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Com guia acompanhanteCom guia acompanhante

desde o primeiro dia da viagem
desde o primeiro dia da viagem

ANOTAÇÕES IMPORTANTES:

COVID-19: as operações  e desenvolvimento dos 
tours nesta brochura turística estão sujeitos a 
novos regulamentos que os governos aprovam 
por ocasião do Covid-19. Os novos regras, 
pode afetar vários aspectos da as operações, 
desemvolvimiento e outros factores da própias 
viagems.

Caro viajante: 

A Panavisión Tours lhe apresenta o 

caderno de Circuitos 2019. Revista 

que contém ampla programação 

que esperamos que seja do seu 

agrado, e que estamos seguros que 

descobrirá uma nova forma de viajar 

no que predominam o CONFORTO e 

o PROVEITO.

Reserve a sua viagem com a 

Panavisión Tours e esqueça de 

imprevistos, de pegar longas 

filas para visitar Museus ou 

Monumentos, de ter que planejar 

cada dia, de ter que procurar 

hotéis, ... Nós nos encarregamos 

de toda a organização, e 

colocamos à disposição nosso 

Guia acompanhante para o que 

necessitar. 

Lhe convidamos a conhecer os 

Circuitos da Panavisión ...

... lhe convidamos a realizar a 

viagem com o que sempre sonhou.

Bem-vindo e feliz viagem.



 

Europa
ÁsiaOriente

Médio
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Você conhece o novo site da Panavisión Tours? 
Nele você encontrará todas as informações necessárias sobre os destinos 
e circuitos da Panavisión Tours ... e muito mais!
Consulte nossos folhetos, descubra o destino escolhido,
procure a viagem que você sempre sonhou e obtenha o seu orçamento 
da maneira mais rápida e confortável. 

SUA VIAGEM À UM CLIQUE

Para encontrar a sua viagem dos sonhos, a ajuda do nosso
buscador é essencial. Ele irá guiá-lo através dos pontos
chaves da sua viagem oferecendo-lhe alternativas dos diferentes
serviços que compõem o mesmo:

Categoría de hotel: escolha entre 4****, 4**** Centro da Cidade
e 5****.

Plano de refeições: oferecerá todas as opções 
para escolher entre CM, MP ou PC.

Duração: escolha entre 7, 8, 9... até 27 dias.

Preço: quando chegar a este ponto, o mecanismo de pesquisa
oferecerá uma faixa de preço entre a viagem mais barata e o mais caro.
Entre esses dois PVP você pode encontrar sua viagem
no preço que você está procurando.

¿O que o nosso novo site oferece a você?

A maior oferta de viagens organizadas
Os melhores cruzeiros fluviais
Uma pesquisa rápida e fácil para encontrar sua viagem
Um comparador de viagens muito útil, dada a nossa ampla oferta
A possibilidade de, uma vez selecionada a sua viagem,
imprima o orçamento para reservá-lo na sua agência de viagens
Nossos guias de viagem com ampla informação sobre os
destinos de nossas viagens.

NOSSO NOVO SITE

BUSCADOR DE VIAGENS

escanea
este código

y descarga la APP

Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es

selecciona Panavisión Dynamic 
y marca en nuestro  

 mapa tu tinerario.
(sin límite de destinos)

Nuestro “Panavisión Compositor”
te ofrecerá todas las opciones

de vuelos, clasificados 
de menor a mayor precio,

para viajar entre las cuidades
de tu recorrido.

Así mismo, te ofrecerá 
múltiples alternativas de hoteles

(situados en el corazón 
de las ciudades 

o en la zona que. desees) 

Para completar tu viaje 
podrás añadirle otros servicios,

tales como traslados de aeropuerto
a hotel, visita de las ciudades,
entradas a espectáculos, etc.

Completados todos los pasos 
obtendrás de forma inmediata 

su precio final del viaje con reservas 
confirmadas de avión, hoteles
y demás servicios solicitados.

Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera 
perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación 
de tu viaje, así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos… 
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje.

NUESTRA APP ¡Decargatelá!
Para tener toda la información sobre tu viaje
en la mano (hoteles, vuelos, servicios, etc.)

“PANAVISIÓN COMPOSITOR”
diseñe su propio viaje

de forma fácil y segura 
con “master tours dynamic”

¡¡NUEVO!! ➟

www.panavision-tours.com.br

Você conhece o novo site da Panavisión Tours? 
Nele você encontrará todas as informações necessárias sobre os destinos 
e circuitos da Panavisión Tours ... e muito mais!
Consulte nossos folhetos, descubra o destino escolhido,
procure a viagem que você sempre sonhou e obtenha o seu orçamento 
da maneira mais rápida e confortável. 

SUA VIAGEM À UM CLIQUE

Para encontrar a sua viagem dos sonhos, a ajuda do nosso
buscador é essencial. Ele irá guiá-lo através dos pontos
chaves da sua viagem oferecendo-lhe alternativas dos diferentes
serviços que compõem o mesmo:

Categoría de hotel: escolha entre 4****, 4**** Centro da Cidade
e 5****.

Plano de refeições: oferecerá todas as opções 
para escolher entre CM, MP ou PC.

Duração: escolha entre 7, 8, 9... até 27 dias.

Preço: quando chegar a este ponto, o mecanismo de pesquisa
oferecerá uma faixa de preço entre a viagem mais barata e o mais caro.
Entre esses dois PVP você pode encontrar sua viagem
no preço que você está procurando.

¿O que o nosso novo site oferece a você?

A maior oferta de viagens organizadas
Os melhores cruzeiros fluviais
Uma pesquisa rápida e fácil para encontrar sua viagem
Um comparador de viagens muito útil, dada a nossa ampla oferta
A possibilidade de, uma vez selecionada a sua viagem,
imprima o orçamento para reservá-lo na sua agência de viagens
Nossos guias de viagem com ampla informação sobre os
destinos de nossas viagens.

NOSSO NOVO SITE

BUSCADOR DE VIAGENS

escanea
este código

y descarga la APP

Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es

selecciona Panavisión Dynamic 
y marca en nuestro  

 mapa tu tinerario.
(sin límite de destinos)

Nuestro “Panavisión Compositor”
te ofrecerá todas las opciones

de vuelos, clasificados 
de menor a mayor precio,

para viajar entre las cuidades
de tu recorrido.

Así mismo, te ofrecerá 
múltiples alternativas de hoteles

(situados en el corazón 
de las ciudades 

o en la zona que. desees) 

Para completar tu viaje 
podrás añadirle otros servicios,

tales como traslados de aeropuerto
a hotel, visita de las ciudades,
entradas a espectáculos, etc.

Completados todos los pasos 
obtendrás de forma inmediata 

su precio final del viaje con reservas 
confirmadas de avión, hoteles
y demás servicios solicitados.

Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera 
perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación 
de tu viaje, así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos… 
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje.

NUESTRA APP ¡Decargatelá!
Para tener toda la información sobre tu viaje
en la mano (hoteles, vuelos, servicios, etc.)

“PANAVISIÓN COMPOSITOR”
diseñe su propio viaje

de forma fácil y segura 
con “master tours dynamic”

¡¡NUEVO!! ➟

www.panavision-tours.com.br
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Você conhece o novo site da Panavisión Tours? 
Nele você encontrará todas as informações necessárias sobre os destinos
e circuitos da Panavisión Tours ... e muito mais!
Consulte nossos folhetos, descubra o destino escolhido,
procure a viagem que você sempre sonhou e obtenha o seu orçamento
da maneira mais rápida e confortável. 

SUA VIAGEM À UM CLIQUE

Para encontrar a sua viagem dos sonhos, a ajuda do nosso  
buscador é essencial. Ele irá guiá-lo através dos pontos  
chaves da sua viagem oferecendo-lhe alternativas dos diferentes  
serviços que compõem o mesmo:

Cidades a visitar: você poderá indicar quais cidades são
imprescindíveis em sua viagem..

Categoria de hotel: escolha entre  4****, 4**** Centro da cidade 
e 5****.

Plano de refeições: oferecerá todas as opções  
para escolher entre CM, MP ou PC.

Duração: escolha entre 7, 8, 9 ... até 27 dias.

Data de partida: partidas semanais, geralmente S, D, X. 
Escolha sua data.

Preço: quando chegar a este ponto, o mecanismo de pesquisa
oferecerá uma faixa de preço entre a viagem mais barata e o mais caro.
Entre esses dois PVP você pode encontrar sua viagem  
no preço que você está procurando.

O que o nosso novo site oferece a você?

A maior oferta de viagens organizadas
Os melhores cruzeiros fluviais
Uma pesquisa rápida e fácil para encontrar sua viagem
Um comparador de viagens muito útil, dada a nossa ampla oferta
A possibilidade de, uma vez selecionada a sua viagem,
imprima o orçamento para reservá-lo na sua agência de viagens
Nossos guias de viagem com ampla informação sobre os
destinos de nossas viagens.

NOSSO NOVO SITE 

BUSCADOR DE VIAGENS

Escanea 
este código 

e baixe o APP

Entrando no nosso site 
www.panavision-tours.com.br

selecione Panavisión Dynamic  
e marque em nosso  

 seu tinerário.
(sem limite de destinos)

Nossa “Panavisión Dynamic”
irá lhe oferecer todas as opções 

de voos classificados  
do menor para o maior preço,

para viajar entre cidades
 do seu roteiro.

Da mesma forma oferecerá a você 
várias alternativas de hotéis 

(localizado no coração  
das cidades 

ou na região que desejar) 

Para completar sua viagem 
você poderá adicionar outros serviços,

como traslados de aeroporto 
ao hotel, visitas panorâmicas,

ingressos para espetáculos, etc.
Concluída todas as etapas 

etapas você terá imediatamente 
seu preço final da viagem com reservas 

de voos confirmados, hotéis 
e outros serviços solicitados.

Nosso aplicativo gratuito (disponível no Google Play e na Apple Store) é
o complemento perfeito para a sua viagem. Com ele você terá toda a documentação
da viagem no seu celular, bem como informações sobre hotéis, transfers, vôos…
Também permite que você contate diretamente seu guia durante a viagem.

Baixe NOSSO APP
Para ter todas as informações sobre sua viagem 
na mão (hotéis, vôos, serviços, etc.)

“PANAVISIÓN DYNAMIC”
Desenhe sua própria viagem

de forma fácil e segura 
com “master tours dynamic”

¡¡NOVO!! ➟

www.panavision-tours.com.br

¿Conoces la nueva web de Panavisión Tours? 
En ella encontrarás toda la información que necesitas sobre los destinos 
y circuitos de Panavisión Tours… ¡y mucho más!
Consulta nuestros folletos, infórmate sobre el destino elegido, 
busca el viaje con el que siempre has soñado y obtén tu presupuesto 
de la manera más rápida y cómoda. 

TU VIAJE A SÓLO UN CLIC

Para encontrar tu viaje soñado, la ayuda de nuestro 
buscador es imprescindible. Te guiará a traves de los puntos 
claves de tu viaje ofreciéndote alternativas de los diferentes 
servicios que componen el mismo:

Ciudades a visitar: podrás indicar qué ciudades son 
imprescindibles en tu viaje.

Categoría de hotel: elige entre 4****, 4**** Centro Ciudad
y 5****.

Régimen de comidas: te ofrecerá todas las opciones 
para elegir entre AD, MP o PC.

Duración: elige entre 7, 8, 9... hasta 27 días.

Fecha de salida: salidas semanales, generalmente S, D, X. 
Elige tu fecha.

Precio: al llegar a este punto, el buscador te ofrecerá 
un rango de precios entre el viaje más económico 
y el más caro. Entre esos dos PVP podrás encontrar tu viaje 
al precio que buscas.

¿Qué te ofrece nuestra nueva web?

La oferta más amplia de viajes organizados
Los mejores cruceros fluviales
Un buscador rápido y sencillo para encontrar tu viaje
Un comparador de viajes muy útil dada nuestra 
amplia oferta
La posibilidad de, una vez seleccionado tu viaje, 
imprimir el presupuesto para reservarlo 
en tu agencia de viajes
Nuestras guías de viaje con amplia información 
sobre los destinos de nuestros viajes.

NUESTRA NUEVA WEB

BUSCADOR DE VIAJES

escanea
este código

y descarga la APP

Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es

selecciona Panavisión Dynamic 
y marca en nuestro  

 mapa tu tinerario.
(sin límite de destinos)

Nuestro “Panavisión Dynamic”
te ofrecerá todas las opciones

de vuelos,clasificados 
de menor a mayor precio,

para viajar entre las cuidades
de tu recorrido.

Así mismo, te ofrecerá 
múltiples alternativas de hoteles

(situados en el corazón 
de las ciudades 

o en la zona que. desees) 

Para completar tu viaje 
podrás añadirle otros servicios,

tales como traslados de aeropuerto
a hotel, visita de las ciudades,
entradas a espectáculos, etc.

Completados todos los pasos 
obtendrás de forma inmediata 

su precio final del viaje con reservas 
confirmadas de avión, hoteles
y demás servicios solicitados.

Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera 
perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación 
de tu viaje, así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos… 
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje.

NUESTRA APP ¡Decargatelá!
Para tener toda la información sobre tu viaje
en la mano (hoteles, vuelos, servicios, etc.)

“PANAVISIÓN DYNAMIC”
diseñe su propio viaje

de forma fácil y segura 
con “master tours dynamic”

¡¡NUEVO!! ➟

www.panavision-tours.com

¡¡NOVO!! ➟ “PANAVISIÓN TOUR COMPOSITOR”
desenhe sua própria viagem

de forma fácil e segura
com “Panavisión Tour Compositor”

Entrando em nosso site
www.panavision-tours.com.br

selecione Panavisión Tour Compositor
e marque em nosso

mapa o seu tinerário.
(sem limite de destinos)

Nossa “Panavisión Tours Compositor”
irá oferecer todas as opções 

de voos, com classificação 
de menor para maior preço,
para viajar entre cidades do 

seu roteiro.

Da mesma forma, oferecerá a você
várias alternativas de hotéis 

(localizado no coração 
das cidades 

ou na região a desejar).

Para completar sua viagem, 
você poderá adicionar outros serviços,

como traslados em aeroportos 
ou hotéis, visitas panorâmicas, 

entradas para shows, etc.
Uma vez concluídas todas as etapas, 

você receberá imediatamente  
seu preço final 

com reservas confirmadas, hotéis 
e outros serviços solicitados.
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Tours de 13 a 27 días
Días Visitas Comidas Precio Página

Europa ao seu Alcance

De París a Roma 13 14 3 1.405 18

De París a Madri 17 18 3 1.895 18

Europa Turística 

De Madrid a Roma 16 16 3 1.685 20

De Madrid a Madri 19 20 3 1.995 20

Europanavisión 

De Lodres a Roma 16 16 3 1.900 22

De Lodres a Madri 20 21 3 2.345 22

Esplendor Europeio 

De París a Roma 16 21 3 1.865 24

De París a Madri 20 25 3 2.370 24

Europa Multicolor

De París a Viena 12 8 – 1.400 26

De París a Roma 20 15 2 2.405 26

De París a Madri 24 19 2 3.000 26

Gran Tour de Europa

De Madri a Viena 15 11 – 1.655 28

De Madri a Roma 23 18 2 2.575 28

De Madri a Madri 26 21 2 3.055 28

Toda Europa

De Londres a Viena 15 9 – 1.930 30

De Londres a Roma 23 16 2 2.920 30

De Londres a Madri 27 20 2 3.465 30

Europa Sonhada

De París a Viena 15 15 – 1.835 32

De París a Roma 23 22 2 2.805 32

De París a Madri 27 26 2 3.380 32
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PAÍS A PAÍS
Días Visitas Comidas Precio Página

Italia sonhada
Alojamento e café de manhã 9 6 2 925 36

Meia pensão 9 9 7 1.160 36

Pensão completa 9 9 13 1.295 36

Italia Sonhada, Côte  D’ Azur e Espanha
Alojamento e café de manhã 13 10 2 1.290 38

Meia pensão 13 10 7 1.370 38

París e Italia Sonhada
Alojamento e café de manhã 13 12 3 1.540 40

Meia pensão 13 15 8 1.870 40

Pensão completa 13 15 13 2.015 40

Londres e Paris
Alojamento e café de manhã 8 3 – 925 42

Londres, París e Madri
Alojamento e café de manhã 11 4 – 1.205 43

París e Países Baixos
Alojamento e café de manhã 8-9 7-10 – 935 44

Meia pensão 8-9 10-13 6-7 1.155 44

Pensão completa 8-9 10-13 10-12 1.255 44

Paris, Praga
Meia pensão 9 8 7 1.240 46

Paris, Praga, Budapeste e Viena
Meia pensão 12 10 10 1.755 46

Londres, Paris e Praga
Meia pensão 12 9 7 1.705 46

Londres, Paris, Praga, Budapeste e Viena
Meia pensão 15 11 10 2.220 46

Praga, Budapeste e Viena
Alojamento e café de manhã 9 9 – 735 48

Meia pensão 9 7 7 1.025 48

Pensão completa 9 9 10 1.190 48

O Melhor da Alemaha
Alojamento e café de manhã 9-11 7-9 – 1.055 50

Meia pensão 9-11 7-9 7-9 1.235 50

Pensão completa 9-11 7-9 12-16 1.375 50

Noruega Espectacular
Meia pensão 9-11 13 7 1.445 52

Pensão completa 9-11 13 12 1.620 52 

Istambul e Capadócia
Alojamento e café de manhã 9 12 5 840 54

Meia pensão 9 12 8 1.025 54

Pensão completa 9 12 12 1.110 54

Terra Santa
Meia pensão 9 12 7 1.595 55

Pensão completa 9 12 12 1.785 55

Maravilhas da Turquia
Alojamento e café de manhã 12 16 11 1.075 56

Meia pensão 12 26 14 1.260 56

Pensão completa 12 26 18 1.350 56

Italia con

Paris e Países Baixos 16 18-24 2-14 1.800 60

Praga, Budapeste e Viena 15 10-15 2-13 1.515 62

Londres y Paris con

Italia e Espanha 20 13-13 2-7 2.340 66

Italia Sonhada 16 9-12 2-7 1.815 68

Praga, Budapeste e Viena 15 7-10 – - 7 1.695 70
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con guía acompañante

INDIA•CHINA•VIETNÃ•TAILÂNDIA•ARMENIA...
Días Visitas Comidas Precio Página

Increível India

Meia pensão o Pensão completa 8 12 6-13 750 74

Índia Fascinante 

Meia pensão o Pensão completa 9 13 8-16 1.130 76

Grande Tour da Índia

Meia pensão o Pensão completa 15 21 12-15 2.155 78

O melhor de Sri Lanka

Meia pensão o Pensão completa 9 10 7-14 765 80

Tailândia Clássica 

Media pensión 8 15 5 1.695 82

Maravilhas do Vietnã

Meia pensão o Pensão completa 9 6 8-14 1.095 84

Maravilhas de Vietnña e Camboja

Meia pensão 13 14 11 1.685 86

Uzbekistão. A Rota da Seda

Meia pensão o Pensão completa 8 8 7-13 1.130 88

Armênia: a jóia do Cáucaso

Meia pensão o Pensão completa 8 12 7-13 1.130 90

O melhor dos Emiratos Árabes

Meia pensão o Pensão completa 7 12 6-12 1.230 92

Belezas do Azerbaijão
Meia pensão o Pensão completa 8 13 7-13 1.105 94

Malasia

Meia pensão o Pensão completa 8 12 8-14 1.085 96

Myanmar Exótico

Meia pensão o Pensão completa 8 17 8-14 915 98

Safári no Quênia

Meia pensão 6 4 9 1.925 100

Safári no Quênia e praias de Zanzibar

Meia pensão 10 4 12 2.805 101

Grande Safári na Tanzânia

Meia pensão 7 6 10 3.715 102

Grande Safári na Tanzânia e praias de Zanzibar

Meia pensão 10 6 17 4.795 103

VIAGENS 
PELO 
MUNDO

CRUZEIROS
Días Visitas Comidas Precio Página

Crucero La Gran Rusia  Pensão completa 11 6 14 2.290 110

Encantos del Volga I  Pensão completa 12 9 21 1.800 112

Encantos del volga II  Pensão completa  12 9 21 1.810 114

Você conhece o novo site da Panavisión Tours? 
Nele você encontrará todas as informações necessárias sobre os destinos 
e circuitos da Panavisión Tours ... e muito mais!
Consulte nossos folhetos, descubra o destino escolhido,
procure a viagem que você sempre sonhou e obtenha o seu orçamento 
da maneira mais rápida e confortável. 

SUA VIAGEM À UM CLIQUE

Para encontrar a sua viagem dos sonhos, a ajuda do nosso
buscador é essencial. Ele irá guiá-lo através dos pontos
chaves da sua viagem oferecendo-lhe alternativas dos diferentes
serviços que compõem o mesmo:

Categoría de hotel: escolha entre 4****, 4**** Centro da Cidade
e 5****.

Plano de refeições: oferecerá todas as opções 
para escolher entre CM, MP ou PC.

Duração: escolha entre 7, 8, 9... até 27 dias.

Preço: quando chegar a este ponto, o mecanismo de pesquisa
oferecerá uma faixa de preço entre a viagem mais barata e o mais caro.
Entre esses dois PVP você pode encontrar sua viagem
no preço que você está procurando.

¿O que o nosso novo site oferece a você?

A maior oferta de viagens organizadas
Os melhores cruzeiros fluviais
Uma pesquisa rápida e fácil para encontrar sua viagem
Um comparador de viagens muito útil, dada a nossa ampla oferta
A possibilidade de, uma vez selecionada a sua viagem,
imprima o orçamento para reservá-lo na sua agência de viagens
Nossos guias de viagem com ampla informação sobre os
destinos de nossas viagens.

NOSSO NOVO SITE

BUSCADOR DE VIAGENS

escanea
este código

y descarga la APP

Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es

selecciona Panavisión Dynamic 
y marca en nuestro  

 mapa tu tinerario.
(sin límite de destinos)

Nuestro “Panavisión Compositor”
te ofrecerá todas las opciones

de vuelos, clasificados 
de menor a mayor precio,

para viajar entre las cuidades
de tu recorrido.

Así mismo, te ofrecerá 
múltiples alternativas de hoteles

(situados en el corazón 
de las ciudades 

o en la zona que. desees) 

Para completar tu viaje 
podrás añadirle otros servicios,

tales como traslados de aeropuerto
a hotel, visita de las ciudades,
entradas a espectáculos, etc.

Completados todos los pasos 
obtendrás de forma inmediata 

su precio final del viaje con reservas 
confirmadas de avión, hoteles
y demás servicios solicitados.

Nuestra aplicación gratuita (disponible en Google Play y Apple Store) es la compañera 
perfecta para tu viaje. Con ella dispondrás en tu móvil de toda la documentación 
de tu viaje, así como de información relativa a hoteles,traslados, vuelos… 
También te permite contactar directamente con tu guía durante el viaje.

NUESTRA APP ¡Decargatelá!
Para tener toda la información sobre tu viaje
en la mano (hoteles, vuelos, servicios, etc.)

“PANAVISIÓN COMPOSITOR”
diseñe su propio viaje

de forma fácil y segura 
con “master tours dynamic”

¡¡NUEVO!! ➟
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OS GUIAS

OS ITINERÁRIOS

NOSSO CONTROLE
DE QUALIDADE

Com um alto nível cultural, e um grande conhecimento dos países
onde desenvolvem seu trabalho, colocamos a sua disposição tudo
uma equipe de profissionais.
Nossos guias são treinados e altamente qualificados
para realizar esta importante tarefa: acompanhá-lo durante
durante sua viagem, aconselhar, mostrar e explicar a história
dos lugares emblemáticos que você vai conhecer…

Mais de 30 anos de experiência nos apoiam e nos ajudam
para entender melhor as necessidades de nossos clientes.
Planejamos nossos roteiros buscando sua comodidade:
fazendo o número mínimo de quilômetros de ônibus; procurando
a menor mudança de hotéis possível; dando o tempo o
suficiente para fazer visitas e aproveitar cada cidade,
cada museu ou monumento, cada paisagem,…
Nossa empresa tem concerto com os Museus
Museus Vaticanos e outros monumentos para pré-reservar dia e hora
de visita. Esta pré-reserva permite o acesso direto aos nossos
clientes sem ter que esperar.

Sua OPINIÃO é muito importante para nós…
Esperamos que todos esses serviços sejam do seu agrado e, portanto,
queremos conhecer a sua OPINIÃO.
Durante sua viagem, nosso Departamento de Qualidade entrará em contato
com você ou com um dos seus companheiros de circuito,
para conhecer suas impressões e seu grau de satisfação.

Notas de INTERESSE.............................................................................................................................................................................................................................
Os quartos triplos consistem em uma
ou duas camas de casal com uma
suplementar, podendo ser dobrável ou
cama turca..

Excepcionalmente e por razões
operacional, a ordem dos serviços pode
ser alterada em conformidade em todos
os casos e em todos os serviços.

No dia de retorno à cidade de origem, o
último serviço de restauração será o
café da manhã, qualquer que seja qual
for o regime contratado.

Se devido a horários de voo, no primeiro
dia de viagem, a chegada ao hotel
ocorrer depois das 20:00, por razões
operacionais, não será possível servir o
jantar, mesmo que esteja incluído. As 
transferências incluídas serão
feitas entre as 7:00 e as 21:00.
Os voos que chegarem fora deste 
horário poderão ter um suplemento.

Qualquer problema relacionado aos
voos (atraso, perda de bagagem, etc.) 
é da responsabilidade do
Companhias aéreas. É essencial fazer a
queixa em seus canais de comunicação
para sua reivindicação subsequente.

Se devido as circunstâncias especiais e
desconhecidas até a data de impressão
deste caderno, alguns monumentos,
museus, etc. mudam o seu dia de
descanso e não puder efetuar a visita do
programada, Panavisión Tours tentará
realizar o mesmo em outro dia, desde
que o itinerário permite isso.
Em qualquer caso, recusamos qualquer
responsabilidade a este respeito.
Nos itinerários Tudo Incluído não se
reembolsará os serviços que não pode
ser fornecido ao cliente, se
as causas para não fazê-las não estão
relacionados com a Panavisión Tours.

