
66 PANAVISIÓN

LONDRES E PARÍS
++   ITÁLIA E ESPANHA

3 noites em Londres, 4 ParIs, 1 Milão, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 

1 Côte D´Azur, 1 Barcelona e 2 Madri

 duas opcões

 1.   Acomodação e café da manhã mais: 

•  Visitas panorámicas a: Londres, Paris, Verona, Veneza, Padua, Florença, Asis, Roma,  
Barcelona e Madri

 2.   Meia pensão mais:

•  Todas as visitas incluídas na opção 1.

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

 parís - roma de avião

■ 17 días: inicio Paris - fim Madri

DÍA 1 (quarta-feria) BRASIL - PARIS
Apresentação no aeroporto no horário in-
dicado para embarcar para Paris. Noite a 
bordo.

DIA 2 (quinta-feria) PARIS
Chegada em Paris Assistência no aeroporto 
e traslado para o hotel. Tempo livre. Hospe-
dagem. Pela noite, excursão opcional Paris 
Iluminada.

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. Tempo 
livre durante o qual oferecemos participar de 
uma excursão opcional no Sena: embarque 
no porto de Lena para dar um passeio de 
barco pelo Sena. Na sequência subida (opc.) 
ao 2º piso do a Torre Eiffel, de onde você terá 
uma vista panorâmica única e bela da grande 
cidade que é Paris. Terminaremos o dia com 
um passeio a pé pelo bairro de Montmartre 
(opc.), A Plaza de Tertre com seus retratistas 
e o Sagrado Coração.

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

DIA 5 (domingo) PARIS
Café da manhã. Dia livre.

DIA 6 (Segunda Feira) PARÍS-MILÃO
 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 Milão (voo não incluso). Chegada e 
traslado ao hotel, Jantar (incluso opção 2) e 
hospedagem.

DIA 7 (Terça Feira) MILÃO-VERONA-
VENEZA
Café da manhã. Manhã livre na qual poderá 
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 

Serviços incluídos em cada opção

Dia 2:   M. Pensão 1:   Acom./Café m.

1
Noite a bordo

Voo não incluído Voo não incluído

2
Londres

Traslado para hotel Traslado para hotel

3
Londres

Café da manhã
Visita a Londres

Café da manhã
Visita a Londres

4
Londres

Café da manhã Café da manhã

5
Paris

Café da manhã Café da manhã

6
Paris

Café da manhã
Visita a Paris

Café da manhã
Visita a Paris

7
Paris

Café da manhã Café da manhã

8
París

Café da manhã Café da manhã

9
Milão

Café da manhã
Jantar

Café da manhã

10
Verona
Veneza

Café da manhã
Visita a Verona
Jantar

Café da manhã
Visita a Verona
Jantar

11
Veneza

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

12
Padua

Florença

Café da manhã
Visita a Pádua
Visita a Florença
Jantar

Café da manhã
Visita a Pádua
Visita a Florença
–

13
Assis
Roma

Café da manhã
Visita a Assis
Amoço
Visita a Roma
Roma Barroca

Café da manhã
Visita a Assis
–
Visita a Roma
–

14
Roma

Café da manhã
Museus Vaticanos
Amoço

Café da manhã
– 
–

15
Roma

Café da manhã
Napoles e Capri

Café da manhã

16
Pisa

Côte D´Azur

Café da manhã
Visita a Pisa

Café da manhã
Visita a Pisa

17
Barcelona

Café da manhã
Visita a Barcelona

Café da manhã
Visita a Barcelona

18
Zaragoza

Madri

Café da manhã
Visita a Zaragoza

Café da manhã
Visita a Zaragoza

19
Madri

Café da manhã 
Visita a Madri

Café da manhã 
Visita a Madri

20
Madri 

Café da manhã Café da manhã

 

casa de Julieta, situada nas proximidades da 
Piazza Erbe, um compacto casarão medie-
val com seu típico balcão. Continuação da 
viagem até Veneza. Jantar (1 e 2) e hospe-
dagem. Opcionalmente poderemos realizar 
uma visita a Veneza de Noite.

