo. 
Passearemos por suas ruas de pedra, entraremos em algumas 
casas para conhecer melhor a vida e a singularidade dos pom-
peianos que lá viveram há quase 2.000 anos.

DIA 15 (Segunda Feira) ROMA-PISA-NICE (3)

Café da manhã buffet.

 Saída para Pisa, chegada 
e visita a esta cidade toscana que possui um conjunto de sin-
gular beleza na Praça dos Milagres: o Batistério, a Catedral 
e a inigualável Torre Inclinada que sigue desafiando a ley de 

Opção volta de barco
Cruzeiro pelo Mediterrâneo

DIA 15 (Segunda Feira) ROMA-BARCELONA
Café da manhã buffet. Traslado a Civitavechia e embarque no 
Cruzeiro com destino a Barcelona. Dia e noite a bordo. Acomo-
dação em camarote duplo.

DIA 16 (Terça Feira) BARCELONA Dia de  
Cruzeiro
Café da manhã incluso. Dia de navegação até a hora de che-
gada a Barcelona, às 18h30min. Tempo livre na embarcação 
para desfrutar de suas maravilhosas instalações.  Desembar-
que e visita à cidade. Percorreremos os lugares mais típicos e 
importantes de Barcelona, como a Sagrada Família (obra-prima 
de Gaudí), o Passeio de Gracia, Praça de Catalunha (centro 
nevrálgico da cidade), as Ramblas (um lugar emblemático da 
cidade que vai da Plaza de Catalunya até o porto antigo), etc. 
Acomodação.

DIA 17 (Quarta Feira) BARCELONA-ZARAGOZA- 
MADRI (3)

Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Visita panorâ-
mica à Basílica do Pilar e continuação da viagem para Madri.
Chegada. Passeio pela Plaza Mayor. Acomodação.

DIA 18 (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Fim da viagem e de nossos serviços.

gravedad. Continuação da viagem para Nice. Chegada. Aco-
modação. À noite, visita opcional a Monaco e Monte Carlo.

DIA 16 (Terça Feira) NICE-MONTPELLIER- 
BARCELONA
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier: continuação 
da viagem rumo à fronteira espanhola. Chegada a Barcelona e 
visita à cidade. Acomodação.

DIA 17 (Quarta Feira) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRI
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Visita panorâ-
mica inclusa à Basílica do Pilar e continuação da viagem para 
Madri.Chegada. Passeio pela Plaza Mayor. Acomodação.

DIA 18 (Quinta Feira) MADRI
Café da manhã buffet. Fim da viagem e de nossos serviços.

   ***SUPSU P**** 

 ****  Centro
18 dias Cidade Cidade

15 Novembro 18 - 11 Março 19 .........  1.910 2.165

12 Março - 30 Junho 18 .....................  2.110 2.500

01 Julho - 31 Agosto 18 .....................  1.995 2.300

01 Setembro - 14 Novembro 18 .........  2.110 2.500

Spto. barco Roma-Barcelona .............   270   270

Suplemento quarto individual .............  935 1.005

15 dias

15 Novembro 18 - 11 Março 19 .........  1.575 1.790

12 Março - 30 Junho 18 .....................  1.740 2.120

01 Julho - 31 Agosto 18 .....................  1.660 1.935

01 Setembro - 14 Novembro 18 .........  1.740 2.120

Suplemento quarto individual .............  770 840 

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

Bordeaux 
Campanile Le Lac 

Mesma opção

Paris 
R. Bois Colombes  

Mercure La Defense (*)

Frankfurt 
Novotel City  Novotel City

Mulhouse 
Novotel  
Ibis Centre Filature  

Mesma opção

Veneza 
Villa Fiorita  
Le Terrazze Mesma opção  
Base Hotel  
Brioni 

Florença 
The Gate  H. C. Di Malta 
Villa Gabrielle  Hotel Glance 
Raffaello Palazzo Ricasoli 
West Florence

Roma 
Fleming Hotel Cicerone  
Aran Mantegna  Gran H. Genova

Nice 
Apogia  Apogia 

Barcelona 
Novotel Cornellá 

Mesma opção 

Madri 
Hotel Praga 

Rafael Atocha

(*) Situado en el centro de La Defense.

Preços por pessoa em US $

Hotéis previstos ou similares

Data de inicio em Madri

Todas as Segundas Feiras
de Março 2018 a Março 2019

Incluso no tour

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

   Visitas com guia local: Paris, Veneza,  Florença, 
Roma e Madri. 

   Visitas explicadas por nosso guia: Frankfurt, 
Heidelberg, Verona, Pádua, Assis, Pisa, Nice,  
Barcelona e Zaragoza (segundo opção).

  Refeições: café da manhã buffet diário + 2 
jantares. 

   Outras atrações inclusas: Cruzeiro pelo Reno,  
Visita a uma fábrica de cristal de Murano. 

  Guia acompanhante durante toda a viagem. 

  Acomodação em hotéis previstos ou similares. 

  Ônibus Autopullman para o trajeto terrestre. 

  Seguro de viagem

Informação útil

(1)  Para o trajeto Madri-Paris, quando o número de pax for 
inferior a 10, o percurso será feito de trem ou avião, com 
pernoite em Madri em vez de Bordeaux.

(2)  Para o trajeto Paris-Milão, quando o número de pax for 
inferior a 10, o percurso será feito de trem ou avião, com 
pernoite em Paris em vez de Frankfurt, e em Milão em vez 
de Mulhouse, resto da viagem igual. Passagem aérea por 
conta da Panavisión-Tours.

(3)  Para o trajeto Roma-Nice-Barcelona, quando o número 
de passageiros for inferior a 10, fornecemos o trajeto de 
avião ou barco (Roma-Barcelona) No 15º dia se pernoita 
em Barcelona em vez de Nice. O trajeto Barcelona-
Madri também será feito de avião ou trem, por conta da 
Panavisión e de acordo com nosso critério operativo.

Confira datas de Feiras e Congressos na pág. 6.

i

Vantagens exclusivas PANAVISION

Venda
anticipada365$ 119$por

Economize  
até

Grátis, ao reservar com:

 90 dias antes da data de saída:

 60 dias antes da data de saída:

adicione tudo isso à sua viagem
   6 jantares extras: 

dias 7, 8, 11, 12, 13 e 14 

  Iluminaçoes de Paris 

   Subida ao 2º andar da Torre Eiffel 

e passeio de barco pelo Sena 

  Passeio de gôndola 

  Roma barroca 

Pacote
complementar