1

2

3

4

5

6 Serviços de alimentação, refeições e
jantares não incluem a bebida, a menos
que indicar expressamente no itinerário
de sua viagem.

Os hotéis da opção City Center são
escolhidos com base na comodidade,
para acessar a partir do alojamento para
as áreas de interesse turístico das
diferentes cidades, bem no transporte
público ou a pé, não mais do que três
quilômetros em linha reta da Câmara
Municipal da cidade..

7 Quando chegar ao seu primeiro
hotel, pode acontecer que o resto
dos componentes do grupos e o
guia de viagem cheguem depois.
Nesse caso, apresente-se na
recepção, com seu nome e
sobrenome e notifique que é um
cliente da Panavisión Tours. Se
estiver dentro do horário de
check-in, eles vão entregar o seu
quarto e você pode se desfrutar da
sua acomodação. Ainda assim, não
está na hora de fazer o check-in, irão 
lhe fornecer um lugar para deixar a 
bagagem, para que você possa 
passear livremente e visitar a cidade.

9 Nossos ônibus possuem grandes 
baús para garantir o transporte de 
bagagem durante o passeio. Eles 
incluem uma mala (máx. 20 kg) + 
uma bolsa por pessoa. No caso de 
não haver espaço no porta-malas 
devido ao excesso de bagagem, o 
passageiro será responsável por 
isso e pelo custo de enviá-lo por 
outro tipo de transporte. Da mesma 
forma, o cliente será responsável 
pela custódia de sua bagagem, 
não sendo a Panavisión Tours 
responsável por perda ou roubo.

10

8

... EM CADA DETALHE DE SUA VIAGEM: 

A satisfação e o proveito de nossos
clientes é o nosso objetivo portanto,
todos os anos oferecemos:

SERVIÇO
QUALIDADE...

Nos VOOS  
Trabalhamos com empresas de primeira classe: IBERIA, LUFTHANSA,
SAS, AF/KLM,…
Oferecemos partidas de todos os aeroportos.
Buscamos sempre o seu CONFORTO: começamos a sua viagem
voando para um ponto de destino e retornamos de outro diferente.
Desta forma, evitamos quilômetros desnecessários por estrada.

Nas ASSISTÊNCIA 
Desde o primeiro dia da sua viagem, estamos esperando
por você no aeroporto de chegada, e faremos o traslado até o seu hotel para
a sua acomodação. Durante todo o roteiro, um de nossos
guias especializados lhe acompanhará e ajudará conforme necessário. 

Nos HOTÉIS 
Fazemos uma seleção muito cuidadosa de estabelecimentos
hoteleiros que oferecemos em todos os nossos circuitos.
Oferecemos diferentes categorias: 3 * Sup, 4 * e 4 * City Center
para que você escolha o que mais se adequa às suas necessidades.

No TODO INCLUSIVO 
Praticamente em todos os nossos circuitos oferecemos essa opção,
que inclui: café da manhã buffet, almoço e jantar,
além das visitas mais importantes.
Isso significa maior conforto e grande economia,
SEM SURPRESAS ECONÔMICAS!! 
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“O que fazer no primeiro dia da sua viagem quando chegar ao seu destino”:

1. Uma vez concluídos os procedimentos alfandegários e de imigração, você se reunirá com nossa equipe 
que estará esperando por você com um sinal de  Panavisión Tours (receptivo).

2. Como agir em caso de:

A- Não encontrar nossa equipe: não saia da área de desembarque depois de passar pela alfândega 
(nossa equipe pode estar atendendo a outros passageiros). Então, entre em contato conosco 
através do nosso número de telefone de emergência +34 639 35 24 98, onde lhe daremos as indi-
cações oportunas.

B- Perdendo o voo de conexão para a cidade de destino onde você começa seu circuito: imediatamente 
que você saiba disso, ligue para o número de emergência  (+34 639 35 24 98) para o nosso conheci-
mento, e assim poder coordenar sua viagem com a nova informação.

C- Perda de bagagem. Neste caso, pedimos que você dê dois passos:
1- Ligue para o número de emergência (+34 639 35 24 98) para que possamos notificar a equipe que 

está esperando por você no aeroporto.
2- Faça a reclamação da mala diante da empresa com a qual você voou.

DE MÁXIMO INTERESSE (Muito aconselhável ler)
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Sobre o conteúdo deste folheto
E para facilitar sua viagem

INFORMAÇÃO ÚTIL

TAmBÉM ... SEGURO DE VIAGEM...........
Todos os nossos passageiros desfrutam 
de um seguro de viagem exclusivo. 
Por acidente ou doença até  1.000 €

....................................................................................................
TRASLADOS NO DESTINO:
Lista de aeroportos dos quais incluímos traslados: (ver precios de algunos de estos aeropuertos en pág. 9):

AMSTERDÃ: Aeroporto  Internacional Schipool 
BERGEN: Aeroporto  de Bergen-Flesland
BERLÍM: Aeroporto  de Berlím-Tegel
BRUXELAS: Aeroporto  Internacional Zaventem 
BUCARESTE: Otopeni (OTP)
BUDAPESTE: Aeroporto  de Budapest Ferenc Liszt
CATANIA: Aeroporto  de Fontanarossa
COPENHAGUE: Aeroporto  Internacional de Kastru
DUBAI: Dubai (Aeroporto  Internacional de Dubái) 
DUBLIN: Aeroporto  Internacional de Dublín 
DUBROVNIK: Aeroporto  Internacional de Dubrovnik  
DUSSELDORF: Aeroporto  Dusseldorf rhein ruhr
EDIMBURGO: Aeroporto  Internacional de Edimburgo 
ESTOCOLMO: Aeroporto  de Estocolmo-Arlanda

FRANKFURT: Aeroporto  Internacional de Frankurt 
GENEBRA: Aeroporto  Internacional de Ginebra-Cointrin
HELSINKI: Aeroporto  de Helsinki-Vantaa
INDIA: Aeroporto  Internacional de Indira Gandhi  
LONDRES: Aeroporto  de Heathrow y Gatwick 
MALTA: Aeroporto  de Malta Internaziona
MILÃO: Aeroporto  de Linate, Malpensa y Berga
MOSSCÚ: Moscú-Domodédovo,  Moscú-Sheremétievo
MUNIQUE: Aeroporto  Internacional Franz Josef Strauss 
NAPOLES: Aeroporto  de Capodichino
OSLO: Aeroporto  de Gardemoen
PRAGA: Aeroporto  Internacional de Praga Václav Havel
PARIS: Aeroporto  de Orly (ORY) y Charles de Gaulle 
RIGA: Aeroporto  internacional de Riga 

ROMA: Fiumicino, Ciampino
ROTTERDAM: Aeroporto  de Rotterdam- La haya
SÃO PETESBURGO: San Petersburgo-Púlkovo  
SOFIA: Aeroporto  Internacional de Sofia 
STAVANGER: Aeroporto  de SOLA 
TAILANDIA: Bangkok suvarnabhumi int), Chiang Mai intl 
TALLIN: Aeroporto  de Tallin
VARSOVIA: Aeroporto  Chopin de Varsovia 
VIENA: Aeroporto  de Viena-Schwechat
VILNIUS: Aeroporto  Internacional de Vilna 
ZAGREB: Aeroporto  Internacional de Zagreb 
ZURICH: Aeroporto  de Zúrich- Kloten

• Devido às contínuas mudanças que ocorrem nos preços do 

petróleo e taxas aeroportuárias, o PVR da viagem para este 

caderno pode ser ligeiramente alterada.

• Fazer a reserva corretamente é muito importante, isto é, o nome 

e os últimos nomes dos passageiros devem aparecer correta-

mente, assim como aparece na sua documentação.

• Por favor, verifique se os dados mostrados na reserva são os 

dados corretos.

• Circuitos com tudo incluído incluem todas ou a maioria das 

refeições.

• Em alguns casos, por razões operacionais, não se inclui 100% 

das principais refeições. Sempre se inclui algumas das visitas e 

excursões mais interessantes que geralmente são opcionais.

24 HORAS DE ASSITÊNCIA.......
Panavisión Tours coloca à disposição 
de seus clientes assistência 24 horas
por dia para uso exclusivo durante
os dias de viagem.

Telefone de assistência: 
+34. 639 35 24 98
Web: 
www.panavision-tours.com.br
e-mail: 
atencioncliente@panavision-tours.es
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....................................................................................................

DESCONTOS PARA GRUPOS

VANTAGENS DE PANAVISIÓN TOURS         

DESCONTOS  PERMANENTES

Um grupo de 10 ou mais passageiros  
oferecemos um desconto de 5% por pessoa.

Nenhum suplemento individual

Dobro para compartilhar. Em todos os nossos circuitos em 
série O “Grandes Tours” tem a opção de não ter que pagar o 
suplemento individual, desde que a reserva seja feita 45 dias 
antes da partida. A Panavisión Tours cuidará de procurar um 
parceiro do mesmo sexo para dividir um quarto.

O passageiro deve assumir a possibilidade de que em um hotel 
não haja disponibilidade de um quarto duplo (duas camas 
separadas).

Para noites extras, o passageiro deve pagar o suplemento 
individual.

Crianças. Aplica-se a crianças menores de 4 a 12 anos 
compartilhando um quarto triplo com dois adultos.

Menores. Aplica-se a crianças menores de 3 anos que 
compartilham um quarto duplo com dois adultos em passeios 
pela Europa, para outra consulta de destino. Eles terão o direito 
de reservar um assento no ônibus e no restante dos serviços 
(exceto hotéis, refeições e passagens de avião, trem ou barco 
que possam estar incluídos no itinerário). A reserva de um 
berço no hotel, bem como quaisquer despesas que possam 
surgir durante o passeio, devem ser gerenciadas e pagas 
diretamente pelo cliente no destino.

Para a terceira pessoa compartilhando um quarto duplo,  
um desconto de 15% será aplicado. Exceto nos programas em 
que o preço já é publicado em triplo, com o desconto Aplicado. 
O quarto triplo é composto de uma ou duas camas normais e 
uma dobradiça ou turca.

Para aqueles com mais de 60 anos  
um desconto de 5% será aplicado..

Repetidores. Para os passageiros que repetem viajar conosco, 
vamos aplicar um desconto de 5%
Deve ser justificado com o localizador da viagem anterior..

2525%

1515%

  5  5%

  5  5%

8080%

Nota comum a todos os descontos.

Estes descontos não são acumulativos 
Entre si, ou a outras promoções.
Eles não são aplicáveis em nenhum caso para
taxas aéreas, vistos ou possíveis suplementos 
futuros.
Excepcionalmente alguns circuitos
não aceitam esses descontos.
Indicado em sua página correspondente.
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Preços por pessoa em duplo em dólares US$
US $

17 março al 30 de junho 2021 1.600
01 de julho a 31 de agosto 2021 1.480
01 de setembro a 10 de novembro 2021 1.600
11 de novembro a 08 de março 20221 1.455

Supl. quarto individual   605

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
US $

17 março al 30 de junho 2021 1.090
01 de julho a 31 de agosto 2021 1.085
01 de setembro a 10 de novembro 2021 1.090
11 de novembro a 08 de março 2022 1.045

Supl. quarto individual   385

Londres, Paris 
e o Reno
INCLUÍDO

•  Acomodação e café da manhã  + visitas  
importantes  inclusas

• Saída: Segundas

1º Dia (Segunda) LONDRES 
Chegada, assistência, traslado ao hotel e acomodação.

2º Dia (Terça) LONDRES 
Café da manhã. Visita panorâmica. Tarde livre.

3º Dia (Quarta) LONDRES 
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional: Windsorf.

4º Dia (Quinta) LONDRES-PARIS 
Café da manhã. Saída de ferry para Paris. Chegada, traslado ao 
hotel e acomodação Opcional: Paris Iluminada.

5º Dia (Sexta) PARIS 
Café da manhã buffet. Visita panorâmica. Tarde livre.

6º Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã buffet. Dia livre. Visita opcional: M. Louvre e 

Palacio Versalhes.

7º Dia (Domingo) PARIS-CRUZEIRO AO LONGO DO RENO- 
FRANKFURT

Café da manhã buffet. Cruzeiro ao longo do Reno. Desembarque e 
viagem para Frankfurt. Passeio pela cidade e degustação de cerveja. 
Acomodação.gustación de cerveza. Alojamiento.

7 dias

Paris  
e o Reno
INCLUÍDO

•  Acomodação e café da manhã  + visitas  
importantes  inclusas

• Saída: Quintas

1º Dia (Quinta) PARIS 
Chegada, assistência, traslado ao hotel e acomodação.

2º Dia (Sexta) PARIS 
Café da manhã buffet. Visita panorâmica. Tarde livre.

3º Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã buffet. Dia livre. Visita opcional: M. Louvre e Palacio 
Versalhes

4º Dia (Domingo) PARIS-CRUZEIRO AO LONGO DO RENO- 
FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Cruzeiro ao longo do Reno. Desembarque e 
viagem para Frankfurt.  

Passeio pela cidade e degustação de cerveja. Acomodação.

4 dias

A B

1º Dia (Segunda) FRANKFURT-HEIDELBERG- FRIBURGO- 
ZURIQUE 
Café da manhã. Saída para Heidelberg e Friburgo. 
Chegada a Zurique. Jartar e acomodação.

2º Dia (Terça) ZURIQUE-LUCERNA-VENEZA 
Café da manhã buffet.  Saída para Lucerna. Continuação para 
Veneza. Chegada. Jantar e acomodação. 

3º Dia (Quarta) VENEZA 
Café da manhã buffet. Panorámica de Veneza. Jantar e acomodação. 

4º Dia (Quinta) VENEZA-PADUA-FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Saída para Padua. Continuação para 

Florença e visita panorâmica pela cidade.

5º Dia (Sexta) FLORENÇA-ASSIS-ROMA 
Café da manhã buffet.  Saída para Assis, onde visitaremos a Basílica 
de São Francisco. Continuação para Roma. Visita panorâmica. 
Opcional: Roma barroca. Acomodação.

6º Dia (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet.  Dia livre. Oferecemos a visita aos Museus 
Vaticanos, Capela Sistina e ao interior da Basílica de São Pedro 
(opcional). Você também vai poder visitar por sua conta as Basílicas 
Maiores e Catacumbas. Restante do dia livre. Acomodação.

7º Dia (Domingo) ROMA 
Café da manhã buffet.  Preciosa excursão opcional de dia inteiro a 
Nápoles e Capri. Também existe a possibilidade de visitar Pompeia 
(opcional). Acomodação.

8º Dia (Segunda) ROMA 
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos serviços.

1 Itália

• Acomodação e café da manhã + 3 jantar. Visitas importantes 
 inclusas  • Início: Segundas

8 dias

INCLUÍDO

Itália, Côte d’Azur 
e Espanha

• Acomodação e café da manhã + 3 jantar. Visitas importantes 
inclusas  • Início: Segundas

1º Dia (Segunda) FRANKFURT-HEIDELBERG- FRIBURGO- 
ZURIQUE 
Café da manhã. Saída para Heidelberg e Friburgo. Chegada a Zurique. 
Jartar e acomodação.

2º (Terça) e 6º (Quinta) 
Idênticos aos dias 2 e 6 do módulo 1.

7º Dia (Domingo) ROMA 
Café da manhã buffet.  Preciosa excursão opcional de dia inteiro a 
Nápoles e Capri. Também existe a possibilidade de visitar Pompeia 

(opcional). Acomodação.

8º Dia (Segunda) ROMA-PISA-CÔTE D’AZUR 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chegada e visita à cidade. 

Continuação da viagem para Côste D’Azur. Llegada. Acomodação. 

9º Dia (Terça) CÔTE D’AZUR-MONTPELLIER-BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier: continuação da viagem 
para a fronteira espanhola. Chegada a Barcelona e visita panorâmica. 
Acomodação.

10º Dia (Quarta) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRI 
Café da manhã buffet. Saída para Zaragoza. Visita panorâmica na Ba-
sílica do Pilar e continuação da viagem para Madri. Acomodação. 

11º Dia (Quinta) MADRI 
Café da manhã buffet. Hoje faremos a visita panorâmica pela cidade. Res-
tante do dia livre. Continuação da viagem para Madri. Acomodação.

12º Dia (Sexta) MADRI 
Café da manhã buffet. Fim da viagem e de nossos serviços. 

12 dias

2
INCLUÍDO

Combine Vermelho + Azul = Sua Viagem

Precios por persona en doble en US dólares
US $

17 março a 30 de junho 2021 570
01 de julho a 31 de agosto 2021 565

01 de setembro a 10 de novembro 2021 570

11 de novembr a 08 de março 2022 560

Supl. quarto individual 220

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
US $

17 março al 30 de junho 2021 995
01 de julho a 31 de agosto 2021 915
01 de setembro a 10 de novembro 2021 995
11 de novembro a 08 de março 2022 930

Supl. quarto individual 385

…uma sinfonia de luz e cor,
representada sobre uma 

cultura milenar

  +

= SUA VIAGEM
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Preços por pessoa em duplo em dólares US$
US $

17 março al 30 de junho 2021 1.050
01 de julho a 31 de agosto 2021 1.005
01 de setembro a 10 de novembro 2021 1.050
11 de novembro a 08 de março 2022   875

Supl. quarto individual   330

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
US $

17 março al 30 de junho 2021 2.155
01 de julho a 31 de agosto 2021 2.060
01 de setembro a 10 de novembro 2021 2.155
11 de novembro a 08 de março 2022 1.920

Supl. quarto individual   770

Preços por pessoa em duplo em dólares US$
US $

17 março al 30 de junho 2021 2.845
01 de julho a 31 de agosto 2021 2.665
01 de setembro a 10 de novembro 2021 2.845
11 de novembro a 08 de março 2022 2.535

Supl. quarto individual   935

Precios por persona en doble en US dólares
US $

17 março al 30 de junho 2021 840
01 de julho a 31 de agosto 2021 820
01 de setembro a 10 de novembro 2021 840
11 de novembro a 08 de março 2022 815

Supl. quarto individual 385

Precios por persona en doble en US dólares
US $

17 março al 30 de junho 2021 1.130
01 de julhio a 31 de agosto 2021 1.075
01 de setembro a 10 de novembro 2021 1.130
11 de novembro a 08 de março 2022 1.070

Supl. quarto individual   385

Madri, Paris 
e o Reno
INCLUÍDO

•  Acomodação e café da manhã  +  visitas  importantes  
inclusas

• Saída: Segundas

1º Dia (Segunda) MADRI 
Chegada, assistência, traslado ao hotel e acomodação.

2º Dia (Terça) MADRI 
Café da manhã. Visita panorâmica. Tarde livre.

3º Dia (Quarta) MADRI-ÁREA BORDEAUX 
Saída de ônibus para Bordeaux. Chegada e acomodação.

4º Dia (Quinta) ÁREA BORDEAUX-Castelos do Loire-PARIS 
Café da manhã buffet. Salida hacia los Castillos del Loira. Continua-
ción hacia Paris.Chegada e acomodação. Opcional: Paris Iluminada.

5º Dia (Sexta) PARIS 
Café da manhã buffet. Visita panorâmica. Tarde livre.

6º Dia (Sábado) PARIS 
Café da manhã buffet. Dia livre. Visita opcional: M. Louvre e 

Palacio Versalhes.

7º Dia (Domingo) PARIS-CRUZEIRO AO LONGO DO RENO- 
FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Cruzeiro ao longo do Reno. Desembarque 
e viagem para Frankfurt. Passeio pela cidade e degustação de 
cerveja. Acomodação.

7 dias

Paris, Países Bajos  
e o Reno

INCLUÍDO

•  Acomodação e café da manhã  + visitas  importantes  inclusas
• Saída: Segundas

1º Dia (Segunda) PARIS 
Chegada, assistência, traslado ao hotel e acomodação.

2º Dia (Terça) PARIS 
Café da manhã. Visita panorâmica. Tarde livre.

3º Dia (Quarta) PARIS 
Café da manhã buffet. Dia livre. Visita opcional: M. Louvre e 
Palacio Versalhes.

4º Dia (Quinta) PARIS-BRUGES-GENT-BRUXELAS 
Café da manhã buffet e saída para Bruges e Gent. Continuação da 
viagem para Bruxelas. Acomodação.

5º Dia (Sexta) BRUXELAS-ANTUÉRPIA-HAIA- 
AMSTERDÃ 
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em Bruxelas. Visita a 
Antuérpia e a Haia. Chegada a Amsterdã. Acomodação.

6º Dia (Sábado) AMSTERDÃ-MARKEN E VOLENDAM- 
AMSTERDÃ 
Café da manhã buffet. Visita panorâmica em Amsterdã.  
Opcional: passeio de barco ao longo dos canais e Marken e 
Volendam

7º Dia (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA- 
CRUZEIRO NO RENO-FRANKFURT 
Café da manhã buffet. Saída para Colônia, chegada e visita 
panorâmica pela cidade. Cruzeiro ao longo do Reno. Saída para 
Frankfurt e visita panorâmica. Acomodação.

7 dias

C D

Praga-Budapeste 
e Viena

1º Dia (Segunda) FRANKFURT-NUREMBERG-PRAGA 
Café da manhã buffet. Saída para Nuremberg e breve parada. 
Continuação para Praga. Chegada e acomodação.

2º Dia (Terça) PRAGA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã faremos uma visita 
panorâmica pela cidade.Tiempo livre.

3º Dia (Quarta) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã, saída 
para Brno. Tempo livre. Continuação da viagem para Bratislava. 

Chegada e visita panorâmica pela cidade. Saída para 
Budapestee. Chegada e acomodação.

4º Dia (Quinta) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã realizaremos a visita 
panorâmica. Na parte da tarde, os que quiserem poderão 
dar um passeio de barco opcional ao longo do Danúbio. Esta 
noite oferecemos a possibilidade de fazer um tour noturno por 
Budapestee Iluminada e participar de um jantar cigano (opc.). 
Acomodação.

5º Dia (Sexta) BUDAPESTE-VIENA 
Café da manhã buffet. Chegada a Viena. Visita panorâmica. 
Acomodação.

6º Dia (Sábado) VIENA 
Café da manhã buffet. Dia livre. Na parte da manhã você pode 
fazer a visita artística opcional pela cidade. Na parte da tarde, você 
poderá ir a Grinzing (opcional). Retorno a Viena e acomodação.

7º Dia (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Fim da viagem e de nossos serviços.

7 dias

• Acomodação e café da manhã + 2 jantares. Visitas importantes inclusas  
• Início: Segundas

3
INCLUÍDO

1º Dia (Segunda) FRANKFURT-NUREMBERG-PRAGA 
Café da manhã buffet. Saída para Nuremberg e breve parada. 
Continuação para Praga. Chegada e acomodação.

2º Dia (Terça) PRAGA 
Café da manhã buffet. Visita panorâmica pela cidade. Opcionais: 
visita artística e jantar na cervejaria U-Fleku. Acomodação.

3º Dia (Quarta) PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Nas primeiras horas da manhã, saída para 
Brno. Tempo livre. Continuação da viagem para Bratislava. Chegada 
e visita panorâmica pela cidade. Saída para Budapestee. Chegada 
e acomodação.

4º Dia (Quinta) BUDAPESTE 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã realizaremos a visita 
panorâmica. Na parte da tarde, os que quiserem poderão dar um 
passeio de barco opcional ao longo do Danúbio. Acomodação.

5º (Sexta) ao 14º (Domingo)
Idênticos aos dias 5 a 14 do módulo 5.

15º Dia (Segunda) ROMA-PISA-CÔTE D’AZUR 
Café da manhã buffet. Saída para Pisa, chegada e visita à cidade. 
Continuação da viagem até Côte D` Azur. Chegada. Acomodação. 

16º Dia (Terça) CÔTE D’AZUR-MONTPELLIER-BARCELONA 
Café da manhã buffet. Saída para Montpellier: continuação da 
viagem para a fronteira espanhola. Chegada a Barcelona e visita 
panorâmica. Acomodação.

17º (Quarta) e 18ª (Quinta) 
Idênticos aos dias 10 e 11 do módulo 2

Día 19 (Sexta) Madri 
Café da manhã buffet. Fim da viagem e de nossos serviços. 

19 dias

• Acomodação e café da manhã + 2 jantares. Visitas importantes inclusas 
• Início: Segundas

Praga, Budapeste e Viena 
com Itália e Espanha

5
INCLUÍDO

1º Dia (Segunda) ao 6 (Sábado)  
Idênticos aos dias 1 a 6 do módulo 3.

7º Dia (Domingo) VIENA 
Café da manhã buffet. Dia livre. Acomodação.

8º Dia (Segunda) VIENA - MILAÕ
Café da manhã buffet. Na hora indicada, traslado ao aeroporto com 
destino a Milaõ (voo não incluso). Chegada a Milaõ e traslado ao 
hotel. Acomodação.

9º Dia (Terça) MILAÕ - VENEZA 
Café da manhã buffet.  Saída para Verona. Continuação para 

Veneza. Chegada. Jantar e acomodação. 

10º Dia (Quarta) VENEZA 
Café da manhã buffet. Panorámica de Veneza. Jantar e acomo-

dação. 

11º Dia (Quinta) VENEZA-FLORENÇA 
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, traslado para a praça São 
Marcos. Desembarque. Visita panorâmica. Visita a uma fábrica de 
Murano. Continuação para Florença e visita panorâmica pela cidade.

12º Dia (Sexta) FLORENÇA-ASSIS-ROMA 
Café da manhã buffet. Saída para Assis Continuação para Roma. 
Visita panorâmica. Opcional: Roma barroca. Acomodação.

13º Dia (Sábado) ROMA 
Café da manhã buffet. Dia livre. Acomodação.

14º Dia (Domingo) ROMA 
Café da manhã buffet. Preciosa excursão opcional de dia inteiro a 
Nápoles e Capri. Acomodação.

