
60 PANAVISIÓN

ITÁLIA SONHADA 
++   PARIS E PAÍSES BAIXOS

1 noite em Milão, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 3 Paris,  1 Bruxelas, 2 Ámsterdã e 1 Frankfurt

 duas opções

 1.   Acomodação e café da manhã mais: 

•  Visitas panorámicas a: Verona, Veneza, Padua, Florença, Asis, Roma, Paris, Bruxas, Gante, 
Bruxelas, Antuérpia, A Haia, Ámsterdã, Colôloina e Frankfurt 

•  Cruzeiro no Reno.

 2.   Meia pensão mais:

•  Todas as visitas incluídas na opção 1

•  Roma Barroca, Museus Vaticanos e Capela Sistina. Visita a Nápoles e Capri

•  Paris iluminada, passeio de barco no Sena e passeio de barco pelos canais de Ámsterdã.

DIA 1 (domingo) BRASIL - MILÃO
Apresentação no aeroporto no horário in-
dicado para embarcar para Milão. Noite a 
bordo.

DIA 2 (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel.
Tempo livre, com destaque para sua des-
lumbrante catedral de estilo gótico; a gale-
ria Vittorio Emanuele II; o Teatro Scala, com 
seu interessante Museu da Música, etc. Jan-
tar (incluso opção 2) e hospedagem.

DIA 3 (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA
Café da manhã. Manhã livre na qual po-
derá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o 
“Duomo” (a maior catedral gótica da Itália); 
o castelo Sforza, etc… Saída para Verona, a 
cidade de Romeu e Julieta.Tempo livre para 
visitar a casa de Julieta, situada nas proxi-
midades da Piazza Erbe, um compacto 
casarão medieval com seu típico balcão. 
Continuação da viagem até Veneza. Jantar 
(1 e 2) e hospedagem. Opcionalmente pode-
remos realizar uma visita a Veneza de Noite.

DIA 4 (Quarta Feira) VENEZA
Café da manhã. Na parte da manhã, trans-
porte até a praça São Marcos. Daremos 
um passeio de barco pela laguna e entre 
as belas ilhas venezianas, desfrutando das 
magníficas paisagens de Veneza, cidade 
única no mundo, e das ilhas de Murano e 
Lido. Começaremos nossa visita panorâ-
mica (incl..). Visita a uma fábrica de cristal 
de Murano. Resto do tempo livre. Se desejar, 
participe de um passeio de gôndola pelos 
típicos canais de Veneza. Retorno ao hotel 
em barco privativo e de ônibus. Jantar (1 e 
2) e hospedagem.

DIA 5 (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua, onde se 
destaca a basílica de Santo Antônio, cons-
truída para abrigar o sepulcro do santo. 
Continuação da viagem para Florença, 
berçoe centro do Renascimento. Visita 
panorâmica pela cidade; Na  Catedral de 
Santa Maria del Fiore, contemplaremo ssua 
magnífica cúpula do arquiteto Brunelleschi. 
Visitaremos também a Praça da Signoria, 
o Palácio do Governo dos Médicie o Cam-
panile de Giotto. Resto do dia livre. Aqueles 
que quiserem poderão visitar a Academia, 
para contemplar o famoso “Davi”, de Miche-
langelo e outras obras-primas. Jantar (2) e 
hospedagem.

DIA 6 (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA
Café da manhã. Saída para Assis. Visita-
remos a basílica de São Francisco, o mais 
belo de todos seus templos, com afrescos 
de Cimabue e Giotto eos pintores da escola 
florentina. Continuação da viagem até Roma. 
Almoço (2). Apresentamos a capital do Tibre 
com uma visita panorâmica de ônibus ao co-
ração da antiga Roma. Pela tarde, faremos a 
visita inclusa a Roma Barroca (2); percurso 
pelas principais praças da cidade, visitando a 
famosa Fontana di Trevi, Panteão e a espeta-
cular Praça Navona. Hospedagem.