DIA 8 (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 9 (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. Con-
tinuação da viagem para Florença, berçoe 
centro do Renascimento. Visita panorâmica 
pela cidade; Na  Catedral de Santa Maria del 
Fiore, contemplaremo ssua magnífica cú-
pula do arquiteto Brunelleschi. Visitaremos 
também a Praça da Signoria, o Palácio do 
Governo dos Médicie o Campanile de Giotto. 
Resto do dia livre. Aqueles que quiserem po-
derão visitar a Academia, para contemplar 
o famoso “Davi”, de Michelangelo e outras 
obras-primas. Jantar (2) e hospedagem.

DIA 10 (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 11 (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 

17  20  días  ... a partir de  1.860 $ USA
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Londres

basílicas Maiores e as Catacumbas. Resto do 
dia livre. Hospedagem.

DIA 12 (domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri). 
Café da manhã. Dia livre durante o qual você 
poderá fazer uma bela excursão opcional 
durante todo o dia para Nápoles e Capri 
(incluida opç. 2). Partida de manhã de ôni-
bus para Nápoles. A visita panorâmica da 
Baía é um espetáculo inesquecível. Existe 
a possibilidade de visitar também Pompéia 
(opcional). Com o guia local visitaremos os 
restos desta colônia romana que o vulcão 
Vesúvio enterrou em 24 de agosto do ano 
79 depois de Cristo. Vamos andar pelas ruas 
de paralelepípedos e visitaremos algumas 
casas para aprender mais sobre a vida e cu-
riosidades destes Pompeianos que viveram 
há quase 2.000 anos. Em Nápoles vamos 
pegar o barco que nos levará para a ilha de 
Capri. Passeio por Capri e visita aos magnífi-
cos jardins de Augusto. Pela tarde tempo livre 
para explorar as ruas elegantes as melhores 
lojas, as exclusivas joalherias e a famosa Pia-
zzetta com suas cafeterias antigas, tudo isso 
confirma a fama de Capri como “pérola do 
Mediterrâneo”. No final da tarde voltaremos 
a Roma.

DIA 13 (segunda-feira) ROMA-PISA- 
CÔTE D´AZUR
Café da manhã. Partida para Pisa, chegada 
e visita a esta cidade toscaza que tem um 
conjunto de beleza singular na Plaza dos Mi-
lagres: o Batistério, o Catedral e a única torre 
inclinada que segue desafiando a lei da gra-
vidade. Continuação da viagem em direção 
a Côte D´Azur. Chegada e hospedagem. À 
noite visita opcional para Mônaco e Monte 
Carlo.

DIA 14 (terça-feira) CÔTE D´AZUR-
MONTPELLIER-BARCELONA
Café da manhã. Partida para Montpellier: 
continuação a viagem para a fronteira es-
panhola. Chegada ao Barcelona e visita da 
cidade. Hospedagem.

DIA 15 (quarta-feira) BARCELONA - MADRI
Café da manhã. Pela manhã saída para Za-
ragoza, onde vamos parar para admirar a 
Basílica de Nossa Senhora do Pilar, um dos 
santuários marianos mais importantes do 
mundo católico. Passeio incluído pela Plaza 
Maior e hospedagem.

DIA 16 (quinta-feira) MADRI
Café da manhã. Faremos a visita panorâ-
mica da cidade. Vamos atravessar o Paseo 
de la Castellana, Fonte de Cibeles, Plaza de 

Oriente, onde está localizado o Palácio e o 
Teatro Real, a Puerta del Sol, etc. Restante do 
dia livre. Hospedagem.

DIA 17 (sexta-feira) MADRI – BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■ 20 días: inicio Londres - fim Madri

DIA 1 (domingo) BRASIL – LONDRES
Apresentação no aeroporto no horário indi-
cado para embarcar para Londres. Noite a 
bordo.