15º Dia (Segunda) ROMA 
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos serviços

15 dias

• Acomodação e café da manhã + 2 jantares. Visitas importantes inclusas 
• Início: Segundas

Praga, Budapeste  
e Viena com Itália

4
INCLUÍDO

Combine Vermelho + Azul = Sua Viagem Escolha sua viagem, combinando vermelho e azul
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Madri

Zaragoza

Frankfurt

Heidelberg
Friburgo

Florençia
Asis

Zurique

Cote 
D’Azur

Pisa

Roma

Paris

Barcelona

Veneza
Verona

Milão

■  13 dias: Inicio Paris - fim Roma

DIA 1 (quarta-feira) BRASIL  - PARIS
Presentación en el aeropuerto a la hora in-
dicada para embarcar en avión con destino 
Paris. Noite a bordo.

DIA 2 (quinta-feira) PARIS
Chegada em Paris. Assistência no aeroporto 
e traslado para hotel. Tempo livre. À noite 

Serviços incluídos em cada opção

Dia 2:   M. Pensão 1:   Acom./Café m.

1
Noite a bordo

Voo não incluído Voo não incluído

2
Paris

Traslado para hotel Traslado para hotel

3
Paris

Café da manhã
Visita de Paris

Café da manhã
Visita de Paris

4
Paris

Café da manhã Café da manhã

5
Frankfurt

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt
Jantar

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt

6
Heidelberg

Friburgo
Zurique

Café da manhã
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Jantar

Café da manhã
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Jantar

7
Lucerna
Verona
Veneza

Café da manhã
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Jantar

Café da manhã
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Jantar

8
Veneza

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

9
Pádua

Florença

Café da manhã
Visita a Pádua
Visita a Florença
Jantar

Café da manhã
Visita a Pádua
Visita a Florença
–

10
Assis
Roma

Café da manhã
Visita a Assis
Amoço
Visita a Roma

Café da manhã
Visita a Assis
–
Visita a Roma

11
Roma

Café da manhã
Amoço

Café da manhã
–

12
Roma

Café da manhã Café da manhã

13
Pisa 

Côte D´Azur

Café da manhã
Visita a Pisa

Café da manhã 
Visita a Pisa

14
Barcelona

Café da manhã
Visita de Barcelona

Café da manhã
Visita de Barcelona

15
Zaragoza

Madri

Café da manhã
Visita a Zaragoza

Café da manhã
Visita a Zaragoza

16
Madri

Café da manhã 
Visita a Madri

Café da manhã 
Visita a Madri

17
Madri

Café da manhã Café da manhã 

excursão opcional para Paris iluminada. 
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 locali-
zado: 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 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. Ter-
minaremos o dia com um passeio a pé pelo 
bairro de Montmartre (opc.).

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

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. Nós apresentamos 
a cidade mais internacional da Alemanha 
através da visita panorâmica da cidade. 
Vamos terminar o dia com uma degustação 
de cerveja. Hospedagem.

DIA 6 (segunda-feira) FRANKFURT - HEI-
DELBERG - FRIBURGO - ZURIQUE
Café da manhã e saída para Heidelberg, 
onde nós vamos fazer uma visita com o 
nosso guia pela cidade, onde se destaca sua 
Universidade, sua fachada antiga e especial-
mente o Castelo, que era a residência dos 
príncipes eleitores do Palatinado. Vamos 
continuar a viagem a Freiburg. Tempo livre. 
Seguimos para Zurique. Jartar e hospeda-
gem.

DIA 7 (terça-feira) ZURIQUE - LUCERNA - 
VERONA - VENEZA
Café da manhã e partida para Verona, a 
cidade de Romeo e Julieta. Verona é cons-
truída quase por completo em mármore 
rosa e branco, característico da região 
que tem uma tonalidade rosada, dando 
a sensação de que o sol está se pondo 
perpetuamente. Que em tempos eram 
um assentamento romano, é hoje um dos 
mais prósperos e elegantes de toda a Itália. 
Tempo livre para visitar a casa de Julieta, lo-
calizada perto da Piazza Erbe, uma mansão 
medieval compacta com a sua varanda 
típica, Continuação da viagem até Veneza. 
Jantar e hospedagem. Opcionalmente po-
demos realizar uma visita a Veneza à noite.

DIA 8 (quarta-feira) VENEZA
Café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um 

cruzeiro (inc) através da lagoa veneziana 
entre belas vistas. Vamos começar a nossa 
visita panorâmica (inc) por a impressio-
nante Praça de São Marcos, na qual Reúne 
arte grega, medieval, bizantina e veneziana, 
formando um maravilhoso conjunto ar-
quitetônico com a Basílica de San Marcos, 
a Torre do Relógio, a Ponte dos Suspiros, 
Campanille e o Palácio dos Doges. Visita a 
uma fábrica de vidro de Murano. Resto do 
tempo livre nesta cidade assentada sobre 
118 ilhas no mar Adriático. Aconselhamos 
você a andar em torno de seus becos até a 
Ponte Rialto e fazer um passeio de gôndola 
(opcional) pelos canais típicos venezianos. 
Hospedagem.

DIA 9 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA-FLO-
RENÇA
Café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua 
magnífica Plaza Prato Della Valle e a Basílica 
de San Antonio. Construído para abrigar o 
Santo Sepulcro. Continuação até Florença, 
onde faremos a visita panorâmica da cidade 
(inc). Na Catedral de Santa Maria das Flo-
res, contemplaremos sua magnífica cúpula 
arquiteto Bruelleschi. Nós também vamos 
visitar o Plaza da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanille de Giotto. 
Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIA 10 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS 
- ROMA
Café da manhã. Saída para Assis. Vamos vi-
sitar o Basílica de San Francisco, a mais bela 
de todos os seus templos. Continuação da 
viagem a Roma. Visita panorâmica de ôni-
bus para o coração da Roma antiga, conhe-
cendo a Ilha Tiberina, Trastevere, as colinas 
de Avetino e Palatino, o último contém as 
mais antigas memórias de Roma; a beleza 
deste lugar, com sítios arqueológicos e as 
suas maravilhosas vistas fazem dele um 
dos lugares mais bonitos da cidade. Vamos 
ver também o Coliseu, o Circo Máximo, o 
Arco do Triunfo de Constantino, Teatro de 
Marcelo e Castelo de Santo Angel, a famosa 
Praça de Veneza. À tarde, opcionalmente, 
visitaremos a Roma Barroca; Recorreremos 
as principais praças da cidade. Hospeda-
gem.

DIA 11 (sábado) ROMA
Café da manhã. Hoje temos uma visita op-
cional muito interessante para os Museus 
do Vaticano, Capela Sistina e o interior da 
Basílica de São Pedro. À tarde, teremos a 
oportunidade de visitar por conta própria 
as principais Basílicas e Catacumbas. Resto 
do dia livre. Hospedagem.

DIA 12 (domingo) ROMA (Excursão 
opcional a Nápoles e Capri).
Café da manhã. Dia livre durante o qual 

13  dias.  Inicio Paris – Fim Roma ..... 1.405 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 3 jantares y 14 visitas

17  dias.  Inicio Paris – Fim Madri ..... 1.895 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 3 jantares y 18 visitas

EUROPA AO SEU ALCANCE
3 noites en Paris, 1 Frankfurt, 1 Zurique, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Cote D’Azur, 1 Barcelona e 2 Madri

(1)

Veja nossa opção Hotéis
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Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia  
da chegada.

• Guia acompanhante durante toda a viagem. 

• Visitas com guia local:  Paris, Veneza, 
Florença, Roma, Barcelona e Madri 
(segundo a opção). 

• Visitas explicadas pelo nosso guia:  
Frankfurt, Heidelberg, Verona, Assis, 
percorrer o Trastevere, Pisa, Barcelona, 
Zaragoza e la Plaza Mayor (segundo a 
opção).

• Refeiçôes: buffet de café de manhã  
+ 3 jantares.

 Opção MP: jantar dias: 5 e 9.  
Almoços: dias 10 e 11.

• Outras atrações incluídas:  Cruzeiro no 
Reno, degustação de cerveja em Frankfurt, 
visita a um fábrica de vidro de Murano. 

• Acomodações  em hotéis previstos ou 
similares. 

• Ônibus para a viagem terrestre. 

• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento 
e as de circulação exigida pelas prefeituras

Notas de interesse 

• Quando para a viagem Paris - Milão o nú-
mero de pax é inferior a 10, a viagem será 
feita de avião para Milão, passando mais 
uma noite em Paris de Frankfurt, e em 
Milão, em vez de Zurique. 

• 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) 13º 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 Panavi-

sión e a nosso critério operativo.

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

você será capaz de uma bela excursão op-
cional durante todo o dia para Nápoles e 
Capri. Existe a possibilidade de visitar tam-
bém Pompéia (opcional). No final da tarde 
voltaremos a Roma.

DIA 13 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  17 dias: Inicio Paris - fim Madri

DIA 1º a 12º. Idêntico à viagem de 13 dias.

DÍA 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 
Milagres: o Batistério, o Catedral e a única 
torre inclinada que segue desafiando a lei 
da gravidade. Continuação da viagem em 
direção a Côte D’Azur. Chegada e hospe-
dagem.

DIA 14 (terça-feira) CÔTE D’ AZUR - MON-
TPELLIER - 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 -  
ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa 
Senhora do Pilar e continuação da viagem 
a Madri. Passeio incluído pela Plaza Mayor 
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 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

Plaça Maior (Madri) David de Michelangelo (Florença)

i

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

De Paris a Madri, passando pela Suíça, 
Alemanha, Côte D´Azur e Barcelona, 
entre outras cidades importantes, 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.

NOVO
“Easy Going”

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

Preços por pessoa em $ USA

13 dias Paris - Roma

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

En T. Baixa 1.405 1.580

Em T. Media 1.490 1.695

Em T. Alta 1.535 1.940

Spto. quarto individual 605 620

Spto. MP (4 refeições) 100 100

17 dias Paris - Madri

En T. Baixa 1.895 2.055

Em T. Media 1.915 2.190

Em T. Alta 2.030 2.480

Spto. quarto individual 825 840

Spto. MP (4 refeições) 100 100

Datas de saída do Brasil

Todas as quartas-feiras do ano

de 17 março 2021 a 9 março 2022

Exceto saídas: 24/3, 21/4, 3-10/11, 1-8/12, 29/12 

5/1, 19/1, 2-9/2 e 2/3

• T. Baixa: : 3 nov. 2021 a 9 março 2022.

• T. Media: 30 junho a 31 agosto 2021

• T. Alta: 18 março a 29 junho 2021  
 e 1 set. a 2 nov. 2021

 TuristaSUP TuristaSUP / Primera
 Primera Cidade Centro Cidade(1)

Paris  Paris

R. Bois Colombes TS  R. Bois Colombes TS

Frankfurt  Frankfurt

Novotel City P  Novotel City P

Zurique  Zurique
Ibis Airport Messe TS Ibis Airport Messe TS

Ibis Adliswil  TS Ibis Adliswil  TS

Veneza  Veneza

Villa Fiorita P Villa Fiorita P 

Le Terrazze P Le Terrazze P

Florença  Florença

The Gate TS H. C. Di Malta P 

Ih Firenzze Businesse P Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma

Fleming P Hotel Cicerone P  

Aran Mantegna P  Gran H. Genova P

Côte D’Azur  Côte D’Azur

Apogia Nice TS  Apogia Nice TS 

Kyriad Nice TS  Kyriad Nice TS 

Ibis Mouans Cannes TS  Ibis Mouans Cannes TS

Barcelona  Barcelona
City Park S. Just P City Park S. Just P 

Eurostars E. Barberà P Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri

Ibis Calle Alcalá  T Rafael Atocha P 

Axor  P Florida Norte P 

  Mayorazgo P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) Em Frankfurt, Florença, Roma e Madri. 

Hotéis previstos ou similares

¡¡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.

13 dias Paris - Roma

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

Em T. Baixa 2.800 2.975

Em T. Media 2.885 3.090

Em T. Alta 2.930 3.335

Spto. quarto individual 605 620

Spto. MP (4 refeições) 100 100

17 dias Paris - Madri

Em T. Baixa 3.800 3.960

Em T. Media 3.820 4.095

Em T. Alta 3.935 4.385

Spto. quarto individual 825 840

Spto. MP (4 refeições) 100 100
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Serviços incluídos em cada opção

Dia 2:   M. Pensão 1:   Acom./Café m.

1
Noite a bordo

Voo não incluído Voo não incluído

2
Madri

Traslado para hotel Traslado para hotel

3
Madri

Café da manhã
Visita a Paris

Café da manhã
Visita a Paris

4
Área Bordeaux

Café da manhã 
Visita Burgos ou  
San Sebastián

Café da manhã 
Visita Burgos ou  
San Sebastián

5
Paris

Café da manhã Café da manhã

6
Pari s

Café da manhã
Visita de Paris

Café da manhã
Visita de Paris

7
Paris

Café da manhã Café da manhã

8
Frankfurt

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt
Jantar

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt

9
Heidelberg

Friburgo
Zurique

Café da manhã
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Jantar

Café da manhã
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Jantar

10
Lucerna
Verona
Veneza

Café da manhã
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Jantar

Café da manhã
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Jantar

11
Veneza

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

12
Pádua

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

Café da manhã
Visita a Assis
–
Visita a Roma

14
Roma

Café da manhã
Amoço

Café da manhã
–

15
Roma

Café da manhã 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 de Barcelona

Café da manhã
Visita de Barcelona

18
Zaragoza

Madri

Café da manhã
Visita a Zaragoza

Café da manhã
Visita a Zaragoza

19
Madri

Café da manhã Café da manhã 

■  16 dias: Inicio Madri - fim Roma

DIA 1 (domingo) BRASIL-MADRI
Apresenta o aeroporto no horário indicado 
para embarcar em um avião para Madri. 
Noite a bordo.
DIA 2 (segunda-feira) MADRI
Chegada em Madri. Assistência no aero-
porto e translado para hotel. Tempo livre. 
Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) MADRI
Café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. Vamos caminhar pelo 
Passeio das Casteliana, fonte das Cibeles, 
Plaza de Oriente, onde existe o Palácio e o 
Teatro Real, a Puerta del Sol, etc. Restante 
do dia livre. Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) MADRI -  
BURGOS ou SAN SEBASTIÁN -  
AREA BORDEAUX
Café da manhã. Saida para Burgos ou San 
Sebastián. Breve parada com tempo livre 
para visitar uma dessas duas cidades. Bur-
gos, com a sua maravilhosa catedral estilo 
gótico ou San Sebastian, com o seu famoso 
Praia da Concha. Seguimos para Bordeaux. 
Chegada e hospedagem.

DIA 5 (quinta-feira) AREA BORDEAUX -
Castelo do Loire - PARIS
Café da manhã. Pela manhã, partida para 
Paris. Chegada e tempo livre para aprovei-
tar esta cidade. À noite, excursão opcional 
a Paris iluminado. Hospedagem. 

DIA 6 (sexta-feira) PARIS
Café da manhã. Tour panorâmico da cidade 
onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
o Bairro Latino, La Soborna; O Panteão dos 
Homens Ilustres, o Palácio e Jardins do Lu-
xemburgo; A torre Eiffel; a Plaza de la Con-
córdia, a Ópera e a Plaza Etoile com o Arco 
do Triunfo. Tempo livre durante o qual ofere-
cemos participar de uma excursão opcional 
no Sena: embarque no porto de Lena para 
dar um passeio de barco pelo Sena. Na se-
quência subida (opc.) ao 2º piso do a Torre 
Eiffel. Terminaremos o dia com um passeio 
a pé pelo bairro de Montmartre (opcional).

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

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, 
sendo capaz de admirar o Rochedo Lore-
ley, uma enorme rocha sólida que aparece 

na margem direita do rio; e a antigos Cas-
telos-Fortalezas do Reno. Desembarque 
e continuação da viagem a Frankfurt. Nós 
apresentamos a cidade mais internacional 
da Alemanha através da visita panorâmica 
da cidade. Vamos terminar o dia com uma 
degustação de cerveja. Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT - 
HEIDELBERG - FRIBURGO - ZURIQUE
Café da manhã e saída para Heidelberg, 
onde nós vamos fazer uma visita com o 
nosso guia pela cidade, onde se destaca 
sua Universidade, sua fachada antiga e es-
pecialmente o Castelo, que era a residên-
cia dos príncipes eleitores do Palatinado. 
Vamos continuar a viagem a Freiburg. 
Tempo livre. Seguimos para Zurique. Jartar 
e Hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) ZURIQUE -  
LUCERNA - VERONA - VENEZA
Café da manhã e partida para Verona, a 
cidade de Romeo e Julieta. Verona é cons-
truída quase por completo em mármore 
rosa e branco, característico da região 
que tem uma tonalidade rosada, dando a 
sensação de que o sol está se pondo per-
petuamente. Tempo livre para visitar a casa 
de Julieta, localizada perto da Piazza Erbe, 
uma mansão medieval compacta com a 
sua varanda típica, Continuação da viagem 
até Veneza. Jantar e hospedagem. Opcio-
nalmente podemos realizar uma visita a 
Veneza à noite.

DIA 11 (quarta-feira) VENEZA
Café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um 
cruzeiro (inc) através da lagoa veneziana. 
Vamos começar a nossa visita panorâmica 
(inc) por a impressionante Praça de São 
Marcos, com a Basílica de San Marcos, a 
Torre do Relógio, a Ponte dos Suspiros, 
Campanille e o Palácio dos Doges. Visita a 
uma fábrica de vidro de Murano. Resto do 
tempo livre. Aconselhamos você a andar 
em torno de seus becos até a Ponte Rialto 
e fazer um passeio de gôndola (opcional) 
pelos canais típicos venezianos. Hospeda-
gem.

DIA 12 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA- 
FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua 
magnífica Plaza Prato Della Valle e a Basí-
lica de San Antonio. Continuação até Flo-
rença, onde faremos a visita panorâmica 
da cidade (inc). Na Catedral de Santa Maria 
das Flores, contemplaremos sua magnífica 
cúpula arquiteto Bruelleschi. Nós também 
vamos visitar o Plaza da Signoria, o Palácio 
do Governo dos Médici e o Campanille de 
Giotto. Resto do dia livre. Hospedagem. 

Madri

Zaragoza

Bordeaux

Frankfurt

Heidelberg
Friburgo

Veneza
Verona

Florença
Asis

Zurique

Milão

Pisa

Roma

Paris

Barcelona

16  dias.  Inicio Madri – Fin Roma ..... 1.685 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 3 jantares y 16 visitas

19  dias.  Inicio Madri – Fin Madri ..... 1.995 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 3 jantares y 20 visitas

EUROPA TURÍSTICA
3 noites en Madri, 1 Área Burdeos, 3 Paris, 1 Frankfurt, 1 Zurique, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Côte D’Azur, 1 Barcelona

Côte 
D’Azur

(1)

Veja nossa opção Hotéis
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Canais Veneza Torre Eiffel (Paris)

Incluído no roteiro

• Traslado aeroporto-hotel no dia da che-
gada.

• Guia acompanhante durante toda a 
viagem. 

• Visitas e excursões de acordo com o 
itinerário. 

• Refeições: ver tabela de serviços incluídos 
em cada opção

• Ônibus para a viagem terrestre. 

• Seguro de viagem.

• Impostos municipais: taxas de alojamento 
e as de circulação exigida pelas prefeituras

DIA 13 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS- 
ROMA
Café da manhã. Saída para Assis. Vamos vi-
sitar o Basílica de San Francisco, a mais bela 
de todos os seus templos. Continuação da 
viagem a Roma. Visita panorâmica de ôni-
bus para o coração da Roma antiga, conhe-
cendo a Ilha Tiberina, Trastevere, as colinas 
de Avetino e Palatino, o último contém as 
mais antigas memórias de Roma. Vamos 
ver também o Coliseu, o Circo Máximo, o 
Arco do Triunfo de Constantino, Teatro de 
Marcelo e Castelo de Santo Angel, a famosa 
Praça de Veneza. À tarde, opcionalmente, 
visitaremos a Roma Barroca. Hospedagem.
DIA 14 (sábado) ROMA
Café da manhã. Hoje temos uma visita op-
cional muito interessante para os Museus 
do Vaticano, Capela Sistina e o interior da 
Basílica de São Pedro. À tarde, teremos a 
oportunidade de visitar por conta própria 
as principais Basílicas e Catacumbas. Resto 
do dia livre. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri).
Café da manhã. Dia livre durante o qual 
você será capaz de uma bela excursão op-
cional durante todo o dia para Nápoles e 
Capri. Existe a possibilidade de visitar tam-
bém Pompéia (opcional). No final da tarde 
voltaremos a Roma.

DIA 16 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  19 dias: Inicio Madri - fim Madri

DIAS 1º a 15º. Idêntico à viagem de 16 
dias.

DIA 16 (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 
Milagres: o Batistério, o Catedral e a única 
torre inclinada que segue desafiando a lei 
da gravidade. Continuação da viagem em 
direção a Côte D’Azur. Chegada e hospeda-
gem. À noite visita opcional para Mônaco e 
Monte Carlo.

DIA 17 (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 18 (quarta-feira) BARCELONA -  
ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã Partida para Zaragoza. Vi-

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

De Madri a Madri, passando pela Suíça, 
Alemanha, Côte D´Azur e Barcelona, entre 
outras cidades importantes, 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.

NOVO
“Easy Going”

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano

de 14 março 2021 a 6 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

• T. Baixa: 31 out. 2021 a 13 março 2022.

• T. Media: 4 julho a 28 agosto 2021

• T. Alta: 18 março a 29 junho 2021
  e 29 agosto a 30 out. 2021

Preços por pessoa em $ USA

16 dias Madri - Roma

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

En T. Baixa 1.685 1.870

Em T. Media 1.765 2.010

Em T. Alta 1.855 2.275

Spto. quarto individual 770 785

Spto. MP (4 refeições) 100 100

19 dias Madri - Madri

En T. Baixa 1.995 2.275

Em T. Media 2.055 2.425

Em T. Alta 2.140 2.720

Spto. quarto individual 935 950

Spto. MP (4 refeições) 100 100

 TuristaSUP TuristaSUP / Primera
 Primera Cidade Centro Cidade(1)

Madri  Madri

Ibis Calle Alcalá  T Rafael Atocha P 

Axor P Florida Norte P

Área de Burdeaux  Área de Burdeaux

Ibis Saint Emilion TS  Ibis Saint Emilion TS  

Kyriad Merignac TS  Kyriad Merignac TS

Paris  Paris

R. Bois Colombes TS  R. Bois Colombes TS

Frankfurt  Frankfurt

Novotel City P  Novotel City P

Zurique  Zurique
Ibis Airport Messe TS Ibis Airport Messe TS

Ibis Adliswil  TS Ibis Adliswil  TS

Veneza  Veneza

Villa Fiorita P Villa Fiorita P 

Le Terrazze P Le Terrazze P

Florença  Florença

The Gate TS H. C. Di Malta P 

Ih Firenzze Businesse P Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma

Fleming P Hotel Cicerone P  

Aran Mantegna P  Gran H. Genova P

Côte D’Azur  Côte D’Azur

Apogia Nice TS  Apogia Nice TS 

Ibis Mouans Cannes. TS  Ibis Mouans Cannes TS

Barcelona  Barcelona
City Park S. Just P City Park S. Just P 

Eurostars E. Barberà P Eurostars E. Barberà P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) Em Frankfurt, Florença, Roma e Madri.

Hotéis previstos ou similares

¡¡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.

sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa 
Senhora do Pilar e continuação da viagem 
a Madri. Passeio incluído pela Plaza Mayor 
e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

Notas de interesse 

• Quando a rota Madri-Paris, o número de 
pessoas é menos de 10, a jornada será feita 
de avião durante a noite em Madri em vez 
de Area Bordeaux.

• Quando a rota Paris-Milão, o número 
de passageiros é menor menos de 10, a 
viagem será feita por avião durante a noite 
Paris em vez de Frankfurt e em Milão, em 
vez de Zurique.

• Quando para a rota Roma-Cote D’Azur-Bar-
celona o número de passageiros é inferior 
a 10, nós facilitaríamos a viagem de avião 
ou barco (Roma-Barcelona) No dia 16, você 
passará a noite em Barcelona ou noite a 
bordo em vez de Cote D’Azur. O Barcelo-
na-Madri também será de avião, a cargo 
da Panavisión e de acordo com os nossos 
critérios operacionais.

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

i

16 dias Madri - Roma

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

Em T. Baixa 3.465 3.650

Em T. Media 3.545 3.790

Em T. Alta 3.635 4.055

Spto. quarto individual 770 785

Spto. MP (4 refeições) 100 100

19 dias Madri - Madri

Em T. Baixa 4.155 4.435

Em T. Media 4.215 4.585

Em T. Alta 4.300 4.880

Spto. quarto individual 935 950

Spto. MP (4 refeições) 100 100
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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
Frankfurt

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt
Jantar

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt
–

9
Heidelberg

Friburgo
Zurique

Café da manhã
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Jantar

Café da manhã
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Jantar

10
Lucerna
Verona
Veneza

Café da manhã
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Jantar

Café da manhã
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Jantar

11
Veneza

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

12
Pádua

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

Café da manhã
Visita a Assis
–
Visita a Roma

14
Roma

Café da manhã
Amoço

Café da manhã
–

15
Roma

Café da manhã 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

■  16 dias: Inicio Londres - fim Roma

DIA 1 (Domingo) BRASIL  - LONDRES
Apresentação no aeroporto no horário in-
dicado para embarcar em um avião para 
Londres. 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 vi-
sita panorâmica da cidade onde veremos: 
Westminster, centro político da Grã-Bre-
tanha e da Common Weatlh, as Casas do 
Parlamento, a famosa Torre do relógio ou 
Big Ben e Westminster Abbey. Veremos o 
Palácio de Buckingham, residência real, 
onde todos os dias às 11 horas tem a famosa 
troca de guarda. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais 
cosmopolita de mundo, para fazer com-
pras e visitas de interesse. Nós também 
propomos que você visite opcionalmente 
o Castelo de Windsor, uma das residências 
oficiais da rainha, tem sido a casa dos sobe-
ranos 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 Euros-
tar ou avião). Traslado para o hotel. Pela 
noite, excursão opcional Paris Iluminada. 