DIA 7 (Sábado) ROMA
Café da manhã. Hoje tenemos uma interes-
sante visita opcional aos Museus Vaticanos, 
Capela Sistina e interior da basílica de São 
Pedro (2). Almoço (2). Pela tarde poderá 
aproveitar para vistar, por conta própia, as 
basílicas Maiores e as Catacumbas. Resto 
do dia livre. Hospedagem.

DIA 8 (Domingo) ROMA
(Excursão a Nápoles e Capri)
Café da manhã. Maravilhosa excursão op-
cional de dia completo a Nápoles e Capri 
(2). Saída pela manhã de ônibus em direção 
a Nápoles e visita panorâmica. Em Nápoles, 
viajaremos no barco que nos levará à ilha 
de Capri. Passeio por Capri. Almoço (2). À 
tarde, tempo livre. Aqueles que desejarem 
também poderão fazer uma visita a Pom-
peia. Hospedagem

DIA 9 (Segunda Feira) ROMA-PARIS
 Viagem de avião 

Se você deseja, podemos facilitar 
este bilhete de avião por 150 $ (neto). 
com taxas inclusas.

Café da manhã. Na hora marcada, traslado 
ao aeroporto para embarcar no voo com 
destino a Paris (voo não incluso). Chegada e 
traslado ao hotel, Jantar (incljuido na opçäo 
2) e hospedagem. À noite excursão opcional 
para Paris iluminada (incluido opção 2).

DIA 10 (Terça Feira) PARIS 
Café da manhã. Hoje teremos a oportuni-
dade de realizar várias visitas e atrações 
que nos darão uma excelente perspectiva 
de Paris. Iniciaremos com a visita panorâ-
mica da cidade, durante a qual veremos: a 
Catedral de Notre Dame, obraprima da arte 
medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne, o 
Panteão de Homens Ilustres, onde se encon-
tra o túmulo de Napoleão, o Palácio e os Jar-
dins de Luxemburgo, a Torre Eiffel, símbolo 

 roma-parís de avião

16  días  ... a partir de  1.800 $ USA

Serviços incluídos em cada opção

 Día 2:  M. Pensão 1:  Acom./Café m.

 1 Voo não incluído Voo não incluído 
 Noite a bordo 

 2 Jantar – 
 Milão Acomodação Acomodação

 3 Café da manhã Café da manhã 
 Verona Visita a Verona Visita a Verona 
 Veneza Jantar Jantar

 4 Café da manhã Café da manhã 
 Veneza Visita de Veneza Visita de Veneza 
  Jantar Jantar

 5 Café da manhã Café da manhã 
 Padua Visita a Padua Visita a Padua 
 Florença Visita a Florença Visita a Florença 
   Jantar –

 6 Café da manhã Café da manhã 
 Asis Visita a Asis Visita a Asis 
 Roma Almoço – 
  Visita de Roma Visita de Roma 
  Roma Barroca –

 7 Café da manhã Café da manhã 
 Roma Museus Vaticanos – 
  e Capela Sistina – 
  Almoço –

 8 Café da manhã Café da manhã 
 Roma Nápoles e Capri – 
 Nápoles Almoço – 
 Capri 

 9 Traslado para hotel Traslado para hotel 
 Paris Paris Iluminada – 
  Jantar –

 10 Café da manhã Café da manhã 
 Paris Almoço Visita a Paris 
  Almoço – 
  Passeio pelo Sen –

 11 Café da manhã Café da manhã 
 Paris Almoço –

 12 Café da manhã Café da manhã 
 Bruxas Visita a Bruxas Visita a Bruges 
 Gante Visita a Gante Visita a Gante 
 Bruxelas Jantar –

 13 Café da manhã  Café da manhã 
 Antuérpia Visita a Bruxelas Visita a Bruxelas 
 A Haia Visita a Antuérpia Visita a Antuérpia 
 Amsterdã Visita A Haia Visita A Haia 
  Jantar –

