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GRANDES CAPITAIS DA EUROPA

 A   PARIS COM PRAGA 9 dias  ... a partir de 1.240 $ USA

 B   PARIS COM PRAGA, BUBAPESTE E VIENA 12 dias  ... a partir de 1.755 $ USA

 C   LONDRES E PARIS COM PRAGA 12 dias  ... a partir de 1.705 $ USA

 D   LONDRES E PARIS COM PRAGA, BUDAPESTE E VIENA 15 dias  ... a partir de 2.220 $ USA

A   PARÍS E PRAGA

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

DIA 2 (quinta-feira) PARIS
Chegada em Paris. Assistência no aeroporto 
e traslado para hotel. Tempo livre. À noite ex-
cursão opcional para Paris iluminada. Jantar 
e hospedagem.

DIA 3 (sexta-feira) PARIS
Café da manhã. Tour panorâmico da cidade 
onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
obra da arte medieval, o Bairro Latino, La 
Soborna; O Panteão dos Homens Ilustres, 
onde Mausoléu de Napoleão está localizado: 
O Palácio e Jardins do Luxemburgo; A torre 
Eiffel; a Plaza de la Concórdia, a Ópera e a 
Plaza Etoile com o Arco do Triunfo. Almoço. 
Tempo livre durante o qual oferecemos par-
ticipar de uma excursão opcional no Sena: 
embarque no porto de Lena para dar um 
passeio de barco pelo Sena. Na sequência 
subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel, 
de onde você terá uma panorâmica única e 
bela da grande cidade que é Paris. Termina-
remos o dia com um passeio a pé pelo bairro 
de Montmartre (opc.), A Plaza de Tertre com 
seus retratos e o Sagrado Coração.

DIA 4 (sábado) PARIS
Café da manhã. Dia livre. Oferecemos a pos-
sibilidade de fazer a visita (opcional): Palácio 
de Versalhes e Museu do Louvre. Almoço. 
Hospedagem.

DIA 5 (domingo) PARIS - Cruzeiro no Reno 
FRANKFURT
Café da manhã e saída para Boppard. Aqui 
embarcaremos no cruzeiro incluído que nos 
levará a parte mais bonita do Reno, sendo 
capaz de admirar o Rochedo Loreley, uma 
enorme rocha sólida que aparece na mar-
gem direita do rio, em trecho estreito do 
Reno, onde o curso do rio forma um “S” e 
nos mostra a antigos Castelos-Fortalezas 
do Reno. Desembarque e continuação da 
viagem ao centro financeiro de Frankfurt e 
comercial da Alemanha. Apresentamos a ci-
dade mais internacional da Alemanha atra-
vés da visita panorâmica da cidade. Vamos 
terminar o dia com uma degustação de cer-
veja. Jantar e hospedagem.

DIA 6 (segunda-feira) FRANKFURT- 
NÚREMBERG-PRAGA
Café da manhã. Partida para Nuremberg, 
antiga capital imperial e uma das cidades 
mais históricas. Tempo livre. Em seguida, 
continuaremos nossa viagem para Praga, 
capital da República Checa. Chegada. Jan-
tar e hospedagem

DIA 7 (terça-feria) PRAGA
Café da manhã. Pela manhã, faremos a 
visita panorâmica da cidade. Vamos ver: a 
Praça da República Tcheca, a Torre da Pól-
vora e a Câmara Municipal, a Praça Vences-
lau. Continuaremos em direção à ponte de 
Carlos, um dos símbolos da cidade do sé-
culo XIV. Continuaremos passeando pelos 
lugares mais destacados de Stare Mesto 
(Cidade Antiga). À tarde, opcionalmente, 
poderemos fazer a visita artística a Praga. 
À noite, jantar em uma das mais famosas 
cervejarias de Praga, o U-Fleku, onde vamos 
jantar e provar sua famosa cerveja. Hospe-
dagem.

DIA 8 (quarta-feira) PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Jantar e hospe-
dagem.

DIA 9 (quinta-feira) PRAGA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim 
da viagem e de nossos serviços.

B   PARÍS, PRAGA, BUDAPESTE, VIENA

DÍAS 1 a 7 idénticos a viagem de 9 dias

DIA 8 (quarta-feira) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPESTE
Café da manhã. Pela manhã, saída para 
Brno, breve parada e tempo livre. Conti-
nuação da viagem a Bratislava, capital da 
Eslováquia. Chegada e visita panorâmica. 
Partida para Budapeste. Chegada. Jantar e 
hospedagem.