DIA 6 (sexta-feira) PARIS
Café da manhã. Tour panorâmico da ci-
dade onde vamos ver: A Catedral de Notre 
Dame, obra da arte medieval, o Bairro La-
tino, La Soborna; 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 um passeio 
opcional de barco pelo Sena. Na sequência 
subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel. 
Terminaremos o dia com um passeio a pé 
pelo bairro de Montmartre (opc.).

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

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, 

sendo capaz de admirar o Rochedo Lore-
ley, uma enorme rocha sólida que aparece 
na margem direita do rio, em trecho estre-
ito do Reno, onde o curso do rio forma um 
“S” e nos mostra a antigos Castelos-For-
talezas do Reno. Desembarque e conti-
nuação da viagem ao centro financeiro de 
Frankfurt e comercial da Alemanha. Nós 
apresentamos a cidade mais internacional 
da Alemanha através da visita panorâmica 
da cidade. Vamos terminar o dia com uma 
degustação de cerveja. Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT -  
HEIDELBERG - FRIBURGO - ZURIQUE
Café da manhã e saída para Heidelberg, 
onde nós vamos fazer uma visita com o 
nosso guia pela cidade, onde se destaca 
sua Universidade, sua fachada antiga e es-
pecialmente o Castelo, que era a residên-
cia dos príncipes eleitores do Palatinado. 
Vamos continuar a viagem a Freiburg. 
Tempo livre. Seguimos para Zurique. Jan-
tar e hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) ZURIQUE -  
LUCERNA - VERONA - VENEZA
Café da manhã e partida para Verona, 
construída quase por completo em már-
more rosa e branco, característico da 
região que tem uma tonalidade rosada, 
dando a sensação de que o sol está se 
pondo perpetuamente. Tempo livre para 
visitar a casa de Julieta. Continuação da 
viagem até Veneza. Jantar e hospedagem. 
Opcionalmente podemos realizar uma vi-
sita a Veneza à noite.

DIA 11 (quarta-feira) VENEZA
Café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer 
um cruzeiro (inc) através da lagoa ve-
neziana entre belas vistas. Vamos co-
meçar a nossa visita panorâmica (inc) por 
a impressionante Praça de São Marcos, na 
qual Reúne arte grega, medieval, bizantina 
e veneziana, formando um maravilhoso 
conjunto arquitetônico com a Basílica de 
San Marcos, a Torre do Relógio, a Ponte 
dos Suspiros, Campanille e o Palácio dos 
Doges. Visita a uma fábrica de vidro de 
Murano. Resto do tempo livre nesta cidade 
assentada sobre 118 ilhas no mar Adriático. 
Hospedagem.

DIA 12 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA- 
FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua 
magnífica Plaza Prato Della Valle e a Ba-
sílica de San Antonio. Construído para 
abrigar o Santo Sepulcro. Continuação 
até Florença, onde faremos a visita pa-
norâmica da cidade (inc). Na Catedral de 
Santa Maria das Flores, contemplaremos 

16  dias.  Inicio Londres – Fim Roma .....  1.900 $ US$ US
J  Inclui:Inclui: 3 jantares e 16 visitas

20 dias.  Inicio Londres – Fim Madri .....  2.345 $ US$ US
J  Inclui:Inclui: 3 jantares e 21 visitas

Madri

Zaragoza

Frankfurt

Heidelberg
Friburgo

Veneza
Verona

Florença
Asis

Zurique

Pisa

Roma

Paris

Londres

Barcelona

Milão

EUROPANAVISIÓN
3 noites em Londres, 3 Paris, 1 Frankfurt, 1 Zurique, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Côte D’Azur, 

1 Barcelona e 2 Madri

Côte 
D’Azur

(1)

Veja nossa opção Hotéis
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Ponte de Londres          

Notas de interesse

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

• Quando para a viagem Paris - Milão, o 
número de pax é menos de 10, a viagem 
será feita de avião até Milão, pernotando 
mais uma noite em Paris em vez de 
Frankfurt, e em Milão, em vez de Zurique.

• Quando para a rota Roma-Côte D’Azur-
Barcelona o número de passageiros é 
inferior a 10, vamos facilitar a viagem de 
avião ou barco (Roma-Barcelona). No dia 
16, você passará a noite em Barcelona ou 
noite a bordo, em vez de Côte D’Azur. O 
Barcelona-Madri também será de avião, 
a cargo da Panavisión, de acordo com 
critérios operacionais.

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

sua magnífica cúpula arquiteto Bruelles-
chi. Nós também vamos visitar o Plaza da 
Signoria, o Palácio do Governo dos Médici 
e o Campanille de Giotto. Resto do dia livre. 
Hospedagem. 

DIA 13 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS- 
ROMA
Café da manhã. Saída para Assis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco. Conti-
nuação da viagem a Roma. Visita panorâ-
mica de ônibus para o coração da Roma 
antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, Tras-
tevere, as colinas de Avetino e Palatino, o 
último contém as mais antigas memórias 
de Roma; a beleza deste lugar, com sítios 
arqueológicos e as suas maravilhosas 
vistas fazem dele um dos lugares mais 
bonitos da cidade. Vamos ver também o 
Coliseu, o Circo Máximo, o Arco do Triunfo 
de Constantino, Teatro de Marcelo e Cas-
telo de Santo Angel, a famosa Praça de Ve-
neza. À tarde, opcionalmente, visitaremos 
a Roma Barroca; Recorreremos as princi-
pais praças da cidade. Hospedagem.

DIA 14 (sábado) ROMA
Café da manhã. Hoje temos uma visita op-
cional muito interessante para os Museus 
do Vaticano, Capela Sistina e o interior da 
Basílica de São Pedro. À tarde, teremos a 

oportunidade de visitar por conta própria 
as principais Basílicas e Catacumbas. 
Resto do dia livre. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) ROMA (Excursão 
opcional a Nápoles e Capri).
Café da manhã. Dia livre durante o qual 
você será capaz de uma bela excursão 
opcional durante todo o dia para Nápoles 
e Capri. Existe a possibilidade de visitar 
também Pompéia (opcional). No final da 
tarde voltaremos a Roma.

DIA 16 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

■  20 dIas: Inicio Londres - fim Madri

DIAS 1º a 15º. Idêntico à viagem de 16 
dias.

DÍA 16 (segunda-feira) ROMA-PISA- 
CÔTE D’ALZUR
Café da manhã Partida para Pisa, chegada 
e visita a esta cidade toscaza que tem um 
conjunto de beleza singular na Plaza dos 
Milagres: o Batistério, o Catedral e a única 

torre inclinada que segue desafiando a lei 
da gravidade. Continuação da viagem em 
direção a Coste D’Azur. Chegada e hospe-
dagem.

DIA 17 (terça-feira) CÔTE D’ALZUR -  
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 18 (quarta-feira) BARCELONA -  
ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa 
Senhora do Pilar e continuação da viagem 
a Madri. Passeio incluído pela Plaza Mayor 
e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) MADRI
Café da manhã. Faremos a visita panorâ-
mica da cidade.. Restante do dia livre. Hos-
pedagem.

DIA 20 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

i

Preço por pessoa em $ USA

16 dias Londres - Roma

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

En T. Baixa 1.900 2.050

Em T. Media 2.010 2.220

Em T. Alta 2.085 2.465

Spto. quarto individual 770 785

Spto. MP (4 refeições) 100 100

20 dias Londres - Madri

En T. Baixa 2.345 2.515

Em T. Media 2.445 2.700

Em T. Alta 2.520 2.990

Spto. quarto individual 990 1.010

Spto. MP (4 refeições) 100 100

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano

de 14 março 2021 a 6 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

• T. Baixa: 31 out. 2021 a 13 março 2022.

• T. Media: 4 julho a 28 agosto 2021

• T. Alta: 18 março a 29 junho 2021
  e 29 agosto a 30 out. 2021

 TuristaSUP TuristaSUP / Primera
 Primera Cidade Centro Cidade(1)

Londres   Londres
Royal National TS Royal National TS

Paris   Paris
R. Bois Colombes TS  R. Bois Colombes TS

Frankfurt   Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Zurique  Zurique
Ibis Airport Messe TS Ibis Airport Messe TS

Veneza  Veneza

Villa Fiorita P Villa Fiorita P 

Le Terrazze P Le Terrazze P

Florença  Florença

The Gate TS H. C. Di Malta P 

West Florence P Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma

Fleming P Hotel Cicerone P 

Côte D’Azur  Côte D’Azur

Apogia Nice TS  Apogia Nice TS

Barcelona  Barcelona
City Park S. Just P City Park S. Just P

Madri  Madri

Ibis Calle Alcalá  T Rafael Atocha P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) Em Londres,Frankfurt, Florença, Roma, 
    e Madri. 

Hotéis previstos ou similares

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

De Londres a Madri, passando pela Suíça, 
Alemanha, Côte D´Azur e Barcelona, 
entre outras cidades importantes, 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.

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.

16 dias Londres - Roma

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

Em T. Baixa 3.680 3.830

Em T. Media 3.790 4.000

Em T. Alta 3.865 4.245

Spto. quarto individual 770 785

Spto. MP (4 refeições) 100 100

20 dias Londres - Madri

Em T. Baixa 4.630 4.800

Em T. Media 4.730 4.985

Em T. Alta 4.805 5.275

Spto. quarto individual 990 1.010

Spto. MP (4 refeições) 100 100
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Serviços incluídos em cada opção

Día 2:   M. Pensión 1:   Aloj. desayuno

1
Noite a bordo

Voo não incluído Voo não incluído

2
Paris

Traslado para hotel
Jantar

Traslado para hotel

3
Paris

Café da manhã
Visita a Paris
Amoço

Café da manhã
Visita a Paris
–

4
Paris

Café da manhã
Almoço

Café da manhã
–

5
Bruxas
Gante

Bruxelas

Café da manhã
Visita a Bruxas e Gante
Jantar

Café da manhã
Visita a Bruxas e Gante
–

6
Antuérpia

A Haia
Amsterdã

Café da manhã
Visita a Bruxelas
Visita a Antuérpia e A Haia
Jantar

Café da manhã
Visita a Bruxelas
Visita a Antuérpia e A Haia
–

7
Amsterdã

Café da manhã
Visita a Amsterdã
Jantar

Café da manhã
Visita a Amsterdã
–

8
Frankfurt

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt
Jantar

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt
–

9
Heidelberg

Friburgo
Zurique

Café da manhã
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
Jantar

Café da manhã
Visita a Heidelberg
Visita a Friburgo
–

10
Lucerna
Verona
Veneza

Café da manhã
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Jantar

Café da manhã
Visita a Lucerna
Visita a Verona
Jantar

11
Veneza

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

12
Pádua

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

Café da manhã
Visita a Assis
–
Visita a Roma

14
Roma

Café da manhã
Amoço

Café da manhã
–

15
Roma

Café da manhã 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 de Barcelona

Café da manhã
Visita de 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  

■  16 dias: Inicio Paris - fim Roma

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

DIA 2 (segunda-feira) PARIS
Chegada em Paris. Assistência no aeroporto 
e traslado para hotel. Tempo livre. À noite 
excursão opcional para Paris iluminada. 
Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) PARIS
Café da manhã. Tour panorâmico onde 
vamos ver: A Catedral de Notre Dame, obra 
prima medieval, o Quartier Latin, La So-
borna; O Panteão dos Homens Ilustres: O 
Palácio e Jardins do Luxemburgo; A Torre Ei-
ffel; a Plaza da Concórdia, a Ópera e a Plaza 
Etoile com o Arco do Triunfo. Tempo livre 
durante o qual oferecemos um passeio de 
barco opcional no Sena. Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) PARIS
Café da manhã. Dia livre. Vamos oferecer 
a possibilidade realizar as seguintes visitas 
(opcional): Palácio de Versalhes e Museu do 
Louvre.

Dia 5 (quinta-feira) PARIS - BRUXAS - 
GANTE - BRUXELAS
Café da manhã e partida para Bruges. Des-
tacamos o Plaza Mayor, onde os grandes 
mercados centrais do século XIII, antigo 
centro comercial da cidade: Praça Burg, com 
a Câmara Municipal, o Palácio da Justiça e 
da Basílica do Sangue Sagrado, etc. Tempo 
livre. Continuação para Gante, destacamos 
a Catedral de San Bavón, onde se encontra 
o poliptico dos Irmãos Van Eyck “A Adoração 
do Cordeiro Místico” e “La Vocación de San 
Bavón”, de Rubens. Continuação da viagem 
a Bruxelas. Hospedagem.

Dia 6 (sexta-feira) BRUXELAS-ANTUÉR-
PIA-LA HAYA-AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica incluída. 
Destaques sua Grand-Place, dominada pela 
majestosa Torre da Prefeitura; a Catedral, 
com seus museus que têm grandes obras 
dos mestres flamencos; seu Palácio da 
Justiça, etc. Partida para Antuérpia. Visita 
panorâmica, onde a Catedral de Nossa Sen-
hora se destaca, a Plaza Mayor, dominada 
pela Torre da Catedral e o ajuntamento. 
Continuação da viagem a Haia. Seguiremos 
nossa viagem a Amsterdã. Hospedagem.

Dia 7 (sábado) AMSTERDÃ-MARKEN e VO-
LENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã. Pela manhã vamos fazer a 
visita panorâmica da cidade, destacam os 
canais e a Cidade Antiga, uma das mais bem 

preservadas Europa. Podemos ver a Praça 
Dam, o Bairro Judeu; a Casa de Rembrandt; 
a Sinagoga Portuguesa ou o mercado de 
flores Singel. Se desejar, poderá fazer um 
passeio de barco adorável através dos seus 
típicos canais (opcional). Tarde livre. Se 
desejar, participe em uma viagem para Mar-
ken e Volendam. Hospedagem.

Dia 8 (domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA
Cruzeiro no Reno - FRANKFURT
Café da manhã. Partida para Colonia. Che-
gada e visita panorâmica em que se destaca 
a catedral de San Pedro e Santa María, as 
Igrejas de San Pan-Taleón e San Jorge. Conti-
nuação para Boppard. Aqui vamos embarcar 
no cruzeiro que nos levará pelo Reno, sendo 
capaz de admirar o Rochedo Loreley e os 
antigos Castelos-Fortalezas do Reno. Des-
embarque e continuação a Frankfurt. Visita 
panorâmica, onde destacamos a colegiada 
de Frankfurt. Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT -  
HEIDELBERG - FRIBURGO - ZURIQUE
Café da manhã e saída para Heidelberg, onde 
nós vamos fazer uma visita com o nosso guia 
pela cidade, onde se destaca sua Universi-
dade, sua fachada antiga e especialmente o 
Castelo, que era a residência dos príncipes 
eleitores do Palatinado. Vamos continuar a 
viagem a Freiburg. Tempo livre. Seguimos 
para Zurique. Jartar e Hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) ZURIQUE - LUCERNA- 
VERONA - VENEZA
Café da manhã e partida para Verona, cons-
truída quase por completo em mármore 
rosa e branco, característico da região que 
tem uma tonalidade rosada, dando a sen-
sação de que o sol está se pondo perpe-
tuamente. Tempo livre para visitar a casa 
de Julieta, localizada perto da Piazza Erbe, 
uma mansão medieval compacta com a sua 
varanda típica, Continuação da viagem até 
Veneza. Jantar e hospedagem. 

DIA 11 (quarta-feira) VENEZA
Café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um 
cruzeiro (inc) através da lagoa veneziana 
entre belas vistas. Vamos começar a nossa 
visita panorâmica (inc) por a impressio-
nante Praça de São Marcos, na qual Reúne 
arte grega, medieval, bizantina e veneziana, 
formando um maravilhoso conjunto arquite-
tônico com a Basílica de San Marcos, a Torre 
do Relógio, a Ponte dos Suspiros, Campanille 
e o Palácio dos Doges. Visita a uma fábrica 
de vidro de Murano. Resto do tempo livre 
Hospedagem.

DIA 12 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA- 
FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Pádua, uma 

16  dias.  Inicio Paris – Fin Roma ..... 1.865 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 3 jantares y 21 visitas

20 dias.  Inicio Paris – Fin Madri ..... 2.370 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 3 jantares y 25 visitas

Madri

Zaragoza

Frankfurt
Bruxelas Colonia

Amsterdão

Heidelberg
Friburgo

Veneza
Verona

Florença
Asis

Zurique

Milão

Pisa

Roma

Paris

Barcelona

ESPLENDOR EUROPEU
3 noites em Paris, 1 Bruxelas, 2 Amsterdão, 1 Frankfurt, 1 Zurique, 2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma,  
1 Côte D’Azur, 1 Barcelona e 2 Madri

Côte 
D’Azur

(1)

Veja nossa opção Hotéis
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Grand Place (Bruselas)

Notas de interesse 

• Quando para a rota Frankfurt - Milão o 
número de pax é inferior a 10, a viagem será 
feita de avião para Milão, passando a noite 
em Milão em vez de Zurique.

• Quando para a rota Roma-Coste D’Azur-
Barcelona o número de passageiros é inferior 
a 10, facilitamos viagem de avião ou barco 
(Roma-Barcelona) No dia 16 pernoite em 
Barcelona ou pernoite a bordo  
de Coste D’Azur. A rota Barcelona-Madri 
também será em avião, a cargo de 
Panavisión.

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

cidade universitária, onde se destaca sua 
magnífica Plaza Prato Della Valle e a Basílica 
de San Antonio. Construído para abrigar o 
Santo Sepulcro. Continuação até Florença, 
onde faremos a visita panorâmica da cidade 
(inc). Na Catedral de Santa Maria das Flo-
res, contemplaremos sua magnífica cúpula 
arquiteto Bruelleschi. Nós também vamos 
visitar o Plaza da Signoria, o Palácio do Go-
verno dos Médici e o Campanille de Giotto. 
Resto do dia livre. Hospedagem. 

DIA 13 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS- 
ROMA
Café da manhã. Saída para Assis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco. Conti-
nuação da viagem a Roma. Visita panorâ-
mica de ônibus para o coração da Roma 
antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, Tras-
tevere, as colinas de Avetino e Palatino, o 
último contém as mais antigas memórias 
de Roma; a beleza deste lugar, com sítios 
arqueológicos e as suas maravilhosas vis-
tas fazem dele um dos lugares mais bonitos 
da cidade. Vamos ver também o Coliseu, o 
Circo Máximo, o Arco do Triunfo de Cons-
tantino, Teatro de Marcelo e Castelo de 
Santo Angel, a famosa Praça de Veneza e 
as escadas do Campidoglio. À tarde, op-
cionalmente, visitaremos a Roma Barroca. 
Hospedagem.

DIA 14 (sábado) ROMA
Café da manhã. Hoje temos uma visita op-
cional muito interessante para os Museus 
do Vaticano, Capela Sistina e o interior da 
Basílica de São Pedro. À tarde, teremos a 
oportunidade de visitar por conta própria as 
principais Basílicas e Catacumbas. Resto do 
dia livre. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) ROMA (Excursão 
opcional a Nápoles e Capri).
Café da manhã. Dia livre durante o qual você 
será capaz de uma bela excursão opcional 
durante todo o dia para Nápoles e Capri. 
Existe a possibilidade de visitar também 
Pompéia (opcional). No final da tarde volta-
remos a Roma.

DIA 16 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  20 dias: Inicio ParIs - fim Madri

DIA 1º a 15º. Idêntico à viagem de 16 dias.

DÍA 16 (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.

DIA 17 (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 18 (quarta-feira) BARCELONA -  
ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa 
Senhora do Pilar e continuação da viagem 
a Madri. Passeio incluído pela Plaza Mayor 
e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) MADRI
Café da manhã. Faremos a visita panorâ-
mica da cidade.. Restante do dia livre. Hos-
pedagem.

DIA 20 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

i

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

De Paris a Madri, passando por Países 
Bajos, Suíça, Côte D´Azur e Barcelona, 
entre otras Cidades importantes,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.

NOVO
“Easy Going”

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

Preços por pessoa em $ USA

16 dias Paris - Roma

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

En T. Baixa 1.865 2.045

Em T. Media 1.965 2.215

Em T. Alta 2.090 2.460

Spto. quarto individual 770 785

Spto. MP (10 refeições) 250 250

20 dias Paris - Madri

En T. Baixa 2.370 2.500

Em T. Media 2.470 2.690

Em T. Alta 2.560 3.015

Spto. quarto individual 990 1.110

Spto. MP (10 refeições) 250 250

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano

de 14 março 2021 a 06 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

• T. Baixa: 31 out. 2021 a 13 março 2022.

• T. Media: 4 julho a 28 agosto 2021

• T. Alta: 18 março a 29 junho 2021
  e 29 agosto a 30 out. 2021

 TuristaSUP TuristaSUP / Primera
 Primera Cidade Centro Cidade(1)

Paris  Paris
R. Bois Colombes TS  R. Bois Colombes TS

Bruxelas  Bruxelas
H. Garden Inn Louise P H. Garden Inn Louise P

Ámsterdão  Ámsterdão
BW Plus Amstelveen TS BW Plus Amstelveen TS

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Zurique  Zurique
Ibis Airport Messe TS Ibis Airport Messe TS

Ibis Adliswil  TS Ibis Adliswil  TS

Veneza  Veneza

Villa Fiorita P Villa Fiorita P 

Le Terrazze P Le Terrazze P

Florença  Florença

The Gate TS H. C. Di Malta P 

West Florence TS Palazzo Ricasoli P 

Ih Firenzze Businesse P 

Raffaello P

Roma  Roma

Fleming P Hotel Cicerone P  

Aran Mantegna P  Gran H. Genova P

Côte D’Azur  Côte D’Azur

Apogia Nice TS  Apogia Nice TS 

Kyriad Nice TS  Kyriad Nice TS 

Ibis Mouans Cannes TS  Ibis Mouans Cannes TS 

Ibis Promenade Ang. TS  Ibis Promenade Ang. TS

Barcelona  Barcelona
City Park S. Just P City Park S. Just P 

Eurostars E. Barberà P Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri

Ibis Calle Alcalá  T Rafael Atocha P 

Axor P Florida Norte P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) En Frankfurt, Florencia, Roma y Madri. 

Hotéis previstos ou similares

¡¡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.

16 dias Paris - Roma

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

Em T. Baixa 3.645 3.825

Em T. Media 3.745 3.995

Em T. Alta 3.870 4.240

Spto. quarto individual 770 785

Spto. MP (10 refeições) 250 250

20 dias Paris - Madri

Em T. Baixa 4.655 4.785

Em T. Media 4.755 4.975

Em T. Alta 4.845 5.300

Spto. quarto individual 990 1.110

Spto. MP (10 refeições) 250 250
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Madri

Zaragoza

Frankfurt Praga

Bratislava

BudapesteVeneza

Viena

Verona
Milão

Florença
Asis

Pisa

Roma

Paris

Barcelona

Serviços incluídos em cada opção

Dia 2:   M. Pensão 1:   Acom./Café m.

1
Noite a bordo

Voo não incluído Voo não incluído

2
Paris

Traslado para hotel Traslado para hotel

3
Paris

Café da manhã
Visita a Paris

Café da manhã
Visita a Paris

4
Paris

Café da manhã Café da manhã

5
Frankfurt

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt
Jantar

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt
–

6
Nuremberg 

Praga

Café da manhã
Visita a Nuremberg
Jantar

Café da manhã
Visita a Nuremberg
–

7
Praga

Café da manhã
Visita a Praga
Jantar em U Fleku

Café da manhã
Visita a Praga
–

8
Bratislava
Budapeste

Café da manhã
Visita a Bratislava
Jantar

Café da manhã
Visita a Bratislava
–

9
Budapeste

Café da manhã
Visita a Budapeste
Almoço

Café da manhã
Visita a Budapeste
–

10
Viena

Café da manhã
Almoço
Visita a Viena

Café da manhã
Almoço
Visita a Viena

11
Viena

Café da manhã
Jantar

Café da manhã
–

12
Viena

Café da manhã Café da manhã

13
Milão

Café da manhã
Traslado para hotel
Jantar

Café da manhã
Traslado para hotel
–

14
Verona 
Veneza

Café da manhã
Visita a Verona
Jantar

Café da manhã
Visita a Verona
–

15
Veneza

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

16
Pádua

Florença

Café da manhã
Visita a Pádua
Visita a Florença
Jantar

Café da manhã
Visita a Pádua
Visita a Florença
–

17
Assis
Roma

Café da manhã
Visita a Assis
Amoço
Visita a Roma

Café da manhã
Visita a Assis
–
Visita a Roma

18
Roma

Café da manhã
Amoço

Café da manhã
–

19
Roma

Café da manhã Café da manhã

20
Pisa 

Côte D´Azur

Café da manhã
Visita a Pisa

Café da manhã 
Visita a Pisa

21
Barcelona

Café da manhã
Visita de Barcelona

Café da manhã
Visita de Barcelona

22
Zaragoza

Madri

Café da manhã
Visita a Zaragoza

Café da manhã
Visita a Zaragoza

23
Madri

Café da manhã 
Visita a Madri

Café da manhã 
Visita a Madri

24
Madri

Café da manhã Café da manhã 

■  12 dias: Inicio Paris - fim Viena

DIA 1 (quarta-feira) BRASIL - PARIS
Apresentação no aeroporto no horário in-
dicado 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 
excursão opcional para Paris iluminada. 
Hospedagem.

DIA 3 (sexta-feira) PARIS
Café da manhã. Tour panorâmico da cidade. 
Tempo livre durante o qual oferecemos par-
ticipar de uma excursão opcional no Sena, 
e na sequência subida (opc.) ao 2º piso do 
a Torre Eiffel.

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

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. Des-
embarque e continuação da viagem para 
Frankfurt. Vamos terminar o dia com uma 
degustação de cerveja. 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 para Praga, capital da Repú-
blica Checa. Chegada. Hospedagem.

DIA 7 (terça-feira) PRAGA
Café da manhã. Pela manhã, faremos a 
visita panorâmica da cidade. Vamos ver: 
a Praça da República Tcheca, a Torre da 
Pólvora e a Câmara Municipal, a Praça Ven-
ceslau. Continuaremos em direção à ponte 
de Carlos... À noite, jantar opcional em uma 
cervejarias de Praga, o U-Fleku. Hospeda-
gem.