 14 Café da manhã  Café da manhã 
 Amsterdã Visita a Amsterdã Visita a Amsterdã 
  Passeio por seus canais Passeio por seus canais 
  Jantar –

 15 Café da manhã  Café da manhã 
 Frankfurt Visita a Colônia Visita a Colônia 
  Cruzeiro no Reno Cruzeiro no Reno 
  Jantar

 16 Café da manhã  Café da manhã 
 Frankfurt
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de Paris e da França, a Praça da Concórdia, a 
Praça l’Étoile com o Arco do Triunfo, a Praça 
Vendome, a Ópera Garnier, etc. Almorço (2). 
À tarde, podemos embarcar opcionalmente 
nos famosos “bateaux mouches” para rea-
lizar um passeio de barco ao longo do rio 
Sena. Terminaremos o dia com um passeio 
a pé por Montmartre e a Praça Tertre, com 
seus retratistas e a Sacré Coeur (incluido 2). 
Hospedagem. 

DIA 11 (Quarta Feira) PARIS 
Café da manhã. Dia livre. Almorço (2). Ofe-
recemos a possibilidade de realizar uma 
das seguintes visitas opcionais: Palácio de 
Versalhes, Museu do Louvre, Museu de Arte 
Moderna, do Centro Pompidou ou Museu 
D´Orsay. 

DIA 12 (Quinta Feira) PARIS-BRUXAS-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã e saída para Bruges, con-
siderada Patrimônio da Humanidade e 
uma das mais bem preservadas da época 
medieval na Europa. Destacamos a Praça 
Maior, onde se encontram os grandes mer-
cados centrais do século XIII, antigo centro 
comercial da cidade: praça de Burg com a 
Prefeitura, o Palácio da Justiça e a Basílica 
do Sangue Sagrado, etc. Tempo livre. Al-
morço (2). Continuação a Gante, a cidade 
flamenga mais populosa nos tempos medie-
vais. Destacamos a catedral de São Bavão, 
de estilo românico, gótico e barroco, com o 
políptico dos irmãos Van Eyck, “A Adoração 
do Cordeiro Místico“, e a “Vocação de São 
Bavão“, de Rubens. Continuação da viagem 
a Bruxelas. Jantar (2) e hospedagem.
 
DIA 13 (Sexta Feira) BRUXELAS- 
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ 
Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
a cidade sede de grande número de organi-
zações internacionais. Destaca sua Grand 
Place, dominada pela majestosa Torre da 
Prefeitura, a catedral, com seus museus que 
abrigam grandes obras dos mestres flamen-
gos, seu Palácio da Justiça, etc. Saída para 
Antuérpia. Visita da cidade, com destaque 
a catedral de Nossa Senhora, monumental 
obra do gótico flamengo, a Praça Maior, do-
minada pela torre da Catedral e a Prefeitura. 
Continuação da viagem para Haia, típica 
cidade holandesa, centro político e adminis-
trativo dos Países Baixos e sede do Tribunal 
Internacional da Justiça. Entre seus monu-
mentos, destaca-se o Palácio da Justiça. Se-
guiremos nossa viagem a Amsterdã. Jantar 
(2) e hospedagem. 

DIA 14 (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN  
E VOLENDAM-AMSTERDÃ 
Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
panorâmica da cidade. O mais maravilhoso 
sobre Amsterdã é o encanto pessoal que 
combina todas as vantagens de uma cidade 
grande com os atrativos da aldeia histórica 
que a caracterizam. Sem dúvida o destaque 
é dos canais e do centro antigo, um dos 
maiores e mais bem preservados da Eu-
ropa, com uma linha baixa de edifícios com 
elegantes fachadas e delicadas cúpulas. A 
Praça Dam, bem no centro de Amsterdã, 
rodeada por edifícios dos séculos XVI e 
XVII, com destaque a Antiga Prefeitura e a 
Nieuwe Kerk (Igreja Nova), que abriga em 
seu interior um órgão do século XVI e al-
gumas esculturas barrocas. O bairro judeu, 
que conta com alguns lugares interessantes 
como o Castelo das Sete Torres Waag, an-
tiga porta de entrada da cidade, que alberga 
o Joods Historisch Museum (Museu da His-
tória Judia), uma sinagoga restaurada dos 
séculos XVII e XVIII; a Sinagoga Portuguesa 
e o Mercado das Flores de Singel. Depois, 
realizaremos um belo passeio opcional por 
seus típicos canais (incluido opç. 2). Tarde 
livre. Se desejar, participe de uma excursão 
opcional a Marken e Volendam. Jantar (2) e 
hospedagem.