DIA 9 (quinta-feira) BUDAPESTE
Café da manhã. Pela manhã faremos a vi-
sita panorâmica: na margem direita do Da-
núbio, se encontra o centro histórico, Buda: 
vamos ver o Bastião dos Pescadores, a Igre-
ja de Matías, etc. Então, atravessaremos o 
Danúbio e iremos para Peste, a zona comer-
cial da cidade. À tarde, os que desejam po-
derão fazer um passeio de barco opcional 
pelo Danúbio. Hoje à noite nós oferecemos 
a você a possibilidade de fazer um tour no-

C   LONDRES, PARÍS, PRAGA

DIA 1 (domingo) BRASIL – LONDRES
Apresentação no aeroporto no horário indi-
cado para embarcar em um avião para Lon-
dres. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) LONDRES
Chegada em Londres Assistência no aero-
porto e traslado para o hotel. Tempo livre. 
Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) LONDRES
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita 
panorâmica da cidade onde veremos: West-
minster, a famosa Torre do relógio ou Big Ben 
e Westminster Abbey. Veremos o Palácio de 
Buckingham. Tarde livre. A seguir passeio in-
cluída pelo Soho. Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais 
cosmopolita de mundo. Propomos que você 
visite opcionalmente o Castelo de Windsor. 
Hospedagem.

DIA 5 (quinta-feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã. Saída até Dover, atraves-

turno de Budapeste iluminado e participar 
de um jantar cigano (opc.). Hospedagem.

DIA 10 (sexta-feira) BUDAPESTE – VIENA
Café da manhã. Partida para Viena. Che-
gada e visita panorâmica. Em nosso roteiro 
encontraremos o Palácio Imperial, o Palá-
cio Belvedere, um ótimo lugar grandioso e 
de tremendo prestígio no país e sua capi-
tal, conjunto artístico composto pelos dois 
palácios Belvedere, convertido em museu 
e outro chamado Schwarzenberg, transfor-
mado em hotel. A Igreja Votiva, a Ópera, o 
Museu de Belas Artes, os monumentos de 
Goethe, Schiller e Mozart, a Universidade, 
etc. Jantar e hospedagem.

DIA 11 (sábado) VIENA
Café da manhã. Pela manhã faremos a vi-
sita para Viena artística, vamos conhecer 
o magnífico edifício que abriga a Ópera de 
Viena ou Staatsoper. Tarde livre. À noite, 
quem desejar pode participar (opcional) de 
um concerto no Palácio Auersperg e jantar. 
Hospedagem.

DIA 12 (domingo) VIENA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim 
da viagem e de nossos serviços.

sando o Canal de La Mancha de balsa e de-
pois de ônibus para Paris (Em alguns casos, 
a rota Londres-Paris se realizará por avião 
ou trem). Chegada a Paris e traslado para 
o hotel. Pela noite, excursão opcional Paris 
Iluminada. Jantar e hospedagem.

DIA 6 (sexta-feira) PARIS
Café da manhã Tour panorâmico da cidade 
onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame. 
Almoço. Tempo livre durante o qual oferece-
mos participar de uma excursão opcional no 
Sena: embarque no porto de Lena para dar um 
passeio de barco pelo Sena.

DIA 7 (sábado) PARIS
Café da manhã. Dia livre. Oferecemos a pos-
sibilidade de fazer a visita (opcional): Palácio 
de Versalhes e Museu do Louvre. Almoço. 
Hospedagem.

DIA 8 (domingo) PARIS - Cruzeiro no Reno 
FRANKFURT
Café da manhã e saída para Boppard. Aqui 
embarcaremos no cruzeiro incluído que nos 
levará a parte mais bonita do Reno. Desem-
barque e continuação da viagem ao centro 
financeiro de Frankfurt e comercial da Ale-
manha. Visita panorâmica da cidade. Vamos 
terminar o dia com uma degustação de cer-
veja. Jantar e hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT-NÚR-
EMBERG-PRAGA
Café da manhã. Partida para Nuremberg. 
Tempo livre. Em seguida, continuaremos 
nossa viagem para Praga, capital da Repú-
blica Checa. Chegada. Jantar e hospedagem

DIA 10 (terça-feria) PRAGA
Café da manhã. Pela manhã, faremos a vi-
sita panorâmica da cidade. À tarde, opcio-
nalmente, poderemos fazer a visita artística 
a Praga. À noite, jantar em uma das mais fa-
mosas cervejarias de Praga, o U-Fleku, onde 
vamos jantar e provar sua famosa cerveja. 
Hospedagem.

DIA 11 (quarta-feira) PRAGA
Café da manhã. Dia livre. Jantar e hospe-
dagem.