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

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 
Igreja de Matías, etc. Então, atravessaremos 
o Danúbio e iremos para Peste, a zona co-
mercial da cidade. À tarde, os que desejam 
poderão fazer um passeio de barco opcional 
pelo Danúbio. 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 Palácio 
Belvedere, um ótimo lugar grandioso e de 
tremendo prestígio no país e sua capital. 
A Igreja Votiva, a Ópera, o Museu de Belas 
Artes, os monumentos de Goethe, Schiller 
e Mozart, a Universidade, etc. Hospedagem.

DIA 11 (sábado) VIENA
Café da manhã. Pela manhã faremos a 
visita opcional para Viena artística, vamos 
conhecer o magnífico edifício que abriga a 
Ópera de Viena ou Staatsoper. Tarde livre. 
Hospedagem.

DIA 12 (domingo) VIENA
Café da manhã. Fim del viagen e de nossos 
serviços.

■  20 dias: Inicio Paris - fim Roma

DIAS 1º a 11º Idêntico a viagem de 12 dias

DIA 12 (domingo) VIENA
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.

DÍA 13 (segunda-feira) VIENA - MILÃO
 Viagem de avião
Se você quiser, podemos fornecer este 
bilhete de avião por U$D 100 (neto). Taxas 
incluídas

Café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto para tomar voo com des-
tino a Milão (voo não incluído). Chegada e 
traslado lado do hotel. Hospedagem.

DIA 14 (terça-feira) MILÃO - VERONA - 
VENEZA
Café da manhã e partida para Verona, a 
cidade de Romeo e Julieta. Verona é cons-
truída quase por completo em mármore 
rosa e branco, característico da região que 
tem uma tonalidade rosada. Tempo livre. 
Continuação da viagem até Veneza. Jantar 
e hospedagem.

DIA 15 (quarta-feira) VENEZA
Café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um 
cruzeiro (inc) através da lagoa veneziana 
entre belas vistas. Vamos começar a nossa 
visita panorâmica (inc). Visita a uma fábrica 

12  dias.  Inicio Paris – Fim Viena ..... 1.400 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 8 visitas

20 dias.  Inicio Paris – Fim Roma ..... 2.405 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 2 jantares e 15 visitas

24 dias.  Inicio Paris – Fim Madri ..... 3.000 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 2 jartares e 19 visitas

EUROPA MULTICOLOR
3 noítes en Paris, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste, 3 Viena, 1 Milão, 2 Veneza, 1 Florença, 

3 Roma, 1 Cote D’Azur, 1 Barcelona e 2 Madri

Côte 
D’Azur

(1)

Veja nossa opção Hotéis
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Ponte sobre o Danubio (Budapest) Parlamento (Viena) 

de vidro de Murano. Restante do tempo 
livre nesta cidade assentada sobre 118 ilhas 
no mar Adriático. Aconselhamos fazer um 
passeio de gôndola (opcional) pelos canais 
típicos venezianos. Jantar e hospedagem.

DIA 16 (quinta-feira) VENEZA - PÁDUA - 
FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua 
magnífica Plaza Prato Della Valle e a Basílica 
de San Antonio. Continuação até Florença, 
onde faremos a visita panorâmica da cidade 
(inc). Restante do dia livre. Opcionalmente, 
você poderá visitar os Museus Florentinos e 
a Academia. Hospedagem. 

DIA 17 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS 
- ROMA
Café da manhã. Saída para Asis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco, a mais 
bela de todos os seus templos. Continuação 
da viagem a Roma. Visita panorâmica de 
ônibus para o coração da Roma antiga, 
conhecendo a Ilha Tiberina. À tarde, opcio-
nalmente, visitaremos a Roma Barroca; Re-
correremos as principais praças da cidade. 
Hospedagem.

DIA 18 (sábado) ROMA
Café da manhã. Hoje temos uma visita op-
cional muito interessante para os Museus 

do Vaticano, Capela Sistina e o interior da 
Basílica de São Pedro. À Restante do dia 
livre. Hospedagem.

DIA 19 (domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri). 
Café da manhã. Dia livre durante o qual 
você será capaz de uma bela excursão op-
cional durante todo o dia para Nápoles e 
Capri. Existe a possibilidade de visitar tam-
bém Pompéia (opcional).  No final da tarde 
voltaremos a Roma.

DIA 20 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços. 

■  24 dias: Inicio Paris - fim Madri

DIAS 1º al 19º. Idêntico à viagem de 20 
dias.

DIA 20 (segunda-feira) ROMA-PISA- 
CÔTE D’AZUR
Desayuno buffet. Partida para Pisa, che-
gada e visita a esta cidade toscaza que tem 
um conjunto de beleza singular na Plaza dos 
Milagres: o Batistério, o Catedral e a única 
torre inclinada que segue desafiando a lei 
da gravidade. Continuação da viagem em 

direção a Côte D’Azur. Chegada e hospeda-
gem. À noite visita opcional para Mônaco e 
Monte Carlo.

DIA 21 (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 22 (quarta-feira) BARCELONA -  
ZARAGOZA- MADRI
Café da manhã. Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa 
Senhora do Pilar e continuação da viagem 
a Madri. Passeio incluído pela Plaza Mayor 
e hospedagem.

DIA 23 (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 24 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

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

Inclui uma mala e uma bolsa mão por 
pessoa.

NOVO
“Easy Going”

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

Preços por pessoa em $ USA

12 dias Paris - Viena

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

En T. Baixa 1.400 1.660

Em T. Media 1.515 1.755

Em T. Alta 1.560 1.900

Spto. quarto individual 555 565

Spto. MP (7 refeições) 205 205

20 dias Paris - Roma

En T. Baixa 2.405 2.700

Em T. Media 2.540 2.855

Em T. Alta 2.630 3.170

Spto. quarto individual 990 1.010

Spto. MP (11 refeições) 285 285

24 dias Pars - Madri

En T. Baixa 3.000 3.545

Em T. Media 3.125 3.710

Em T. Alta 3.350 4.180

Spto. quarto individual 1.210 1.230

Spto. MP (11 refeições) 285 285

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano

de 17 março 2021 a 09 março 2022

Exceto saídas: 24/3, 21/4, 3-10/11, 1-8/12, 29/12

5-19/1, 2-9/2 e 2/3

• T. Baixa: 3 nov. 2021 a 9 marzo 2022.

• T. Media: 30 junho a 31 agosto 2021

• T. Alta: 18 março a 29 junho 2021
  e 1 set. a 2 nov. 2021

 TuristaSUP TuristaSUP / Primera
 Primera Cidade Centro Cidade(1)

Paris  Paris
R. Bois Colombes TS  R. Bois Colombes TS

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Praga  Praga 
Clarion Congress P Majestic P 
Duo P Antik P

Budapeste  Budapeste 
Arena P Radisso Blu Beke P 
Hungaria P Grand Hotel Verdi P

Viena  Viena
Novum P Eurostars Embassy P
Rainers 21 P Ananas P

Milão  Milão
Contessa Jolanda P Contessa Jolanda P

Veneza  Veneza
Villa Fiorita P Villa Fiorita P

Florença  Florença
The Gate TS H. C. Di Malta P

Roma  Roma
Fleming P Hotel Cicerone P

Côte D’Azur  Côte D’Azur
Apogia Nice TS  Apogia Nice TS

Barcelona  Barcelona 
City Park S. Just P City Park S. Just P

Madri  Madri
Ibis Calle Alcalá  T Rafael Atocha P 
Axor P Florida Norte P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) Em Frankfurt, Praga, Budapest, Viena, 
    Florença, Roma e Madri. 

Hotéis previstos ou similares

Notas de interesse 

• 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.

• Quando para a rota Roma-Cote D’azur-
Barcelona o número de passageiros é 
inferior a 10, vamos facilitar a viagem de 
avião ou barco (Roma-Barcelona). No dia 
16, você passará a noite em Barcelona ou 
noite a bordo, em vez de Cote D’Azur. O 
Barcelona-Madri também será de avião, a 
cargo da Panavisión, de acordo com critérios 
operacionais

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

i

¡¡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.

12 dias Paris - Viena

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

Em T. Baixa 2.670 2.930

Em T. Media 2.785 3.025

Em T. Alta 2.830 3.170

Spto. quarto individual 555 565

Spto. MP (7 refeições) 205 205

20 dias Paris - Roma

Em T. Baixa 4.690 4.985

Em T. Media 4.825 5.140

Em T. Alta 4.915 5.455

Spto. quarto individual 990 1.110

Spto. MP (11 refeições) 285 285

24 dias Paris - Madri

Em T. Baixa 5.795 6.340

Em T. Media 5.920 6.505

Em T. Alta 6.145 6.975

Spto. quarto individual 1.210 1.230

Spto. MP (11 refeições) 285 285
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Madri

Zaragoza

Area 
Bordeaux

Frankfurt Praga

BudapesteVeneza

Viena

Verona

Florença
Asis

Milão

Pisa

Roma

Paris

Barcelona

Serviços incluídos em cada opção

Dia 2:   M. Pensão 1:   Acom./Café m.

1
Noite a bordo

Voo não incluído Voo não incluído

2
Madri

Traslado para hotel Traslado para hotel

3
Madri

Café da manhã
Visita a Paris

Café da manhã
Visita a Paris

4
A. Bordeaux

Café da manhã
Visita a Burgos  
ou S. Sebastian

Café da manhã
Visita a Burgos  
ou S. Sebastian

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
Frankfurt

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt
Jantar

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt
–

9
Nuremberg 

Praga

Café da manhã
Visita a Nuremberg
Jantar

Café da manhã
Visita a Nuremberg
–

10
Praga

Café da manhã
Visita a Praga
Jantar em U Fleku

Café da manhã
Visita a Praga
–

11
Bratislava
Budapeste

Café da manhã
Visita a Bratislava
Jantar

Café da manhã
Visita a Bratislava
–

12
Budapeste

Café da manhã
Visita a Budapeste
Almoço

Café da manhã
Visita a Budapeste
–

13
Viena

Café da manhã
Almoço
Visita a Viena

Café da manhã
Almoço
Visita a Viena

14
Viena

Café da manhã
Jantar

Café da manhã
–

15
Viena

Café da manhã Café da manhã

16
Milão 

Café da manhã
Traslado para hotel
Jantar

Café da manhã
Traslado para hotel
–

17
Verona 
Veneza

Café da manhã
Visita a Verona
Jantar

Café da manhã
Visita a Verona
–

18 - 26
Roma-Madri

Veja os serviços na  
página. 20 dias 11 a 19

Veja os serviços na  
página. 20 dias 11 a 19

■  15 dias: Inicio Madri - fim Viena

DIA 1 (domingo) BRASIL - MADRI
Apresentação no aeroporto no horário in-
dicado para embarcar em um avião para 
Madri. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) MADRI
Chegada em Madri. Assistência no aero-

porto e translado para hotel. Tempo livre. 
Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) MADRI
Café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. Vamos caminhar pelo 
Passeio das Casteliana, fonte das Cibeles, 
Plaza de Oriente, onde existe o Palácio e o 
Teatro Real, a Puerta del Sol, etc. Restante 
do dia livre. Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) MADRI - BURGOS ou 
SAN SEBASTIÁN - AREA BORDEAUX
Café da manhã. De manhã saida para Bur-
gos ou San Sebastián. Breve parada com 
tempo livre para visitar uma dessas duas 
cidades. Burgos, com a sua maravilhosa ca-
tedral estilo gótico ou San Sebastian, com 
o seu famoso Praia da Concha. Seguimos 
para Bordeaux. Chegada e hospedagem.

DIA 5 (quinta-feira) AREA BORDEAUX -
Castelo do Loire - PARIS
Café da manhã. Pela manhã, partida para 
Paris. Chegada e tempo livre. À noite, excur-
são opcional a Paris iluminado. Hospedagem. 

DIA 6 (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 locali-
zado: O Palácio e Jardins do Luxemburgo. 
Tempo livre durante o qual oferecemos par-
ticipar de uma excursão opcional no Sena, 
e na sequência subida (opc.) ao 2º piso do 
a Torre Eiffel.

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

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 
de Frankfurt. Visita panorâmica da cidade. 
Vamos terminar o dia com uma degustação 
de cerveja. Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT-NÚ-
REMBERG-PRAGA
Café da manhã.  Partida para Nuremberg, an-
tiga capital imperial e uma das cidades mais 
históricas. Tempo livre. Em seguida, conti-
nuaremos nossa viagem para Praga, capital 
da República Checa. Chegada. Hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) PRAGA
Café da manhã. Pela manhã, faremos a visita 
panorâmica da cidade. Vamos ver: a Praça 
da República Tcheca, a Torre da Pólvora e a 
Câmara Municipal, a Praça Venceslau. Conti-
nuaremos em direção à ponte de Carlos... À 
noite, jantar opcional em uma cervejaria de 
Praga, o U-Fleku. Hospedagem.

DIA 11 (quarta-feira) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPESTE
Café da manhã. Pela manhã, partida Para 
Brno, breve parada e tempo livre. Conti-
nuação a Bratislava, capital da Eslováquia. 

Chegada e visita panorâmica. Partida para 
Budapeste. Chegada e hospedagem.

DIA 12 (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 
Igreja de Matías, etc. Então, atravessaremos 
o Danúbio e iremos para Peste, a zona co-
mercial da cidade. À tarde, os que desejam 
poderão fazer um passeio de barco opcional 
pelo Danúbio. Hospedagem.

DIA 13 (sexta-feira) BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Partida para Viena. Che-
gada e visita panorâmica. Em nosso roteiro 
encontraremos o Palácio Imperial, o Palácio 
Belvedere, um ótimo lugar grandioso e de 
tremendo prestígio no país e sua capital. 
A Igreja Votiva, a Ópera, o Museu de Belas 
Artes, os monumentos de Goethe, Schiller 
e Mozart, a Universidade, etc. Hospedagem.

DIA 14 (sábado) VIENA
Café da manhã. Pela manhã faremos a 
visita opcional para Viena artística, vamos 
conhecer o magnífico edifício que abriga a 
Ópera de Viena ou Staatsoper. Tarde livre. À 
noite, quem desejar pode participar (opcio-
nal) de um concerto no Palácio Auersperg e 
jantar em Grinzing. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) VIENA
Café da manhã. Fim del viagem de de nos-
sos serviços

■  23 dias: Inicio Madri - fim Roma

DIAS 1º a 14º Idêntico a viagem 15 dias

DIA 15  (domingo) VIENA
Café da manhã. Dia livre .Hospedagem.

DÍA 16 (segunda-feira) VIENA - MILÃO

 Viagem de avião
Se você quiser, podemos fornecer este 
bilhete de avião por U$D 100 (neto). Taxas 
incluídas

Café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto para tomar voo com des-
tino a Milão (voo não incluído). Chegada, 
assistência no aeroporto e traslado lado do 
hotel. Hospedagem.

DIA 17 (terça-feira) MILÃO - VERONA - 
VENEZA
Café da manhã e partida para Verona, a 
cidade de Romeo e Julieta. Tempo livre. 
Continuação da viagem até Veneza. Jantar 
e hospedagem. Opcionalmente podemos 
realizar uma visita a Veneza à noite.

15  dias.  Inicio Madri – Fim Viena ....... 1.655 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 11 visitas

23  dias.  Inicio Madri – Fim Roma ...... 2.575 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 2 jantares y 18 visitas

26 dias.  Inicio Madri – Fim Madri .... 3.055 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 2 jantares y 21 visitas

GRAN TOUR DE EUROPA
2 noites em Madri, 1 Área Bordeaux, 3 Paris, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste, 3 Viena, 1 Milão,
2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Côte D’Azurl, 1 Barcelona e 1 Madri

Côte 
D’Azur

(1)

Veja nossa opção Hotéis
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Ponte de Carlo (Praga) Igreja de San Carlo Borromeo (Viena) 

DIA 18 (quarta-feira) VENEZA
Café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um 
cruzeiro (inc) através da lagoa veneziana 
entre belas vistas. Vamos começar a nossa 
visita panorâmica (inc) por a impressio-
nante Praça de São Marcos Visita a uma 
fábrica de vidro de Murano. Restante do 
tempo livre nesta cidade assentada sobre 
118 ilhas no mar Adriático. Aconselhamos 
você a andar em torno de seus becos até a 
Ponte Rialto e fazer um passeio de gôndola 
(opcional) pelos canais típicos venezianos. 
Jantar e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA-FLO-
RENÇA
Café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua 
magnífica Plaza Prato Della Valle e a Basílica 
de San Antonio. Construído para abrigar o 
Santo Sepulcro. Continuação até Florença, 
onde faremos a visita panorâmica da cidade 
(inc). Restante do dia livre. Opcionalmente, 
você poderá visitar os Museus Florentinos 
e a Academia, onde você poderá desfrutar 
contemplando o famoso “David” de Migue-
langelo e outras obras-primas. Hospedagem. 

DIA 20 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS - 
ROMA
Café da manhã. Saída para Asis. Vamos 

visitar o Basílica de San Francisco, a mais 
bela de todos os seus templos. Continuação 
da viagem a Roma. Visita panorâmica de 
ônibus para o coração da Roma antiga, 
conhecendo a Ilha Tiberina. À tarde, op-
cionalmente, visitaremos a Roma Barroca; 
Recorreremos as principais praças da ci-
dade, visitando a famosa Fontana di Trevi, 
Panteão e o espetacular Piazza Navona. 
Hospedagem.

DIA 21 (sábado) ROMA
Café da manhã. Hoje temos uma visita op-
cional muito interessante para os Museus 
do Vaticano, Capela Sistina e o interior da 
Basílica de São Pedro. Restante do dia livre. 
Hospedagem.

DIA 22 (domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri). 
Café da manhã. Dia livre durante o qual 
você será capaz de uma bela excursão op-
cional durante todo o dia para Nápoles e 
Capri. Existe a possibilidade de visitar tam-
bém Pompéia (opcional).  No final da tarde 
voltaremos a Roma. Hospedagem. 

DIA 23 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços. 

■  26 dias: Inicio Madri - fim Madri

DIAS 1º al 22º. Idêntico à viagem de 23 dias.

DIA 23 (segunda-feira) ROMA - PISA - 
CÔTE D’AZUR
Desayuno buffet. Partida para Pisa, che-
gada e visita a Plaza dos Milagres: o Batisté-
rio, o Catedral e a única torre inclinada que 
segue desafiando a lei da gravidade. Conti-
nuação em direção a Côte D’Azur. Chegada 
e hospedagem.

DIA 24 (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 25 (quarta-feira) BARCELONA -  
ZARAGOZA- Madri
Café da manhã. Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa 
Senhora do Pilar e continuação da viagem 
a Madri. Passeio incluído pela Plaza Mayor 
e hospedagem.

DIA 26 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

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

Inclui uma mala e uma bolsa mão por 
pessoa.

NOVO
“Easy Going”

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

Preços por pessoa em $ USA

15 dias Madri - Viena

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

En T. Baixa 1.680 1.980

Em T. Media 1.810 2.090

Em T. Alta 1.875 2.260

Spto. quarto individual 715 730

Spto. MP (7 refeições) 210 210

23 dias Madri - Roma

En T. Baixa 2.575 2.975

Em T. Media 2.715 3.165

Em T. Alta 2.825 3.510

Spto. quarto individual 1.155 1.175

Spto. MP (11 refeições) 285 285

26 dias Madri - Madri

En T. Baixa 3.055 3.460

Em T. Media 3.185 3.640

Em T. Alta 3.355 4.055

Spto. quarto individual 1.320 1.345

Spto. MP (11 refeições) 285 285

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano

de 14 março 2021 a 06 março 2022

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

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

• T. Baixa: 31 out. 2021 a 13 março 2022.

• T. Media: 4 julho a 28 agosto 20211

• T. Alta: 18 março a 29 junho 2021
  e 29 agosto a 30 out. 2021 

 TuristaSUP TuristaSUP / Primera
 Primera Cidade Centro Cidade(1)

Madri  Madri
Ibis Calle Alcalá  T Rafael Atocha P 
Axor P Florida Norte P

Área Bordeaux  Área Bordeaux
Ibis Saint Emilion TS  Ibis Saint Emilion TS

Paris  Paris
R. Bois Colombes TS  R. Bois Colombes TS

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Praga  Praga 
Clarion Congress P Majestic P 
Occidental Praha P Adria P

Budapeste  Budapese 
Arena P Radisso Blu Beke P

Viena  Viena
Novum P Eurostars Embassy P
Rainers 21 P Ananas P

Milão  Milão
Contessa Jolanda P Contessa Jolanda P

Veneza  Veneza
Villa Fiorita P Villa Fiorita P

Florença  Florença
The Gate TS H. C. Di Malta P 
Ih Firenzze Businesse P Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma
Fleming P Hotel Cicerone P  
Aran Mantegna P  Gran H. Genova P

Cote D’Azur  Cote D’Azur
Apogia Nice TS  Apogia Nice TS

Barcelona  Barcelona
City Park S. Just P City Park S. Just P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) Em Frankfurt, Praga, Budapeste, Viena, 
Florença, Roma e Madri. 

Hotéis previstos ou similares

Notas de interesse 

• Quando a rota Madri-Paris, o número de 
pessoas é menos de 10, a viagem será feita 
de avião durante a noite em Madri em vez de 
Area Bordeaux. 

• 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.

• Ver resto de notas en pág. 21

i

¡¡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.

15 dias Madri - Viena

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

Em T. Baixa 3.330 3.630

Em T. Media 3.460 3.740

Em T. Alta 3.525 3.910

Spto. quarto individual 715 730

Spto. MP (7 refeições) 210 210

23 dias Madri - Roma

Em T. Baixa 5.240 5.640

Em T. Media 5.380 5.830

Em T. Alta 5.490 6.175

Spto. quarto individual 1.155 1.175

Spto. MP (11 refeições) 285 285

26 dias Madri - Madri

Em T. Baixa 6.100 6.505

Em T. Media 6.230 6.685

Em T. Alta 6.400 7.100

Spto. quarto individual 1.320 1.345

Spto. MP (11 refeições) 285 285
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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 al hotel Traslado al 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
Frankfurt

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt
Jantar

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt
–

9
Nuremberg 

Praga

Café da manhã
Visita a Nuremberg
Jantar

Café da manhã
Visita a Nuremberg
–

10
Praga

Café da manhã
Visita a Praga
Jantar em U Fleku

Café da manhã
Visita a Praga
–

11
Bratislava
Budapeste

Café da manhã
Visita a Bratislava
Jantar

Café da manhã
Visita a Bratislava
–

12
Budapeste

Café da manhã
Visita a Budapeste
Almoço

Café da manhã
Visita a Budapeste
–

13
Viena

Café da manhã
Almoço
Visita a Viena

Café da manhã
Almoço
Visita a Viena

14
Viena

Café da manhãt
Jantar

Café da manhã
–

15
Viena

Café da manhãt Café da manhãt

16
Milão

Café da manhã
Traslado para hotel
Jantar

Café da manhã
Traslado para hotel
–

17
Verona 
Veneza

Café da manhã
Visita a Verona
Jantar

Café da manhã
Visita a Verona
–

18 - 26
Roma-Madri

Veja os serviços na  
página. 22 dias 11 a 20

Veja os serviços na  
página. 22 dias 11 a 20

■  15 dias: Inicio Londres - fim Viena

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 vi-
sita panorâmica da cidade onde veremos: 
Westminster, centro político da Grã-Bre-
tanha e da Common Weatlh, as Casas do 
Parlamento, a famosa Torre do relógio ou 
Big Ben e Westminster Abbey. Veremos o 
Palácio de Buckingham, residência real. 
Tarde livre. Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Nós também pro-

pomos que você visite opcionalmente o Cas-
telo de Windsor, uma das residências oficiais 
da rainha, 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, 
excursão opcional Paris Iluminada. 

DIA 6 (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 locali-
zado: O Palácio e Jardins do Luxemburgo. 
Tempo livre durante o qual oferecemos par-
ticipar de uma excursão opcional no Sena, 
e na sequência subida (opc.) ao 2º piso do 
a Torre Eiffel.

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

DIA 8 (domingo) PARIS - Cruzeiro no Reno 
FRANKFURT
Café da manhã e saída para Boppard. Aqui 
embarcaremos no cruzeiro que nos levará a 
parte mais bonita do Reno. Desembarque e 
continuação da viagem ao centro de Frank-
furt. Visita panorâmica da cidade. Vamos 
terminar o dia com uma degustação de cer-
veja. Hospedagem.

DIA 9 (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 para Praga, capital da Repú-
blica Checa. Chegada. Hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) PRAGA
Café da manhã. Pela manhã, faremos a 
visita panorâmica da cidade. Vamos ver: 
a Praça da República Tcheca, a Torre da 
Pólvora e a Câmara Municipal, a Praça Ven-
ceslau. Continuaremos em direção à ponte 
de Carlos... À noite, jantar opcional em uma 
das mais famosas cervejarias de Praga, o 
U-Fleku. Hospedagem.

DIA 11 (quarta-feira) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPESTE
Café da manhã. Pela manhã, partida Para 
Brno, breve parada e tempo livre. Continuação 
da viagem a Bratislava, capital da Eslováquia. 
Chegada e visita panorâmica. Partida para Bu-
dapeste. Chegada e hospedagem.

DIA 12 (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 
Igreja de Matías, etc. Então, atravessaremos 
o Danúbio e iremos para Peste, a zona co-
mercial da cidade. À tarde, os que desejam 
poderão fazer um passeio de barco opcional 
pelo Danúbio. Hospedagem.

DIA 13 (sexta-feira) BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Partida para Viena. Che-
gada e visita panorâmica. Em nosso roteiro 
encontraremos o Palácio Imperial, o Palácio 
Belvedere, um ótimo lugar grandioso e de 
tremendo prestígio no país e sua capital. 
A Igreja Votiva, a Ópera, o Museu de Belas 
Artes, os monumentos de Goethe, Schiller 
e Mozart, a Universidade, etc. Hospedagem.

DIA 14 (sábado) VIENA
Café da manhã. Pela manhã faremos a 
visita opcional para Viena artística, vamos 
conhecer o magnífico edifício que abriga a 
Ópera de Viena ou Staatsoper. Tarde livre. À 
noite, quem desejar pode participar (opcio-
nal) de um concerto no Palácio Auersperg e 
jantar em Grinzing. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) VIENA
Café da manhã. Fim de viagem e de nossos 
servicios.