Dia 15 (domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA- 
Cruzeiro no Reno - FRANKFURT
Café da manhã. Partida para Colonia. Che-
gada e visita panorâmica desta cidade em 
que se destaca a catedral de San Pedro e 
Santa María, as Igrejas de San Pan-Taleón e 
San Jorge. Continuação para Boppard. Aqui 
vamos embarcar no cruzeiro que nos levará 
pela parte mais bonita do Reno, sendo capaz 
de admirar o Rochedo Loreley e os antigos 
Castelos- Fortalezas do Reno. Desembarque 
e continuação da viagem a Frankfurt. Visita 
panorâmica incluída, onde destacamos a co-
legiada de Frankfurt, também referida como 
uma catedral. Jantar (2) e hospedagem.

DIA 16 (Segunda Feira) FRANKFURT
Café da manhã. No horário indicado, trans-
porte ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

NOTAS DE INTERESSE

•  Quando você não pode vivistar Capri, será 
substotuído por Sorrento.

• A ordem das visitas pode ser alterada. 

•  Durante a temporada de feiras e congressos, 
o alojamento pode ser alterado.

PREÇOS POR PERSSOA $ USA
Em quarto duplo

Opção 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800

Opção 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.260

Spto.quarto individual. . . . . . . . . . . . 770

n Temporada Media. . . . . . . . . . . . . . 170

n Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . . 200

ESPANHA

FRANÇA

ALEMANHA

AUSTRIA

ITALIA

SUIÇA

INCLUIDO NO TOUR

Traslados: aeroporto-hotel-aeroporto.

Acomodação em hotéis previstos ou 
similares.

Refeições e visitas incluídas veja a tabela 
de serviços inclusos de pág. anterior.

Guia acompanhante e assistência desde 
a primeira hora de chegada até o último dia. 

Ônibus para toda a viagem.

Serviço de áudio individual durante toda 
a viagem

Taxas de acomodação 

Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Milão C. Jolanda **** Cidade
  www.atahotels.it

Veneza Villa Fiorita **** Monastier
  www.parkhotelvillafiorita.it

  Le Terrazze ****  Villorba
  www.leterrazzehr.it

Florença IH Firence Business**** Scandicci
  www. ih-hotels.com

  The Gate **** Sesto F.
  www. thegatehotel.it

Roma Loan Fleming**** Cidade
  www.gruppoloan.it

  Mantegna **** Cidade
  www.barcelo.com

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

 Apogia ***  Cidade
 www.apogia-hotel-paris.com

Bruxelas H. Garden Inn Louise **** Cidade
 www. hiltongardeninn.hilton.com

 NH Louise **** Cidade
 www.nh-hotels.com

 Silken Berlaymont **** Cidade
 www.hotelberlaymont.be

Ámsterdã Ibis City West ***Sup Cidade
 www.accorhotels.com

 BW Plus Amstelveen *** Cidade
 www.bestwesternplusamstelveen.com

 BW Plus Plaza Almera *** Cidade
 www.plazahotels.com

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

• Se quiser, acrescente 3 dias extras em Madri ou Lisboa, inclui traslados e visita panorâmica.

Madri ..........................................  3 dias / 2 noites a partir de 360 $

Lisboa  ........................................  3 dias / 2 noites a partir de 440 $

PRÉ OU PÓS VIAGEM

DATAS DE SAÍDA DO BRASIL

• 2021

Março 21

Abril 4 11 18

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

Novembro 21 28 

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