DIA 2 (segunda-feira) LONDRES
Café da manhã. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto para tomar voo com destino a 
Londres (voo não incluído). Chegada em 
Londres Assistência no aeroporto e traslado 
para o hotel. Tempo livre. Passeio incluída 
pelo Soho. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) LONDRES
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita 
panorâmica da cidade onde veremos: West-
minster, centro político da Grã-Bretanha e da 
Common Weatlh, as Casas do Parlamento, a 
famosa Torre do relógio ou Big Ben e West-
minster Abbey. Veremos o Palácio de Buc-
kingham, residência real, onde todos os dias 
às 11 horas tem a famosa troca de guarda. 
Tarde livre. À noite oferecemos conhecer 
opcionalmente Londres Iluminada, visita du-
rante a qual vamos andar através de Picadi-
lly Circus, Trafalgar Square, Catedral de São 
Paulo, etc. E faremos uma parada em um 
típico pub inglês. Passeio incluída pelo Soho. 
Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais cos-
mopolita de mundo, para fazer compras e 
visitas de interesse. Nós também propomos 
que você visite opcionalmente o Castelo de 
Windsor, uma das residências oficiais da ra-
inha, tem sido a casa dos soberanos por mais 
de 900 anos. Hospedagem.

DIA 5 (quinta-feira) LONDRES – PARIS
Café da manhã. Saída até Dover, atraves-
sando o Canal da Mancha de balsa e depois 
de ônibus para Paris (Em alguns casos, a rota 
Londres-Paris se realizará por Eurostar ou 
avião). Traslado para o hotel. Pela noite, ex-
cursão opcional Paris Iluminada.

DIAS 6 até 20 idénticos a viagem de 17 dias.

NOTA DE INTERESSE
•  Quando você não pode vivistar Capri, será 

substotuído por Sorrento.

•  Quando para a rota Roma-Côte D’Azur-
Barcelona o número de passageiros é inferior a 
10, facilitaríamos Voo de avião ou barco (Roma-
Barcelona) 10 dia pernoite em Barcelona ou 
pernoite a bordo no lugar de Côte D’Azur. A rota 
Barcelona-Madri também será em avião, a cargo 
da Panavisión e a nosso critério operativo. 

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

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

FRANÇA

ITALIA

SUIÇA AUSTRIA

ALEMANHA

ESPANHA

PORTUGAL

REINO UNIDO

INCLUIDO NO TOUR

Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

Acomodação em hotéis previstos ou 
similares.

Refeições e visitas: veja tablea de 
serviços.

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

Ônibus para toda a viagem.

Taxas de acomodação 

Wifi grátis no ônibus.

Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Londres Royal National *** Centro 
  www.imperialhotels.co.uk/en

  Quality Wembley *** Periferia
  www.qualityhotelwembley.co.uk

Paris Residhome Bois C.*** Cidade
  www.residhome.com

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-hotel.com

  V. Gabriele **** Cidade
  dannunziohotel.com

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

  Mantegna **** Cidade
  www.barcelo.com

Niza Apogia**** Cidade
  www.apogia-hotel-nice.com

Barcelona Eurostars Exec.**** Barberá
  www.eurostarshotels.com

Madri Ibis Calle Alcalá**** Cidade
  www.accorhotels.com

PREÇOS POR PERSSOA $ USA

En quarto duplo 17  dias 20  dias

Opção 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.880 2.340

Opção 2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.090 2.545

Spto. quarto individual. . . . . 825 990

■ Temporada Media. . . . . . . 75 130

■ Temporada Alta. . . . . . . . . 185 225

DATAS DE SAÍDA Viagem 17 dias

• 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 12 26

Fevereiro 16 23

Março 9

■ T. Baixa  ■ T. Media ■ T. Alta

DATAS DE SAÍDA Viagem 20 dias

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, 2/1, 16/1, 30/1, 6/2 e 27/2