■  23 dias: Inicio Londres - fim Roma

DIAS 1º a 14º identicos a viagem de 15 dias

DIA 15 (domingo) VIENA
Café da manhã. Dia livre para continuar 
aproveitando o capital da Áustria. Hospe-
dagem.

DÍA 16 (segunda-feira) VIENA - MILÃO

 Viagem de avião
Se você quiser, podemos fornecer este 
bilhete de avião por U$D 100 (neto). Taxas 
incluídas

Café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto para tomar voo com des-
tino a Milão (voo não incluído). Chegada, 
assistência no aeroporto e traslado lado do 
hotel. Hospedagem.

DIA 17 (terça-feira) MILÃO - VERONA - 
VENEZA
Café da manhã e partida para Verona, a 
cidade de Romeo e Julieta. Verona é cons-
truída quase por completo em mármore 
rosa e branco, característico da região. 
Tempo livre. Continuação da viagem até Ve-
neza. Jantar e hospedagem. Opcionalmente 
podemos realizar uma visita a Veneza à noite.

15  dias.  Inicio Londres – Fim Viena ..... 1.930 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 9 visitas

23  dias.  Inicio Londres – Fim Roma ..... 2.920 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 2 refriçoes e 16 visitas

27 dias.  Inicio Londres – Fin Madri ..... 3.465 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 2 refriçoes e 20  visitas

TODA EUROPA
3 noites en Londres, 3 Paris, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste, 3 Viena, 1 Milão,
2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Côte D’Azur, 1 Barcelona e 2 Madri

Madri

Zaragoza

Frankfurt

Londres

Praga

Bratislava

BudapesteVeneza

Viena

Verona

Florença
Asis

Milão

Pisa

Roma

Paris

Barcelona

Côte 
D’Azur

(1)

Veja nossa opção Hotéis
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Big Ben (Londres) Cúpula (Viena) 

DIA 18 (quarta-feira) VENEZA
Café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um 
cruzeiro (inc) através da lagoa veneziana 
entre belas vistas. Vamos começar a nossa 
visita panorâmica (inc) por a impressio-
nante Praça de São Marcos. Visita a uma 
fábrica de vidro de Murano. Restante do 
tempo livre. Jantar e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA- 
FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Pádua, onde se 
destaca sua magnífica Plaza Prato Della Valle 
e a Basílica de San Antonio. Continuação até 
Florença, onde faremos a visita panorâmica 
da cidade (inc). Restante do dia livre. Opcio-
nalmente, você poderá visitar os Museus Flo-
rentinos e a Academia. Hospedagem. 

DIA 20 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS- 
ROMA
Café da manhã. Saída para Asis. Vamos vi-
sitar o Basílica de San Francisco, a mais bela 
de todos os seus templos. Continuação da 
viagem a Roma. Visita panorâmica de ôni-
bus para o coração da Roma antiga. À tarde, 
opcionalmente, visitaremos a Roma Ba-
rroca; Recorreremos as principais praças da 
cidade, visitando a famosa Fontana di Trevi, 
Panteão e o espetacular Piazza Navona. 
Hospedagem.

DIA 21 (sábado) ROMA
Café da manhã. Hoje temos uma visita op-
cional muito interessante para os Museus 
do Vaticano, Capela Sistina e o interior da 
Basílica de São Pedro. Restante do dia livre. 
Hospedagem.

DIA 22 (domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri). 
Café da manhã. Dia livre durante o qual 
você será capaz de uma bela excursão op-
cional durante todo o dia para Nápoles e 
Capri. Existe a possibilidade de visitar tam-
bém Pompéia (opcional). No final da tarde 
voltaremos a Roma.

DIA 23 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços. 

■  27 dias: Inicio Londres - fim Madri

DIAS 1º al 22º. Idêntico à viagem  
de 23 dias.

DIA 23 (segunda-feira) ROMA-PISA- 
CÔTE D’AZUR
Café da manhã. Partida para Pisa, chegada 
e visita a esta Continuação da viagem em 
direção a Nice. Chegada e hospedagem. À 

noite visita opcional para Mônaco e Monte 
Carlo.

DIA 24 (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 25 (quarta-feira) BARCELONA - ZARA-
GOZA- MADRI
Café da manhã. Partida para Zaragoza. Vi-
sita panorâmica incluindo a Basílica Nossa 
Senhora do Pilar e continuação da viagem 
a Madri. Passeio incluído pela Plaza Mayor 
e hospedagem.

DIA 26 (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 27 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

Preços por pessoa em $ USA

15 dias Londres - Viena

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

En T. Baixa 1.930 2.195

Em T. Media 2.020 2.265

Em T. Alta 2.135 2.485

Spto. quarto individual 715 730

Spto. MP (7 refeições) 205 205

23 dias Londres - Roma

En T. Baixa 2.920 3.300

Em T. Media 3.045 3.470

Em T. Alta 3.245 3.935

Spto. quarto individual 1.155 1.180

Spto. MP (11 refeições) 285 285

27 dias Londres - Madri

En T. Baixa 3.465 3.910

Em T. Media 3.520 4.010

Em T. Alta 3.745 4.355

Spto. quarto individual 1.375 1.400

Spto. MP (11 refeições) 285 285

Data de saída do Brasil

Todos os domingos do ano

de 14 março 2021 a 06 março 2022

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

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

• T. Baixa: 31 out. 2021 a 13 março 2022

• T. Media: 4 julho a 28 agosto 2021

• T. Alta: 18 março a 29 junho 2021
  e 29 agosto a 30 out. 2021

 TuristaSUP TuristaSUP / Primera
 Primera Cidade Centro Cidade(1)

Londres   Londres
Royal National TS Royal National TS

Paris  Paris
R. Bois Colombes TS  R. Bois Colombes TS

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Praga  Praga 

Clarion Congress P Majestic P

Budapeste  Budapeste 

Arena P Radisso Blu Beke P

Viena  Viena
Rainers 21 P Ananas P

Milão  Milão
Contessa Jolanda P Contessa Jolanda P

Veneza  Veneza
Villa Fiorita P Villa Fiorita P

Florença  Florença
The Gate TS Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma
Fleming P Hotel Cicerone P 

Cote D’Azur  Cote D’Azur
Apogia Nice TS  Apogia Nice TS

Barcelona  Barcelona
Eurostars E. Barberà P Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri
Ibis Calle Alcalá  T Rafael Atocha P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) Em Londres, Frankfurt, Praga, Budapeste, 
     Viena, Florença, Roma e Madri. 

Ver resto de hoteles em pág. 23 e 25.

Hotéis previstos ou similares

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 Nu-
remberg e, quando apropriado, sem visitar 
Frankfurt ou o cruzeiro no Reno, passando a 
noite em Praga em vez de Frankfurt 

• Quando para a rota Roma-Côste D’Azur- 
Barcelona, o número de passageiros é 
inferior a 10, facilitamos a viagem em avião 
(Roma-Barcelona). No dia 23, você passará 
a noite em Barcelona em vez de Nice. A rota 
Barcelona-Madri será 

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

i

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

Inclui uma mala e uma bolsa mão por 
pessoa.

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.

15 dias Londres - Viena

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

Em T. Baixa 3.580 3.845

Em T. Media 3.670 3.915

Em T. Alta 3.785 4.135

Spto. quarto individual 715 730

Spto. MP (7 refeições) 205 205

23 dias Londres - Roma

Em T. Baixa 5.585 5.965

Em T. Media 5.710 6.135

Em T. Alta 5.910 6.600

Spto. quarto individual 1.155 1.180

Spto. MP (11 refeições) 285 285

27 dias Londres - Madri

Em T. Baixa 6.640 7.085

Em T. Media 6.695 7.185

Em T. Alta 6.920 7.530

Spto. quarto individual 1.375 1.400

Spto. MP (11 refeições) 285 285
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Madri

Frankfurt

Amsterdã

ColoniaBruxelas
Praga

Bratislava

BudapesteVeneza

Viena

Verona

Florença
Asis

Milão

Pisa

Roma

Paris

Barcelona

Serviços incluídos em cada opção

Dia 2:   M. Pensão 1:   Acom./Café m.

1
Noite a bordo

Voo não incluído Voo não incluído

2
Paris

Traslado para hotel
Jantar

Traslado para hotel
–

3
Paris

Café da manhã
Visita a Paris
Amoço

Café da manhã
Visita a Paris
–

4
Paris

Café da manhã
Almoço

Café da manhã
–

5
Bruxas
Gante

Bruxelas

Café da manhã
Visita a Bruxas e Gante
Jantar

Café da manhã
Visita a Bruxas e Gante
Jantar

6
Antuérpia

A Haia
Amsterdã

Café da manhã
Visita a Bruxelas
Visita a Antuérpia e A Haia
Jantar

Café da manhã
Visita a Bruxelas
Visita a Antuérpia e A Haia
–

7
Ámsterdã

Café da manhã
Visita a Amsterdã
Jantar

Café da manhã
Visita a Amsterdã
–

8
Frankfurt

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt

Café da manhã
Cruzeiro no Reno
Visita a Frankfurt

9
Nuremberg 

Praga

Café da manhã
Visita a Nuremberg
Jantar

Café da manhã
Visita a Nuremberg
–

10
Praga

Café da manhã
Visita a Praga
Jantar em U Fleku

Café da manhã
Visita a Praga
–

11
Bratislava
Budapeste

Café da manhã
Visita a Bratislava
Jantar

Café da manhã
Visita a Bratislava
–

12
Budapeste

Café da manhã
Visita a Budapeste
Almoço

Café da manhã
Visita a Budapeste
–

13
Viena

Café da manhã
Almoço
Visita a Viena

Café da manhã
Almoço
Visita a Viena

14
Viena

Café da manhã
Jantar

Café da manhã
–

15
Viena

Café da manhã Café da manhã

16
Milão

Café da manhã
Traslado para hotel
Jantar

Café da manhã
Traslado para hotel
–

17
Verona 
Veneza

Café da manhã
Visita a Verona
Jantar

Café da manhã
Visita a Verona
–

18 - 27
Roma-Madri

Veja os serviços na página. 
24 dias 11 a 20

Veja os serviços na página. 
24 dias 11 a 20

15  dias.  Inicio Paris Fim Viena ..... 1.835 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 15 visitas

23  dias.  Inicio Paris Fim Roma ..... 2.805 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 2 refeições e 22 visitas

27 dias.  Inicio Paris Fim Madri ..... 3.380 $ US $ US
J  Inclui:Inclui: 2 refeições e 26 visitas

EUROPA SONHADA
3 noites en Paris, 1 Bruxelas, 1 Amsterdã, 1 Frankfurt, 2 Praga, 2 Budapeste, 3 Viena, 1 Milán,
2 Veneza, 1 Florença, 3 Roma, 1 Côte D’Azur, 1 Barcelona e 2 Madri

Côste 
D’Azur

(1)

Veja nossa opção Hotéis

■  15 dias: Inicio ParIs - fim Viena

DIA 1 (domingo) BRASIL - PARIS
Apresentação no aeroporto no horário in-
dicado para embarcar em um avião para 
Paris. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) PARIS
Chegada em Paris. Assistência e traslado 

para hotel. Tempo livre. À noite excursão op-
cional para Paris iluminada. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) PARIS
Café da manhã. Tour panorâmico da cidade 
onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 
obra prima medieval, o Quartier Latin, La 
Soborna; A Torre Eiffel; a Plaza da Concór-
dia, a Ópera e a Plaza Etoile com o Arco do 
Triunfo. Tempo livre durante o qual oferece-

mos um passeio de barco opcional no Sena. 
Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) PARIS
Café da manhã. Dia livre. Vamos oferecer a 
possibilidade realizar as visitas (opcional): 
Palácio de Versalhes e Museu do Louvre.

DIA 5 (quinta-feira) PARIS- BRUGES - 
GANTE - BRUXELAS
Café da manhã e partida para Bruges. Des-
tacamos o Plaza Mayor, onde os grandes 
mercados centrais do século XIII, antigo cen-
tro comercial da cidade: Praça Burg, com a 
Câmara Municipal, o Palácio da Justiça e da 
Basílica do Sangue Sagrado, etc. Tempo livre. 
Continuação para Gante, destacamos a Ca-
tedral de San Bavón. Continuação da viagem 
a Bruxelas. Hospedagem.

DIA 6 (sexta-feira) BRUXELAS- ANTUÉR-
PIA - LA HAYA - AMSTERDÃ
Café da manhã.  Visita panorâmica incluída. 
Destaques sua Grand-Place, dominada pela 
majestosa Torre da Prefeitura; a Catedral, 
com seus museus que têm grandes obras 
dos mestres flamencos; seu Palácio da 
Justiça, etc. Partida para Antuérpia. Con-
tinuação da viagem a Haia. Seguiremos 
nossa viagem a Amsterdã. Hospedagem.

DIA 7 (sábado) AMSTERDÃ-MARKEN e 
VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã. Pela manhã vamos fazer a 
visita panorâmica da cidade. Podemos ver a 
Praça Dam, o Bairro Judeu; a Casa de Rem-
brandt; a Sinagoga Portuguesa ou o mercado 
de flores Singel. Se desejar, poderá fazer um 
passeio de barco através dos seus canais 
(opc.). Se desejar, participe em uma viagem 
para Marken e Volendam. Hospedagem.

Dia 8 (domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA
Cruzeiro no Reno - FRANKFURT
Café da manhã. Partida para Colonia. Visita 
panorâmica 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 pelo Reno. Desembarque e conti-
nuação a Frankfurt. Visita panorâmica in-
cluída. Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) FRANKFURT-NÚ-
REMBERG-PRAGA
Café da manhã.  Partida para Nuremberg, 
antiga capital imperial. Tempo livre. Em se-
guida, continuaremos para Praga, capital da 
República Checa. Chegada. Hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) PRAGA
Café da manhã. Pela manhã, faremos a 
visita panorâmica da cidade. Vamos ver: a 
Praça da República, a Torre da Pólvora e a 
Câmara Municipal, a Praça Venceslau. Con-
tinuaremos em direção à ponte de Carlos... 

À noite, jantar opcional em uma cervejaria 
de Praga, o U-Fleku. Hospedagem.

DIA 11 (quarta-feira) PRAGA - 
BRATISLAVA- BUDAPESTE
Café da manhã. Pela manhã, partida Para 
Brno, breve parada e tempo livre. Continuação 
da viagem a Bratislava, capital da Eslováquia. 
Chegada e visita panorâmica. Partida para 
Budapeste. Chegada e hospedagem.

DIA 12 (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 
Igreja de Matías, etc. Então, atravessaremos 
o Danúbio e iremos para Peste, a zona co-
mercial da cidade. À tarde, os que desejam 
poderão fazer um passeio de barco opcional 
pelo Danúbio. Hospedagem.

DIA 13 (sexta-feira) BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Partida para Viena. Che-
gada e visita panorâmica. Em nosso roteiro 
encontraremos o Palácio Imperial, o Palácio 
Belvedere, um ótimo lugar grandioso e de 
tremendo prestígio no país e sua capital. 
A Igreja Votiva, a Ópera, o Museu de Belas 
Artes, os monumentos de Goethe, Schiller 
e Mozart, a Universidade, etc. Hospedagem.

DIA 14 (sábado) VIENA
Café da manhã. Pela manhã faremos a vi-
sita opcional para Viena artística: Ópera de 
Viena. Tarde livre. Hospedagem.

DIA 15 (domingo) VIENA
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■  23 dias: Inicio Paris - fin Roma

DIAS 1º al 14º. Idêntico à viajem de 15 dias.

DIA 15 (domingo) VIENA
Café da manhã. Dia livre para continuar 
aproveitando o capital da Áustria. Hospe-
dagem.

DÍA 16 (segunda-feira) VIENA - MILÃO

 Viagem de avião
Se você quiser, podemos fornecer este 
bilhete de avião por U$D 100 (neto). 
Taxas incluídas

Café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto para tomar voo com des-
tino a Milão (voo não incluído). Chegada, 
assistência no aeroporto e traslado lado do 
hotel. Hospedagem.

DIA 17 (terça-feira) MILÃO - VERONA - 
VENEZA
Café da manhã e partida para Verona, cons-
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Ponte de Carlos (Praga) Moinlos (Amsterdã) 

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

Inclui uma mala e uma bolsa mão por 
pessoa.

NOVO
“Easy Going”

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

Preço por pessoa em $ USA

15 dias Paris - Viena

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

En T. Baixa 1.835 2.085

Em T. Media 1.945 2.225

Em T. Alta 2.040 2.405

Spto. quarto individua 715 730

Spto. MP (13 refeições) 345 345

23 dias Paris - Roma

En T. Baixa 2.805 3.170

Em T. Media 2.935 3.400

Em T. Alta 3.075 3.765

Spto. quarto individua 1.155 1.180

Spto. MP (17 refeições) 415 415

27 dias Paris - Madri

En T. Baixa 3.380 3.760

Em T. Media 3.505 3.980

Em T. Alta 3.720 4.430

Spto. quarto individua 1.375 1.400

Spto. MP (17 refeições) 415 415

Datas de saída do Brasil

Todos os domingos do ano

de 14 março 2021 a 06 março 2022

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

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

• T. Baixa: 31 oct. 2021 a 13 março 2022

• T. Media: 4 julho a 28 agosto 2021

• T. Alta: 18 março a 29 junho 2021
  e 29 agosto a 30 out. 2021

 TuristaSUP TuristaSUP / Primera
 Primera Cidade Centro Cidade(1)

Paris  Paris
R. Bois Colombes TS  R. Bois Colombes TS

Bruxelas  Bruxelas
H. Garden Inn Louise P H. Garden Inn Louise P

Amsterdã  Amsterdã
BW Plus Amstelveen TS BW Plus Amstelveen TS

Frankfurt  Frankfurt
Novotel City P  Novotel City P

Praga  Praga 

Clarion Congress P Majestic P

Budapeste  Budapeste 

Arena P Radisso Blu Beke P

Viena  Viena
Rainers 21 P Ananas P

Milão  Milão
Contessa Jolanda P Contessa Jolanda P

Veneza  Veneza
Villa Fiorita P Villa Fiorita P

Florença  Florença
The Gate TS Palazzo Ricasoli P

Roma  Roma
Fleming P Hotel Cicerone P 

Cote D’Azur  Cote D’Azur
Apogia Nice TS  Apogia Nice TS

Barcelona  Barcelona
Eurostars E. Barberà P Eurostars E. Barberà P

Madri  Madri
Ibis Calle Alcalá  T Rafael Atocha P

T: Turista; TS: Turista Superior; P: Primera. 
(1) Em Frankfurt, Praga, Budapeste, Viena, 
    Florença, Roma e Madri. 

Hoteles previstos o similares

Notas de interesse 

• Quando para a rota Frankfurt-Praga o 
número de passageiros menos de 10 a 
viagem será feita por avião, não visitando 
Nuremberg.

• Quando para a rota Roma-Côte D’Azur-Bar-
celona, o número de passageiros é inferior 
a 10, facilitaríamos a viagem em avião (Ro-
ma-Barcelona) No dia 23, você passará a 
noite em Barcelona em vez de Côte D’Azur. 
A rota Barcelona-Madri será também de 
avião ou navio, pela Panavisión e de acordo 
com nossos critérios operacionais.

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

i

¡¡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.

truída quase por completo em mármore 
rosa e branco. Tempo livre. Continuação da 
viagem até Veneza. Jantar e hospedagem.

DIA 18 (quarta-feira) VENEZA
Café da manhã. Pela manhã, translado 
para Praça de São Marcos. Vamos fazer um 
cruzeiro (inc) através da lagoa veneziana 
entre belas vistas. Vamos começar a nossa 
visita panorâmica (inc) por a impressio-
nante Praça de São Marcos. Visita a uma 
fábrica de vidro de Murano. Restante do 
tempo livre. Jantar e hospedagem.

DIA 19 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA- 
FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Pádua, onde se 
destaca sua magnífica Plaza Prato Della Valle 
e a Basílica de San Antonio. Continuação até 
Florença, onde faremos a visita panorâmica 
da cidade (inc). Restante do dia livre. Opcio-
nalmente, você poderá visitar os Museus Flo-
rentinos e a Academia. Hospedagem.
 
DIA 20 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS 
- ROMA
Café da manhã. Saída para Asis. Vamos 
visitar o Basílica de San Francisco, a mais 
bela de todos os seus templos. Continuação 
a Roma. Visita panorâmica de ônibus para 
o coração da Roma antiga, conhecendo a 
Ilha Tiberina. À tarde, opcionalmente, visi-

taremos a Roma Barroca: recorreremos as 
principais praças. Hospedagem.

DIA 21 (sábado) ROMA
Café da manhã. Hoje temos uma visita op-
cional muito interessante para os Museus 
do Vaticano, Capela Sistina e o interior da 
Basílica de São Pedro. À tarde, teremos a 
oportunidade de visitar por conta própria as 
principais Basílicas e Catacumbas. Restante 
do dia livre. Hospedagem.

DIA 22 (domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri). 
Café da manhã. Dia livre durante o qual 
você será capaz de uma bela excursão 
opcional durante todo o dia para Nápoles 
e Capri. Existe a possibilidade de visitar 
também Pompéia (opcional). Hospedagem.

DIA 23 (segunda-feira) ROMA - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços. 

■  27 dias: Inicio Paris - fim Madri

DIAS 1º al 22º. Idêntico à viagem de 23 
dias.

DIA 23 (segunda-feira) ROMA-PISA- 
CÔTE D’AZUR
Desayuno buffet. Partida para Pisa, che-

gada e visita a Plaza dos Milagres: o Batis-
tério, o Catedral e a única torre inclinada 
que segue desafiando a lei da gravidade. 
Continuação da viagem em direção a Côte 
D’Azur. Chegada e hospedagem. À noite 
visita opcional para Mônaco e Monte Carlo.

DIA 24 (terça-feira) CÔTE D’AZUR - MON-
TPELLIER- BARCELONA
Café da manhã. Partida para Montpellier: 
continuação a viagem para a fronteira es-
panhola. Chegada ao Barcelona e visita da 
cidade. Hospedagem.

DIA 25 (quarta-feira) BARCELONA -  
ZARAGOZA- MADRI
Café da manhã. Partida para Zaragoza. 
Visita a Basílica Nossa Senhora do Pilar e 
continuação da viagem a Madri. Passeio 
incluído pela Plaza Mayor e hospedagem.

DIA 26 (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 27 (quinta-feira) MADRI - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

15 dias Paris - Viena

TuristaSUP

Primera
Cidade

TuristaSUP

Primera
Centro Cidade(1)

Em T. Baixa 3.485 3.735

Em T. Media 3.595 3.875

Em T. Alta 3.690 4.055

Spto. quarto individual 715 730

Spto. MP (13 refeições) 345 345

23 dias Paris - Roma

Em T. Baixa 5.470 5.835

Em T. Media 5.600 6.065

Em T. Alta 5.740 6.430

Spto. quarto individual 1.155 1.180

Spto. MP (17 refeições) 415 415

27 dias Paris - Madri

Em T. Baixa 6.555 6.935

Em T. Media 6.680 7.155

Em T. Alta 6.895 7.605

Spto. quarto individual 1.375 1.400

Spto. MP (17 refeições) 415 415
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OPATIJA

B O S N I A
SARAJEVO

ZAGREB

TIRANA

H U N G R Í A

N O R U E G A

OSLO

VILNIUS

CHISINAU

BUCAREST

M O L D A V I A

B U L G A R I A

VARSOVIA

R E I N O  U N I D O

L E T O N I A

R U M A N Í A

LOURDES

ANDORRAMADRI

E S P A N H A

MÁLAGA FLORENÇA

BERNA

COPENHAGUE

BERLÍN

L I T U A N I A

TALLIN

HAMBURGO

COLONIA

BONN

HANOVER

LEIPZ
FRANKFURT

HEIDELBERG
A L E M A N I A

BELGRADO

SKOPJE

LIUBLIANA

B E L A R Ú S

PAÍS POR PAÍS
País por país, região por região, com todos os detalhes… curtindo cada pedacinho 

da Europa…é desse jeito que mostramos para você este maravilhoso continente…

Oferecemos 60 roteiros diferentes de 8 a 13 dias. Operados diretamente 

pela Panavisión, sem intermediários e, portanto, sem custos adicionais, 

garantindo o melhor valor para o seu dinheiro.

Itália: Roma, a cidade eterna. Veneza, a cidade dos mil canais 

(única no mundo). Michelangelo, da Vinci, Botticelli e suas obras magistrais...

Alemanha, Suíça, Áustria: no “coração da Europa”, entre o Reno, o Danúbio, 

os Alpes e a Floresta Negra…

Europa Central, Polônia, Romênia: cultura e diversão visitando os museus, 

palácios, monumentos e locais típicos mais importantes...

França, Bélgica, Holanda: a combinação perfeita de belas paisagens 

e cidades encantadoras...

Escandinávia, Repúblicas Bálticas e Rússia: o norte da Europa, combinando 

paisagens de tirar o fôlego (fiordes, montanhas…) com as cidades mais modernas 

e avançadas, sem esquecer a grandeza das cidades russas.

Oriente Médio: suas cidades ricas em monumentos, mesquitas, museus , bazares... 

são atrativos turísticos em qualquer estação do ano...
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PAÍS POR PAÍS
País por país, região por região, com todos os detalhes… curtindo cada pedacinho 

da Europa…é desse jeito que mostramos para você este maravilhoso continente…

Oferecemos 60 roteiros diferentes de 8 a 13 dias. Operados diretamente 

pela Panavisión, sem intermediários e, portanto, sem custos adicionais, 

garantindo o melhor valor para o seu dinheiro.

Itália: Roma, a cidade eterna. Veneza, a cidade dos mil canais 

(única no mundo). Michelangelo, da Vinci, Botticelli e suas obras magistrais...

Alemanha, Suíça, Áustria: no “coração da Europa”, entre o Reno, o Danúbio, 

os Alpes e a Floresta Negra…

Europa Central, Polônia, Romênia: cultura e diversão visitando os museus, 

palácios, monumentos e locais típicos mais importantes...