DIA 12 (quinta-feira) PRAGA
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim 
da viagem e de nossos serviços.
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INCLUÍDO NO TOUR

Traslados: aeroporto-hotel-aeroporto.
Guia acompanhante durante toda a viagem.
Visitas com guia local: Londres, Paris, 
Praga, Bratislava, Viena e Budapeste (según 
opção).
Visitas explicadas pelo nosso guia: passeio 
pelo Soho, Frankfurt, Heidelberg
Refeições: de café da manhã diário 
Outras atrações incluídas: Cruzeiro no 
Reno, degustação de cerveja em Frankfurt
Acomodações em hotéis planejados ou 
similares.
Ônibus para a rota terrestre.
Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Londres Royal National *** Ciudade
 www.imperialhotels.co.uk

Paris R. Bois Colombes *** Ciudade
 www.residhome.com

Frankfurt Novotel City **** Ciudade
 www.accorhotels.com

Praga Clarion Congres **** Ciudade
 www.clarioncongres.com

Budapeste Arena **** Ciudade
 www.danubiushotels.com

Viena Rainus 21 **** Ciudade
 www.rainus-hotel.at.

NOTAS DE INTERESSE

•  A rota Londres-Paris, em alguns casos, será realizada 
em Eurostar trem ou avião.

•  Quando para a viagem Paris-Frankfurt-Praga, o 
número de pax é inferior a 10 a viagem será feita por 
avião, sem visitar Nuremberg e, quando apropriado, 
sem visitar Frankfurt ou o cruzeiro no Reno, passando 
a noite em Praga em vez de Frankfurt.

PREÇOS POR PESSOA $ USA

A B

En base dupla . . . . . . . . . . . . 1.240 1.755

Spto. quarto individual . . . . . . 385 555

n Temporada Media. . . . . . . . 40 90

n Temporada Alta. . . . . . . . . . 65 120

C D

En base dupla . . . . . . . . . . . . 1.705 2.220

Spto. quarto individual . . . . . . 555 715

n Temporada Media .. . . . . . . 80 130

n Temporada Alta. . . . . . . . . . 100 160

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL (C-D)

Todos os domingos do ano

de Março 2021 a Março 2022

Exceto saídas: 21/3, 18/4, 31/10, 7/11, 28/11, 

5/12, 26/12, 2 al 16/1, 30/1, 6/2 e 27/2

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL (A-B)

• 2021

Março 17 31

Abril 7 14 28

Maio 5 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 13 20 27

Novembro 17 24 

Decembro 15 22

• 2022

Janeiro 26

Fevereiro 16 23

Março 9

 n T. Baixa  n T. Media  n T. Alta

D   LONDRES, PARIS, PRAGA
BUDAPESTE E VIENA

DIA 1 (domingo) BRASIL – LONDRES
Apresentação no aeroporto no horário indica-
do para embarcar em um avião para Londres. 
Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) LONDRES
Chegada. Assistência no aeroporto e traslado 
para o hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) LONDRES
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita 
panorâmica da cidade onde veremos: West-
minster, do Parlamento, a famosa Torre do 
relógio ou Big Ben e Westminster Abbey. Tar-
de livre. A seguir passeio incluída pelo Soho. 
Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cos-
mopolita de mundo. Propomos que você visite 
opcionalmente o Castelo de Windsor. Hospe-
dagem.

DIA 5 (quinta-feira) LONDRES-PARIS
Café da manhã. Saída até Dover, atravessan-
do o Canal de La Mancha de balsa e depois 
de ônibus para Paris (Em alguns casos, a rota 
Londres-Paris se realizará por avião ou trem). 
Chegada a Paris e traslado para o hotel. Pela 
noite, excursão opcional Paris Iluminada. Jan-
tar e hospedagem.

DIAS 6 a 15 (sexta-feira – domingo)
Idénticos a días 3 a 12 a viagem 

Preço por pessoa em $ USA
(baseado em 6 passageiro)NOVO

“Easy Going”

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

¡¡Menos passageiros, maior segurança, mais conforto!!

Guia-conductor com 15 anos de experiência como guia em toda a Europa.

• Se o grupo tiver menos de 6 passageiros, 20 dias antes da saída, o suplemento 
correspondente será informado. Operação garantida para um mínimo de 4 pax. 
Taxa de cancelamento: 75% do preço da viagem, se cancelada com menos de 17 dias.

Transporte à sua disposição (sem custos adicionais) 8 h por dia.

Veículo Mercedes V250 ou similar.

De Paris a Viena, passando pela, 
Alemanha, Hungría e Austria, com
total tranquilidade e observando todo o
medidas de segurança. Vamos desfrutar
cidades, paisagens, costumes e pessoas
incrível acompanhado pelo nosso
guias-coductores.

Inclui uma mala e uma bolsa mão por 
pessoa.

A B

Em base dupla . . . . . . . . . . . . 2.130 3.025

Spto. quarto individual . . . . . . 385 555

n Temporada Media. . . . . . . 40 90

n Temporada Alta. . . . . . . . . 65 120

C D

Em base dupla . . . . . . . . . . . . 2.975 3.870

Spto. quarto individual . . . . . . 555 715

n Temporada Media. . . . . . . 80 130

n Temporada Alta. . . . . . . . . 100 160