França, Bélgica, Holanda: a combinação perfeita de belas paisagens 

e cidades encantadoras...

Escandinávia, Repúblicas Bálticas e Rússia: o norte da Europa, combinando 

paisagens de tirar o fôlego (fiordes, montanhas…) com as cidades mais modernas 

e avançadas, sem esquecer a grandeza das cidades russas.

Oriente Médio: suas cidades ricas em monumentos, mesquitas, museus , bazares... 

são atrativos turísticos em qualquer estação do ano...
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ITÁLIA SONHADA
1  noite en Milão, 2  en Veneza, 1  en Florença e 3  en Roma

 três opcôes

 1.   Acomodação e café da manhã mais:

• Visitas panorámicas a: Verona, Veneza, Padua, Florença, Asis e Roma

 2.   Meia pensão mais:

• Visitas panorámicas a: Verona, Veneza, Padua, Florença, Asis y Roma

•  Roma Barroca, Museus Vaticanos e Capela Sistina

•  Visita a Nápoles e Capri

 3.   Pensão completa mais:

• Todas as visitas incluídas na opção 2

DIA 1. (Domingo) BRASIL - MILÃO
A presentação no aeroporto no horario para 
embarcar em um avião para Milão. Noite a 
bordo.

DIA 2. (Segunda Feira) MILÃO
Chegada a Milão e transporte ao hotel. 
Tempo livre nesta cidade, com destaque 
para sua deslumbrante catedral de estilo 
gótico; a galeria Vittorio Emanuele II; o Tea-
tro Scala, com seu interessante Museu da 
Música, etc. Jantar (incluso opção 2 e 3) e 
acomodação. 

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… Almoço (3). Saída 
para Verona, a cidade de Romeu e Julieta. 
Tempo livre. Poderá visitar também a Pia-
zza Bra, além da gloriosa Arena Romana 
do século I, a terceira estrutura desse tipo, 
em tamanho. Continuação da viagem até 
Veneza. Jantar (1, 2 e 3) e acomodação. Op-
cionalmente poderemos 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, e das ilhas de Mu-
rano e Lido. Começaremos nossa visita pa-
norâmica (incl..) pela magnífica Praça São 

Marcos, onde se reúnem a arte grega, me-
dieval, bizantina e veneziana, formando um 
maravilhoso conjunto arquitetónico com a 
basílica de São Marcos, a Torre do Relógio, 
a ponte dos Suspiros, o Campanile e o Pa-
lácio Ducal. Visita a uma fábrica de cristal 
de Murano. Almoço (3). 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, 2 e 3) e acomodação. 

DIA 5. (Quinta Feira) VENEZA-PÁDUA-
FLORENÇA 
Café da manhã. Saída para Pádua, cidade 
universitária, onde se destaca sua magní-
fica praça Prato della Valle. Em seu centro 
há um pequeno jardim, onde se chega cru-
zando uma das quatro pontes de pedra que 
cruzam um fosso circular. No próprio jardim 
concentram-se diversas estátuas, represen-
tando seus habitantes mais importantes do 
passado; a basílica de Santo Antônio, cons-
truída para abrigar o sepulcro do santo. Con-
tinuação da viagem para Florença, berço e 
centro do Renascimento. Almoço (3). 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, con-
templaremos sua magnífica cúpula do ar-
quiteto Brunelleschi. Visitaremos também a 
Praça da Signoria, o Palácio do Governo dos 
Médici e o Campanile de Giotto. Resto do dia 
livre. Aqueles que quiserem poderão visitar a 
Academia, para contemplar o famoso “Davi”, 
de Michelangelo e outras obras-primas. Jan-
tar  (2 e 3) e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) FLORENÇA-ASSIS-
ROMA 
Saída para Assis. Visitaremos a basílica de 
São Francisco, o mais belo de todos seus 
templos, com afrescos de Cimabue e Giotto 
e os pintores da escola florentina. Conti-
nuação da viagem até Roma. Almoço (2 e 3). 
Apresentamos a capital do Tibre com uma 
visita panorâmica de ônibus ao coração da 
antiga Roma, conhecendo a ilha Tiberina e o 
bairro do Trastevere; as colinas de Aventino e 
a colina do Palatino, sendo que nesta última 
encontramse as mais antigas memórias de 
Roma. Da mesma forma, podemos admirar 
o Coliseu, o Circo Máximo ou o Arco de Cons-
tantino, de 315 d.C., além da Piazza Venezia 
e o Campidoglio. A mais famosa das sete 
colinas da cidade de Roma, onde se desta-
cam suas praças, cujas fachadas, calçadas e 
escadarias foram desenhadas por Michelan-
gelo. Também desfrutaremos da vista do foro 
romano, que foi o centro político, religioso e 
comercial da antiga Roma.Pela tarde, fare-
mos a visita inclusa a Roma Barroca (2 e 3); 
percurso pelas principais praças da cidade, 
visitando visitando a famosa Fontana di Trevi, 
Panteão e a espetacular Praça Navona. Jan-
tar  (3) e acomodação.

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 e 3). Começamos com a visita aos 
Museus do Vaticano, que foram os antigos 
palácios papais, o grande pátio da Pinha, a 
sala da Cruz, a galeria dos Candelabros, a 
dos Tapetes, a dos Mapas, a sala Sobiesky 

Serviços incluídos em cada opção

 Día 3:  Pensão C. 2:  M. Pensão 1:  Acom./Café m.

 1 Voo não incluído Voo não incluído Voo não incluído 
 Noite a bordo 

 2 Jantar Jantar – 
 Milão Acomodação Acomodação Acomodação

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

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

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

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

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

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

 9 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Roma 

9  días  ... a partir de  925 $ USA

Ver nossa Opção
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e a da Imaculada; ao final entraremos na 
Capela Sistina, com todos seus afrescos 
restaurados. Depois, vamos passar para 
a Basílica de São Pedro. Terminaremos na 
magnífica Praça de São Pedro. Almoço (2 e 
3). Pela tarde  poderá aproveitar para vistar, 
por conta própia, as basílicas Maiores e as 
Catacumbas; Santa Maria Maior, a mais bela 
e antiga (século IV) das basílicas dedicadas 
a Maria. Seguimos até São João de Latrão. 
Catedral de Roma e primeira residência dos 
Papas, com obras de arte da Idade Média 
ao Barroco. Percorrendo a primeira parte 
da Via Appia Antiga, com vista da Capela do 
Domine Quo Vadis, chega-se às catacumbas 
(de Domitila ou São Calisto), onde uma guia 
especializada mostrará os cemitérios subte-
rrâneos, primeiros lugares de sepultura dos 
cristãos e judeus. Resto do dia livre. Jantar  
(3) e acomodação. 

DIA 8. (Domingo) ROMA  
(Excursão a Nápoles e Capri) 
Estadia com meia pensão ou pensão com-
pleta. Maravilhosa excursão opcional de dia 
completo a Nápoles e Capri (2 e 3). Saída 

pela manhã de ônibus em direção a Nápoles. 
Uma visita panorâmica pela baía é um espe-
táculo inesquecível, que, por si só, já bas-
taria 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 tempo livre para 
visitar os magníficos jardins de Augusto. Se-
guiremos para o restaurante onde será ser-
vido o almoço (2 e 3). À tarde, tempo livre 
para percorrer as elegantes ruas, as melho-
res lojas, as joalharias exclusivas e a famosa 
Piazzetta com suas antigas cafetarias. Tudo 
isso confirma a fama de Capri como “Pérola 
do Mediterrâneo”. Aqueles que desejarem 
também poderão fazer uma visita a Pom-
peia. Com o guia local, visitaremos as ruínas 
desta colónia romana que o vulcão Vesúvio 
sepultou em 24 de agosto do ano 79 depois 
de Cristo. Jantar  (3) e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira)ROMA
Café da manhã. No horário indicado, trans-
porte ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

Milão Verona Padua

Florença

Asís

Roma

Capri

Sicilia

Nápoles

Veneza

Cerdeña

AUSTRIA

ESLOVENIA

SUIZA

FRANCIA

INCLUÍDO NO TOUR

Traslados: do aeroporto ao hotel e vice-
versa.

Ônibus Autopullman para o percurso 
dentro da Itália.

 Outras atrações incluídas: Cruzeiro pelas 
ilhas da laguna veneziana. Travessia da 
laguna veneziana em barco privativo para 
regressar ao hotel.

 Estadia em Hotéis: indicados ou similares 
em quartos duplos com banheiro ou 
chuveiro.

 Taxas de acomodação na Itália
 Seguro de viagem.
 Fone de ouvidio inclusos do 3º ao 8º dia 
ambos inclusive.

NOTAS DE INTERESSE

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

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

PREÇOS POR PERSSOA $ USA

Em quarto duplo 4**** 4****
Centro

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 1.020

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.160 1.245

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.295 1.405

Spto.quarto individual. . . . . . . 385 495

■ Temporada Media. . . . . . . . . 85 130

■ Temporada Alta.. . . . . . . . . . . 145 350

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 

Decembro 19 26

• 2022

Janeiro 16 30

Fevereiro 20 27

Março 13

 ■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta

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

“Easy Going”

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

De Paris a Madri, passando pela Suíça, 
Alemanha, Côte D´Azur e Barcelona, 
entre outras cidades importantes, 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.

¡¡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.

Em quarto duplo 4**** 4****
Centro

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.815 1.910

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.050 2.135

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.185 2.295

Spto. hab. individual . . . . . 385 495

■ Temporada Media. . . . . 85 130

■ Temporada Alta.. . . . . . . 145 150

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

  **** 

 ****  City Center

Milão  Milão

C. Jolanda Ciudad 
www.atahotels.it  

Century Ciudad  
www.unacentury.it  

Cosmo Cinisello
www.cosmohotelpalace.it

Veneza  Veneza

Villa Fiorita  Monastier 
www.parkhotelvillafiorita.it

Base Hotel Noventa 
www.basehotel.it  

Le Terrazze Villorba
www.leterrazzehr.it

Florença  Florença

The Gate  Sesto F. H. Croce di Malta
www.thegatehotel.it  crocedimaltaflorence.com

Raffaello  Ciudad Palazzo Ricasoli
www.raffaellohotel.it  www.hotelricasoli.it

W. Florence  Campi 
westflorencehotel.it  

V. Gabriele  Ciudad 
dannunziohotel.com

Roma  Roma

Fleming  Ciudad Hotel Cicerone
www.gruppoloan.it  www.hotelcicerone.com

C. Colombo Ciudad Gran H. Genova
www.gruppoloan.it  hotel-genova-rome.com

Same
opcão
4****

Same
opcão
4****
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ITÁLIA SONHADA 
CÔTE D’AZUR e ESPANHA
1  noite em Milão, 2  em Veneza, 1  em Florença, 3  em Roma, 
1  em Côte D´Azur, 1  em Barcelona  y  2  em Madri

 duas opções

 1. Acomodação e café da manhã mais 2 jantares mais:

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

 2. Meia pensão mais:

• Todas as visitas incluídas na opção 1

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 nesta cidade, com destaque 
para sua deslumbrante catedral de estilo 
gótico; a galeria Vittorio Emanuele II; o Tea-
tro Scala, com seu interessante Museu da 
Música, etc.Jantar (incluso opção 2) e aco-
modação.

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. 
Poderá visitar também a Piazza Bra, além 
da gloriosa Arena Romana do séculoI, a 
terceira estrutura desse tipo, em tamanho.

Continuação da viagem até Veneza. Jantar (1 
e 2) e acomodação. Opcionalmente podere-
mos 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 magnífi-
cas paisagens de Veneza, cidade única no 
mundo, e das ilhas de Murano e Lido. Co-
meçaremos nossa visita panorâmica (incl..) 
pela magnífica Praça São Marcos, onde se 
reúnem a arte grega, medieval, bizantina e 
veneziana, formando um maravilhoso con-
junto arquitetónico com a basílica de São 
Marcos, a Torre do Relógio, a ponte dos Sus-
piros, o Campanile e o Palácio Ducal. 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, cidade 
universitária, onde se destaca sua magní-
fica praça Prato della Valle. Em seu centro 
há um pequeno jardim, onde se chega cru-
zando uma das quatro pontes de pedra que 
cruzam um fosso circular. No próprio jardim 
concentram-se diversas estátuas, repre-
sentando seus habitantes mais importantes 
do passado; a basílica de Santo Antônio, 
construída para abrigar o sepulcro do santo. 
Continuação da viagem para Florença, ber-
çoe centro do Renascimento. Visita panorâ-
mica pela cidade; seguindo os passos de 
Leonardo e Michelangelo, entraremos em 
contato com a essência do Renascimento. 
Na  Catedral de Santa Maria del Fiore, con-
templaremo ssua magnífica cúpula do ar-
quiteto Brunelleschi. Visitaremos também a 
Praça da Signoria, o Palácio do Governo dos 
Médicie o Campanile de Giotto. Resto do dia 
livre.Aqueles que quiserem poderão visitar a 
Academia, para contemplar o famoso “Davi”, 
de Michelangelo e outras obras-primas. Jan-
tar (2) e hospedagem.

DIA 6 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS – 
ROMA
Café da manhã. Saída para Asis. Vamos vi-
sitar o Basílica de San Francisco, a mais bela 
de todos os seus templos. Continuação da 
viagem a Roma. Almorço (2). Visita panorâ-
mica de ônibus para o coração da Roma an-
tiga, conhecendo a Ilha Tiberina, Trastevere, 

as colinas de Avetino e Palatino, o último 
contém as mais antigas memórias de Roma; 
a beleza deste lugar, com sítios arqueológi-
cos e as suas maravilhosas vistas fazem 
dele um dos lugares mais bonitos da ci-
dade. Vamos ver também o Coliseu, o Circo 
Máximo, o Arco do Triunfo de Constantino, 
Teatro de Marcelo e Castelo de Santo Angel, 
a famosa Praça de Veneza e as escadas do 
Campidoglio, o mais famoso dos sete mon-
tes da cidade de Roma, da qual destacamos 
sua praça com suas fachadas, pavimentos 
e escadas. À tarde, opcionalmente, visitare-
mos a Roma Barroca; Recorreremos as prin-
cipais praças da cidade, visitando a famosa 
Fontana di Trevi, Panteão e o espetacular 
Piazza Navona. Hospedagem

DIA 7 (sábado) ROMA
Café da manhã. Hoje temos uma visita op-
cional muito interessante para os Museus 
do Vaticano, Capela Sistina e o interior da 
Basílica de São Pedro. Almoço (2). À tarde, 
teremos a oportunidade de visitar por conta 
própria as principais Basílicas e Catacum-
bas. Restante do dia livre. Hospedagem.

DÍA 8 (Domingo) ROMA 
(Excursão opcional a Nápoles e Capri). 
Café da manhã. Dia livre durante o qual 
você poderá fazer uma bela excursão opcio-
nal durante todo o dia para Nápoles e Capri. 
Partida de manhã de ônibus para Nápoles. A 
visita panorâmica da Baía é um espetáculo 
inesquecível. Existe a possibilidade de visi-
tar também Pompéia (opcional). Com o guia 
local visitaremos os restos desta colônia ro-
mana que o vulcão Vesúvio enterrou em 24 
de agosto do ano 79 depois de Cristo. Vamos 
andar pelas ruas de paralelepípedos e visi-
taremos algumas casas para aprender mais 
sobre a vida e curiosidades destes Pom-
peianos 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 magníficos jardins de Augusto. 
Pela tarde tempo livre para explorar as ruas 
elegantes as melhores lojas, as exclusivas 
joalherias e a famosa Piazzetta com suas 
cafeterias antigas, tudo isso confirma a fama 
de Capri como “pérola do Mediterrâneo”. No 
final da tarde voltaremos a Roma.

DIA 9 (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 
Milagres: o Batistério, o Catedral e a única 

13  días  ... desde  1.290 $ USA

Serviços incluídos em cada opção

Dia 2:   M. Pensão 1:   Acom./Café m.

1
Noite a bordo

Voo não incluído Voo não incluído

2
Milão

Traslado para hotel Traslado para hotel

3
Verona
Veneza

Café da manhã
Visita a Verona
Jantar

Café da manhã
Visita a Verona
Jantar

4
Veneza

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

Café da manhã
Visita a Veneza
Jantar

5
Padua

Florença

Café da manhã
Visita a Pádua
Visita a Florença
Jantar

Café da manhã
Visita a Pádua
Visita a Florença
–

6
Asis

Roma

Café da manhã
Visita a Assis
Almoço
Visita a Roma

Café da manhã
Visita a Assis
–
Visita a Roma

7
Roma

Café da manhã
Almoço

Café da manhã
–

8
Roma

Café da manhã Café da manhã

9
Pisa

Côte D´Azur

Café da manhã
Visita a Pisa

Café da manhã
Visita a Pisa

10
Barcelona

Café da manhã
Visita a Barcelona

Café da manhã
Visita a Barcelona

11
Zaragoza

Madri

Café da manhã
Visita a Zaragoza

Café da manhã
Visita a Zaragoza

12
Madri

Café da manhã
Visita a Madri

Café da manhã
Visita a Madri

13
Madri

Café da manhã Café da manhã 
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torre inclinada que segue desafiando a lei 
da gravidade. Continuação da viagem em 
direção a Côte D´Azur. Chegada e hospeda-
gem. À noite visita opcional para Mônaco e 
Monte Carlo.

DIA 10 (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 11 (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 12 (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 13 (sexta-feira) MADRI – BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços. 

NOTAS DE INTERÉS
•  Quando você não pode vivistar Capri, será 

substotuído por Sorrento.

•  Quando para a rota Roma-Côte D’AzurBarcelona 
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. 

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

INCLUIDO NO TOUR

Traslado: aeroporto-hotel no dia da egada.

Guia acompanhante guia durante toda 
a viagem.

Visitas com guia local: Veneza, Florença, 
Roma, Barcelona e Madri

Visitas explicadas pelo nosso guia: 
Verona, Assis, percorrer o Trastevere, Pisa, 
Barcelona, Saragoça e a Plaza Maior

Refeições: Café da manhã diário + 2 
jantares.
Opçao 2: Café da manhã diário + 7 
refeições.

Outras atrações incluídas: visita a uma 
Fábrica de vidro de Murano.

Acomodações em hotéis previstos ou 
similares.

Ônibus para toda a viagem terrestre.

Seguro de viagem.

Impostos municipais: taxas de alojamento 
e as de circulação exigida pelas prefeituras

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

Côste D’Azur Apogia*** Cidade
 www.apogia-hotel-nice.com

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

Madri Rafael Atocha**** Cidade
 www.rafaelhoteles.com

PREÇOS POR PESSOA $ USA
Em quarto duplo

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.290

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.370

Spto. quarto individual. . . . . . . . . . . 605

■ Temporada Media. . . . . . . . . . . . . . 40

■ Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . . 140

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

“Easy Going”

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

De Madri a Madri, passando pela Suíça, 
Alemanha, Côte D´Azur e Barcelona, entre 
outras cidades importantes, 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.

¡¡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.

Em quarto duplo

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.685

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.765

Spto. quarto individual . . . . . . . . . . 605

■ Temporada Media. . . . . . . . . . . . . 40

■ Temporada Alta.. . . . . . . . . . . . . . . 140

DATAS DE SAÍDA DO BRASIL

Todos os domingos do ano

De 21 de março 2021 a 13 de março 2022

Exceto saídas: 28/03, 25/04, 31/10, 7/11, 14/11,

5-12/12, 2-9/1, 23/1, 6-13/2 e 6/3

■ T. Baixa: 17 out 2021 a 13 março 2022.

■ T. Media: 4 julho a 28 agosto 2021

■ T. Alta: 21 março a 3 julho 2021
  e 29 agosto a 16 outubro 2021
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obra da arte medieval, o Bairro Latino, La So-
borna; O Panteão dos Homens Ilustres, onde 
Mausoléu de Napoleão está localizado: O Pa-
lácio 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. Na sequência subida (opc.) 
ao 2º piso do a Torre Eiffel. Terminaremos o 
dia com um passeio a pé pelo bairro de Mont-
martre (opc.), A Plaza de Tertre com seus 
retratistas 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.

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 a Frankfurt. Visita panorâmica da 
cidade. Vamos terminar o dia com uma de-
gustação de cerveja. Jantar (opçao 2 e 3). 
Hospedagem.

DIA 6 (segunda-feira) FRANKFURT -  
HEIDELBERG - FRIBURGO - ZURIQUE
Café da manhã  e saída para Heidelberg, 
vamos fazer uma visita com o nosso guia 
pela cidade, onde se destaca sua Universi-
dade, sua fachada antiga e especialmente o 
Castelo, que era a residência dos príncipes 
eleitores do Palatinado. Vamos continuar a 
viagem a Freiburg. Tempo livre. Seguimos 
para Zurique. Jantar e hospedagem.

DIA 7 (terça-feira) ZURIQUE- LUCERNA - 
VERONA - VENEZA
Café da manhã e partida para Verona, a ci-
dade de Romeo e Julieta. Tempo livre para 
visitar a casa de Julieta, localizada perto 
da Piazza Erbe, uma mansão medieval 
compacta com a sua varanda típica, Conti-
nuação da viagem até Veneza. Jantar e hos-
pedagem. Opcionalmente podemos realizar 
uma visita a Veneza à noite.

DIA 8 (quarta-feira) VENEZA
Café da manhã. Pela manhã, translado para 
Praça de São Marcos. Vamos fazer um cru-

zeiro (inc) através da lagoa veneziana entre 
belas vistas. Vamos começar a nossa visita 
panorâmica (inc) pela impressionante Praça 
de São Marcos, na qual reúne arte grega, 
medieval, bizantina e veneziana, formando 
um maravilhoso conjunto arquitetônico 
com a Basílica de San Marcos, a Torre do 
Relógio, a Ponte dos Suspiros, Campanille 
e o Palácio dos Doges. Visita a uma fábrica 
de vidro de Murano. Almorço (3). Restante 
do tempo livre. Aconselhamos você a andar 
em torno de seus becos até a Ponte Rialto 
e fazer um passeio de gôndola (opcional) 
pelos canais típicos venezianos. Jantar (2 e 
3) e hospedagem

DIA 9 (quinta-feira) VENEZA-PÁDUA- 
FLORENÇA
Café da manhã. Partida para Pádua, uma 
cidade universitária, onde se destaca sua 
magnífica Plaza Prato Della Valle e a Basílica 
de San Antonio. Construído para abrigar o 
Santo Sepulcro. Continuação até Florença, 
onde faremos a visita panorâmica da cidade 
(inc). Seguindo os passos de Leonardo e 
Michelangelo, vamos nos aproximar para 
conhecer as chaves do Renascimento. Na 
Catedral de Santa Maria das Flores, contem-
plaremos sua magnífica cúpula arquiteto 
Bruelleschi. Nós também vamos visitar o 
Plaza da Signoria, o Palácio do Governo dos 
Médici e o Campanille de Giotto. Almorço 
(3). Restante do dia livre. Opcionalmente, 
você poderá visitar os Museus Florentinos 
e a Academia, onde você poderá desfrutar 
contemplando o famoso “David” de Mi-
guelangelo e outras obras-primas. Jantar 
(opçao 2 e 3) e hospedagem.

DIA 10 (sexta-feira) FLORENÇA - ASSIS 
ROMA
Café da manhã. Saída para Asis. Vamos visi-
tar o Basílica de San Francisco, a mais bela 
de todos os seus templos. Continuação da 
viagem a Roma. Almorço (opç. 2 e 3). Visita 
panorâmica de ônibus para o coração da 
Roma antiga, conhecendo a Ilha Tiberina, 
Trastevere, as colinas de Avetino e Palatino, 
o último contém as mais antigas memórias 
de Roma; a beleza deste lugar, com sítios 
arqueológicos e as suas maravilhosas vis-
tas fazem dele um dos lugares mais bonitos 
da cidade. Vamos ver também o Coliseu, o 
Circo Máximo, o Arco do Triunfo de Constan-
tino, Teatro de Marcelo e Castelo de Santo 
Angel, a famosa Praça de Veneza e as esca-
das do Campidoglio, o mais famoso dos sete 
montes da cidade de Roma, da qual desta-

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 
excursão opcional para Paris iluminada. 
Hospedagem.

DIA 3 (sexta-feira) PARIS
Café da manhã. Tour panorâmico da cidade 
onde vamos ver: A Catedral de Notre Dame, 

PARIS E ITÁLIA SONHADA
 3 noites em Paris, 1 em Frankfurt, 1 em Zurique, 2 en Veneza 

 1 em Florença e 3 em Roma

 três opções

 1. Café da manhã mais 3 jantares:

• Visitas panorâmicas a: Paris, Frankfurt, Heidelberg, Freiburg, 
 Lucerna, Verona, Veneza, Pádua, Florença, Assis e Roma.

 2. Meia pensão e visitas panorâmicas incluídas na opção 1 mais:

• Roma Barroca, Museus do Vaticano e Capela Sistina

• Visita a Nápoles e Capri.

 3. Pensão completa, mais:

• Todas as visitas incluídas na opção 2.

Serviços incluídos em cada opção

 Dia 3:  Pensão C. 2:   M. Pensão Opc. 1: Acom./Café m.

 1 Voo não incluído Voo não incluído Voo não incluído 
 Noite a bordo

 2 Traslado para hotel Traslado para hotel Traslado para hotel 
 Paris

 3 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Paris Visita a Paris Visita a Paris Visita a Paris

 4 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 París

 5 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Frankfurt Cruzeiro no Reno Cruzeiro no Reno Cruzeiro no Reno 
  Visita a Frankfurt Visita a Frankfurt Visita a Frankfurt 
  Jantar Jantar –

 6 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Heidelberg Visita a Heidelberg Visita a Heidelberg Visita a Heidelberg 
 Friburgo Visita a Friburgo Visita a Friburgo Visita a Friburgo 
 Zurique Jantar Jantar Jantar

 7 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Lucerna Visita a Lucerna Visita a Lucerna Visita a Lucerna 
 Verona Visita a Verona Visita a Verona Visita a Verona 
 Veneza Jantar Jantar Jantar

 8 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Veneza Visita a Veneza Visita a Veneza Visita a Veneza 
  Almoço – – 
  Jantar Jantar Jantar

 9 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Padua Visita a Padua  Visita a Padua Visita a Padua  
 Florença Almoço – – 
  Visita a Florença  Visita a Florença Visita a Florença  
  Jantar Jantar –

 10 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Assís Visita a Assis Visita a Assis Visita a Assis 
 Roma Almoço Almoço – 
  Visita a Roma Visita a Roma Visita a Roma 
  Roma Barroca Roma Barroca – 
  Jantar – –

 11 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Roma Museus Vaticanos Museus Vaticanos – 
  Almoço Almoço – 
  Jantar – –

 12 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Roma Visita a Napoles e Capri Visita a Napoles e Capri – 
  Almoço Almoço – 
  Jantar – –

 13 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Roma

13  dias  ... a partir de  1.540 $ USA
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camos sua praça com suas fachadas, pavi-
mentos e escadas. À tarde, opcionalmente, 
visitaremos a Roma Barroca (inclusa opç. 2 
e 3); Recorreremos as principais praças da 
cidade, visitando a famosa Fontana di Trevi, 
Panteão e o espetacular Piazza Navona. 
Jantar (3).Hospedagem.

DIA 11 (sábado) ROMA
Café da manhã. Hoje temos uma visita op-
cional muito interessante para os Museus 
do Vaticano, Capela Sistina e o interior da 
Basílica de São Pedro (inclusa opç. 2 e 3). 
Almorço (2 e 3). À tarde, teremos a opor-
tunidade de visitar por conta própria as prin-
cipais Basílicas e Catacumbas. Restante do 
dia livre. Jantar (3).Hospedagem..

DÍA 12 (domingo) ROMA
(Excursão opcional a Nápoles e Capri,  
inclusa opç. 2 e 3). 
Café da manhã. Dia livre durante o qual 
você poderá fazer uma bela excursão opcio-
nal durante todo o dia para Nápoles e Capri. 
Partida de manhã de ônibus para Nápoles. 

A visita panorâmica da Baía é um espetá-
culo inesquecível. Existe a possibilidade de 
visitar também Pompéia (opcional). Com o 
guia local visitaremos os restos desta colô-
nia 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 curiosidades 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 magníficos jardins de Au-
gusto. Então iremos ao restaurante onde o 
almoço será servido. Pela tarde tempo livre 
para explorar as ruas elegantes as melhores 
lojas, as exclusivas joalherias e a famosa 
Piazzetta com suas cafeterias antigas, tudo 
isso confirma a fama de Capri como “pérola 
do Mediterrâneo”. No final da tarde voltare-
mos a Roma.

DIA 13 (segunda-feira) ROMA – BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

Frankfurt

Heindelberg
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Veneza

  Florença
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París
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Padua
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ALEMANHA

BÉLGICA

FRANCIA SUIÇA

HOLANDA

AUSTRIA

ITALIA

ESPANHA

NOTAS DE INTERESSE

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

•  Quando para a viagem Paris - Milão o número de 
pax é inferior a 10, a viagem será feita de avião 
para Milão, passando mais uma noite em Paris 
de Frankfurt, e em Milão, em vez de Zurique.

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

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

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

Frankfurt Novotel C.W.**** Cidade
  www.novotel.com

  Imperial**** Cidade
  www.novum.de

Zurique Ibis Zurich Messe***  Periferia
  www.acorhotels.com

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

  Base Hotel**** Noventa
  www.basehotel.it

  Brioni/Colombo**** L. Jesolo
  www.hotelbrioni.info

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

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

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

  Mantegna**** Cidade
  www.barcelo.com

INCLUIDO NO TOUR

Traslado aeroporto-hotel-aeroporto.

Guia acompanhante guia durante toda 
a viagem.

Visitas com guia local: Paris, Veneza, 
Florença, Roma

Visitas explicadas pelo nosso guia: 
Frankfurt, Heidelberg, Verona, Assis, 
percorrer o Trastevere.

Refeições e visitas incluidas: veja la 
tabela de serviços.

Outras atrações incluídas: Cruzeiro no 
Reno, degustação de cerveja em Frankfurt, 
visita a uma Fábrica de vidro de Murano.

Acomodações em hotéis previstos ou 
similares.

Ônibus para toda a viagem terrestre.

Seguro de viagem.

Impostos municipais: taxas de 
alojamento e as de circulação exigida 
pelas prefeituras.

PREÇOS POR PESSOA $ USA
Em quarto duplo

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.540

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.870

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.015

Spto. quarto individual. . . . . . . . . . . 605

■ Temporada Media. . . . . . . . . . . . . . 60

■ Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . . 170

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

De Londres a Madri, passando pela Suíça, 
Alemanha, Côte D´Azur e Barcelona, 
entre outras cidades importantes, 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.

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.

Em quarto duplo

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.935

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.265

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.410

Spto. quarto individual . . . . . . . . . . 605

■ Temporada Media. . . . . . . . . . . . . 60

■ Temporada Alta.. . . . . . . . . . . . . . . 170

DATAS DE SAÍDA DO BRASIL

Todos os domingos do ano

De 17 de março 2021 a 9 de março 2022

Exceto saídas: 28/03, 25/04, 31/10, 7/11, 14/11,

5-12/12, 2-9/1, 23/1, 6-13/2 e 6/3

■ T. Baixa: 20 out 2021 a 9 março 2022.

■ T. Media: 7 julho a 24 agosto 2021

■ T. Alta: 17 março a 6 julho 2021
  e 25 agosto a 19 outubro 2021
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París

Londres Dover

Calais

IRLANDA

REINO UNIDO

FRANCIA

ALEMANIA

SUIZA

ITALIA

ESPAÑA

LONDRES E PARIS
3  noites em Londres 3  Paris

 alojamento e café da manhã

 Além da visita panorâmica em Londres, incluímos:

 • Café da manhã.

 • Visita de París.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

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

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

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

INCLUIDO NO ROTEIRO

Traslados: aeroporto-hotel no dia da 
chegada.

Guia acompanhante.

Visitas com guia local: Londres, Paris.

Refeições: café da manhã diário

Alojamientos em hotéis previstos ou 
similares.

Ônibus para a viagem terrestre.

Seguro de viagem.

Impostos municipais: taxas de 
alojamento e as de circulação exigida 
pelas prefeituras

NOTAS DE INTERESSE

•  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.

8  días  ... a partir de  925 $ USA

PREÇOS POR PESSOA $ USA 

En habitación a doble .................. 925

Supl. quarto individual . . . . . . . . . . . . . . 330

■ Temporada Media.. . . . . . . . . . . . . . . . . 25

■ Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL

• 2021

Abril 4 11 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

Novembro 14 21 

Decembro 12 19

• 2022

Janeiro 9 23

Fevereiro 13 20

Março 6

 ■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta

Visitando duas das principais capitais 
da Europa, com total tranquilidade 
e observando todo o medidas de 
segurança. Vamos desfrutar de costumes 
e pessoas incrível acompanhado pelo 
nosso guias-coductores.

Inclui uma mala e uma bolsa mão por 
pessoa.

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.

Em quarto duplo. . . . . . . . . . . . . . . 1.685

Spto. quarto individual . . . . . . . . . . 330

■ Temporada Media. . . . . . . . . . . . . 25

■ Temporada Alta.. . . . . . . . . . . . . . . 40

NOVO
“Easy Going”

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

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

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

Veículo Mercedes V250 ou similar.

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

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

DIA 1 (Domingo) BRASIL - LONDRES
Apresentação no aeroporto no horário in-
dicado para embarcar em um avião para 
Londres. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) LONDRES
Chegada em Londres Assistência no aero-
porto e traslado para o hotel. Tempo livre. 
Excursão opcional para Londres à noite, 
visita durante a qual caminharemos por 
Picadilly Circus, Trafalgar Square, Catedral 
de San Pablo, etc., no final da visita faremos 
uma parada em um típico “pub” inglês, onde 
provaremos sua excelente cerveja gelada. 
Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) LONDRES
Café da manhã. Pela manhã faremos a vi-
sita panorâmica da cidade onde veremos: 
Westminster, centro político da Grã-Bre-
tanha e da Common Weatlh, as Casas do 
Parlamento, a famosa Torre do relógio ou Big 
Ben e Westminster Abbey. Veremos o Palá-
cio de Buckingham, residência real, onde 
todos os dias às 11 horas tem a fa-mosa 
troca de guarda. Tarde livre. Hospe-dagem.

DIA 4 (quarta-feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais 
cosmopolita de mundo, para fazer com-pras 
e visitas de interesse. Nós também propo-
mos que você visite opcionalmente o Cas-
telo de Windsor, uma das residências oficiais 
da rainha, tem sido a casa dos so-beranos 
por mais de 900 anos. Hospeda-gem.

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 Euros-tar 
ou avião). Traslado para o hotel. Pela noite, 
excursão opcional Paris Iluminad. 

DIA 6 (sexta-feira) PARIS
Café da manhã. Tour panorâ-mico da ci-
dade onde vamos ver: A Catedral de Notre 
Dame, obra da arte medieval, o Bairro La-
tino, La Soborna; O Panteão dos Homens 
Ilustres, onde Mausoléu de Na-poleão está 
localizado: O Palácio e Jardins do Luxem-
burgo; A torre Eiffel; a Plaza de la Concór-

dia, a Ópera e a Plaza Etoile com o Arco do 
Triunfo. 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. Na sequên-
cia subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel. 
Terminaremos o dia com um passeio a pé 
pelo bairro de Mont-martre (opc.).

DIA 7 (sábado) PARIS
Café da manhã. Dia livre. Ofe-recemos a 
possibilidade de fazer a visita (opcional): 
• Museu do Louvre: Um dos maiores mu-

seus do mundo, zeloso guardião do sorriso 
enigmático da Mona Lisa.

• Museu de Arte Moderna, do Centro Pom-
pidou.

• Museu D’Orsay, com uma valiosa coleção 
dos melhores quadros impressionistas

DIA 8 (domingo) PARIS
Café da manhã. Fim del viagen e de nossos 
serviços.



43 PANAVISIÓN

París

Londres

Madri

Dover

Calais

LONDRES, PARÍS E MADRI
3  noites em Londres 3  Paris e  3 en Madri

 alojamento e café da manhã

 Além da visita panorâmica em Londres e Paris, incluímos:

 • Café da manhã.

 • Visita de Madri.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

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

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

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

Madri Rafael Atocha **** Cidade
  www.hotelmadridpraga.com

  Rafael Ventas **** Cidade
  www.rafaelhoteles.com

INCLUIDO NO ROTEIRO

Traslados: aeroporto-hotel no dia da 
chegada.

Guia acompanhante.

Visitas com guia local: Londres, Paris e Madri.

Refeições: café da manhã diário

Alojamientos em hotéis previstos ou 
similares.

Ônibus para a viagem terrestre.

Seguro de viagem.

Impostos municipais: taxas de alojamento 
e as de circulação exigida pelas prefeituras

IRLANDA

REINO UNIDO

FRANÇA

ALEMANHA

SUIÇA

ITALIA

ESPANHA

NOTAS DE INTERESSE

•  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.

11  días  ... a partir de  1.205 $ USA

PREÇOS POR PESSOA $ USA 

En habitación a doble .................. 1.205

Supl. quarto individual . . . . . . . . . . . . . . 495

■ Temporada Media.. . . . . . . . . . . . . . . . . 60

■ Temporada Alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL

• 2021

Abril 4 11 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

Novembro 14 21 

Decembro 12 19

• 2022

Janeiro 9 23

Fevereiro 13 20

Março 6

 ■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta

Visitando três das principais capitais 
da Europa, com total tranquilidade 
e observando todo o medidas de 
segurança. Vamos desfrutar de costumes 
e pessoas incrível acompanhado pelo 
nosso guias-coductores.

Inclui uma mala e uma bolsa mão por 
pessoa.

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.

Em quarto duplo. . . . . . . . . . . . . . . 2.345

Spto. quarto individual . . . . . . . . . . 495

■ Temporada Media. . . . . . . . . . . . . 60

■ Temporada Alta.. . . . . . . . . . . . . . . 85

NOVO
“Easy Going”

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

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

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

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

Veículo Mercedes V250 ou similar.

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO

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. Ex-
cursão opcional para Londres à noite. No final 
da visita faremos uma parada em um típico 
“pub” inglês, onde provaremos sua excelente 
cerveja gelada. Hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) LONDRES
Café da manhã. Pela manhã faremos a visita 
panorâmica da cidade onde veremos:  as 
Casas do Parlamento, a famosa Torre do reló-
gio ou Big Ben e Westminster Abbey. Veremos 
o Palácio de Buckingham, residência real, 
onde todos os dias às 11 horas tem a famosa 
troca de guarda. Tarde livre. 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, 
excursão opcional Paris Iluminada. 

DIA 6 (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 So-
borna; O Panteão dos Homens Ilustres, onde 
Mausoléu de Napoleão está localizado: O Pa-
lácio e Jardins do Luxemburgo. Tempo livre 
durante o qual oferecemos participar de uma 
excursão opcional no Sena, e na sequência 
subida (opc.) ao 2º piso do a Torre Eiffel.

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.

DÍA 8 (domingo) PARIS - MADRI
Viagem de avião
Café da manhã. No horário agendado, 
traslado para o aeroporto de Roma para 
pegar um voo com destino Madri (vôo não 
incluído). Chegada em Madrid, assistência 
n aeroporto e traslado ao hotel. Tempo livre. 
Hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) MADRI
Café da manhã. Hoje faremos a visita pa-
norâmica da cidade. De noite recomendamos 
percorrer a Plaza Mayor e desfrutar de alguns 
de suas tapas em um dos bares típicos que se 
encontram aoredor. Hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) MADRI
Café da manhã. Dia livre. Oferecemos a pos-
sibilidade fazer uma visita opcional a Toledo. 
Hospedagem.

DIA 11 (quarta-feira) MADRI - BRASIL
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.
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PARIS E PAÍSES BAIXOS,
COM CRUZEIRO AO LONGO DO RENO

3 noites em Paris, 1 em Bruxelas, 2 em Ámsterdã  e 1 em Frankfurt

  três opções

 1. Alojamento e café da manhã mais:

• Visitas panorâmicas a: Paris, Bruxas, Gante, Bruxelas, Antuérpia, Haia e Amsterdã
• Colônia, cruzeiro no Reno e Frankfurt.

 2. Meia pensão e visitas incluídas na opção 1 mais:

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

 3. Pensão completa, mais:

• Todas as visitas incluídas na opção 2

Serviços incluídos em cada opção

Día 2:  Pensão C. 1:   M. Pensão 1:   Acom. /Café m.

1
Noite a bordo

Voo não incluído Voo não incluído Voo não incluído

2
Paris

Traslado para hotel
Paris Iluminada
Jantar

Traslado para hotel
Paris Iluminada
Jantar

Traslado para hotel
–
–

3
Paris

Café da manhã
Visita a Paris
Almoço
Passeio pelo Sena
Jantar

Café da manhã
Visita a Paris
Almoço
Passeio pelo Sena
–

Café da manhã
Visita a Paris
–
–
–

4
Paris

Café da manhã
Almoço

Café da manhã
Almoço

Café da manhã
–

5
Bruxas
Gante

Bruxelas

Café da manhã
Visita a Bruxas
Almoço
Visita a Gante
Jantar

Café da manhã
Visita a Bruxas
–
Visita a Gante
Jantar

Café da manhã
Visita a Bruxas  
–
Visita a Gante
–

6
 

A Haia
Amsterdã

Café da manhã
Visita a Bruxelas
Visita a Antuérpia
Almoço
Visita A Haia
Jantar

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

Café da manhã
Visita a Bruxelas
Visita a Antuérpia
–
Visita A Haia
–

7
Amsterdã

Café da manhã
Visita a Amsterdã
Passeio por seus 
canais
Almoço
Jantar

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

Café da manhã
Visita a Amsterdã
–

–
–

8
Amsterdã

Café da manhã Café da manhã Café da manhã

8
Frankfurt

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

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

Café da manhã
Visita a Colônia
Cruzeiro no Reno
–
Visita a Frankfurt
–

9
Frankfurt

Café da manhã Café da manhã Café da manhã

8  9  días  ... a partir de  935 $ USA

■  8 días: inicio París - fim Amsterdã

DIA 1. (Domindo) BRASIL - PARIS
Apresentação no aeropuerto indicado para 
embarcar en um avião para Paris.Noitea 
bordo.

DIA 2. (Segunda Feira) PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Acomodação. Jartar (op-
cionnal 2 e 3). Excursão opcional a Paris 
Iluminada (incluida 2 e 3).

DIA 3. (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 pan-
orâmica da cidade, durante a qual veremos: 
a Catedral de Notre Dame, obra-prima da 
arte medieval, o Quartier Latin, a Sorbonne, 
o Panteão de Homens Ilustres, onde se 
encontra o túmulo de Napoleão, o Palácio 
e os Jardins de Luxemburgo, a Torre Ei-
ffel, símbolo 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 e 3). À tarde, 
podemos embarcar opcionalmente nos 
famosos “bateaux mouches” para realizar 
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 e 3). 
Acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PARIS
Café da manhã . Dia livre. Almorço  
(2 e 3). Oferecemos a  possibilidade de re-
alizar uma das seguintes visitas opcionais:
•  Palácio de Versalhes.
•  Museu do Louvre.
•  Museu de Arte Moderna.
•  Museu D´Orsay.

DIA 5. (Quinta Feira) PARIS-BRUXAS-
GANTE-BRUXELAS 
Café da manhã e saída para Bruges, uma 
das cidades mais encantadoras da Europa, 
um museu romântico a céu aberto, com 
suas igrejas, célebres canais e as “Casas das 
Guildas“ (sedes de associações antigas). 
Considerada 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, du-
rante o qual poderá comprar suas famo-
sas rendas, cerâmicas, ou simplesmente 
caminhar pelas ruas e canais. Almorço (2 e 
3). Continuação a Gante, a cidade flamenga 
mais populosa nos tempos medievais e local 
de nascimento de Carlos I, em 1500. Desta-
camos a catedral de São Bavão, de estilo 
românico, gótico e barroco, com o políptico 
dos irmãos Van Eyck, “A Adoração do Cor-
deiro Místico“, e a “Vocação de São Bavão“, 
de Rubens. Veremos também a Prefeitura, 
uma mistura curiosa dos estilos gótico e 
renascentista. Continuação da viagem a 
Bruxelas. Jartar (3) e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) BRUXELAS- 
ANTUÉRPIA-A HAIA-AMSTERDÃ
Café da manhã. Na parte da manhã, visita 
a cidade sede de grande número de orga-
nizações internacionais e, por essa razão, 
lugar onde se tomam as decisões mais 
importantes com respeito ao Velho Con-
tinente. Destaca sua Grand Place, domi-
nada pela majestosa Torre da Prefeitura, 
a catedral, com seus museus que abrigam 

grandes obras dos mestres flamengos, seu 
Palácio da Justiça, etc. Saída para Antuér-
pia. Almorço (2 e 3). Visita da cidade, com 
destaque a catedral de Nossa Senhora, 
monumental obra do gótico flamengo, a 
Praça Maior, dominada pela torre da Cat-
edral e a Prefeitura. Continuação da viagem 
para Haia, típica cidade holandesa, centro 
político e administrativo dos Países Baixos 
e sede do Tribunal Internacional da Justiça. 
Entre seus monumentos, destaca-se o Palá-
cio da Justiça. Lá se encontra Madurodam, 
a cidade em miniatura (visita opcional). 
Belo parque que reúne uma representação 
perfeita em escala 1:25 de todos os edificios 
e canais mais representativos da Holanda. 
Seguiremos nossa viagem a Amsterdã. Jar-
tar (3) e acomodação.

DIA 7. (Sábado) AMSTERDÃ- 
MARKEN E VOLENDAM-AMSTERDÃ
Café da manhã . Na parte da manhã, visita 
panorâmica da cidade. O mais maravil-
hoso 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 an-
tigo, um dos maiores e mais bem preser-
vados da Europa, com uma linha baixa de 
edifícios com elegantes fachadas e delica-
das 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 sé-
culo XVI e algumas esculturas barrocas. O 
bairro judeu, que conta com alguns lugares 
interessantes como o Castelo das Sete 
Torres Waag, antiga porta de entrada da 
cidade, que alberga o Joods Historisch Mu-
seum (Museu da História Judia), uma sina-
goga restaurada dos séculos XVII e XVIII, 
com pinturas, objetos de uso cerimonial e 
documentos relacionados com a história 
da comunidade judia holandesa; a casa 
de Rembrandt, convertido em museu, que 
exibe uma extensa coleção de gravuras do 
pintor (incluindo quatro placas), e diversos 
quadros do mestre, dos seus alunos e de 
alguns pintores contemporáneos, a Sina-
goga Portuguesa e o Mercado das Flores 
de Singel. Depois, realizaremos um belo 
passeio incluído por seus típicos canais (2 
e 3). Tarde livre. Se desejar, participe de 
uma excursão opcional a Marken e Volen-
dam, duas vilas de pescadores próximos 
a Amsterdã, com casas perfeitamente 
preservadas, trajes típicos, lojas e mara-
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Paris

Ámsterdã

Bruxas

Gante
Bruxelas

A Haia

Colônia

Frankfurt

INCLUÍDO 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. 

Visitas com guía local: Panorâmica 
em Paris, Bruxelas e Amsterdã..

Visitas explicadas por nosso guía 
acompanhante: Bruges, Gante, 
Antuérpia, A Haia, Colônia e Frankfurt.

Outras visitas e excursões: Paris 
Iluminada (2 e 3). Passeio de barco 
pelo Sena (2 e 3). Passeio de barco 
por canais de Ámsterdã (2 e 3). Visit 
al Museu do Perfume. Cruzeiro pelo 
Reno.

Ônibus para toda a viagem.

Serviço de áudio individual durante 
toda a viagem

Seguro de viagem. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

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

ALEMANHA

REINO UNIDO

FRANÇA SUIÇA

AUSTRIA

REP. CHECA

HOLANDA

ESPANHA

NOTAS DE INTERESSE

•  A ordem das visitas pode ser alterada..

•  Quarto triplo verifique a disponibilidade.

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

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em quarto duplo 8  dias 9  dias

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 1.010

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155 1.270

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.255 1.395

Spto. quarto individual. . . . . . 330 385

■ Temporada Media. . . . . . . . 50 75

■ Temporada Alta. . . . . . . . . . 80 115

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 Amsterdã, passando por 
Bruxas, Gante, Colônia e Bruxelas, 
entre outras cidades importantes, 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.

Em quarto duplo 8  dias 9  dias

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.695 1.900

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.915 2.160

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.015 2.285

Spto. quarto individual . . . 330 385

■ Temporada Media. . . . . 50 75

■ Temporada Alta.. . . . . . . 80 115

vilhosos cenários. Ambas localidades pos-
suem um belo e admirável porto. Durante 
esta excursão, também visitaremos uma 
quinta de queijos, onde se produz o famoso 
Gouda, assim como as instalações dos 
moinhos de ZaanseSchans, onde poderá 
admirar uma das paisagens mais fotogra-
fadas da Holanda, com os diferentes mod-
elos de moinhos ainda em funcionamento. 
Jartar (3) e acomodação.

DIA 8. (Domingo) AMSTERDÃ
Café da manhã. Na hora indicada, traslado 
ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos 
serviços.

■  9 dias: inicio Paris - fim Frankfurt

DIAS 1º a 7º Identicos à viagem de 8 dias

DIA 8. (Domingo) AMSTERDÃ-COLÔNIA 
Cruzeiro pelo Reno-FRANKFURT
Café da manhã. Saída para Colônia. Chegada 
e visita panorâmica da cidade, a qual se de-
staca a magnífica Catedral de São Pedro e 
Santa Maria, as Igrejas de São Pantaleão e 

São Jorge e duas ruas encantadoras e ani-
madas: Hole e Schildergasse. Continuação 
a Bopart. Para embarcar em um cruzeiro 
que nos levará a parte mais bonita do Reno, 
podendo admirar o Rochedo Loreley: uma 
enorme rocha maciça que surge na margem 
direita do rio, onde o curso do rio forma uma 
“S”, revelando os antigos Castelos Fortalezas 
do Reno. Almoço a bordo (3). Desembarque 
e continuação da viagem a Frankfurt, Visita 
panorâmica com destaque a colegiada de 
Frankfurt, também conhecida como a cate-
dral. Próximo à prefeitura encontrase a Igreja 
de São Paulo, a famosa Paulskirche. Outro 
emblema cultural de Frankfurt é o Auditório 
e Centro de Congressos, Alte Oper Frank-
furt (antiga ópera). A universidade, fundada 
em 1914, leva o nome do filho predileto da 
cidade: Johann Wolfgang Goethe. Concluire-
mos a visita com uma degustação de cerveja. 
Jantar (2 e 3) e acomodação.

DIA 9. (Segunda Feira) FRANKFURT
Café da manhã. Na hora indicada, traslado 
ao aeroporto. Fim da viagem e dos nossos 
serviços.

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL

Todos os domingos do ano

De 14 de março 2021 a 13 de março 2022

Exceto saídas: 18/4, 31/10, 7/11, 21/11, 5/12, 26/12,

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

■ T. Baixa: 24 out 2021 a 13 março 2022.

■ T. Media: 4 julho a 28 agosto 2021

■ T. Alta: 14 março a 3 julho 2021
  e 5 set. a 23 outubro 2021
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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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Praga
Paris

Frankfurt

Viena

Budapeste

Bratislava

Londres

FRANÇA

REINO UNIDO

ALEMANHA

REP. CHECA

POLÔNIAHOLANDA

SUIÇA

ITALIA

AUSTRIA

HUNGRÍA

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

■ Temporada Media. . . . . . . . 40 90

■ Temporada Alta. . . . . . . . . . 65 120

C D

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

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

■ Temporada Media .. . . . . . . 80 130

■ 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

 ■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ 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

■ Temporada Media. . . . . . . 40 90

■ Temporada Alta. . . . . . . . . 65 120

C D

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

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

■ Temporada Media. . . . . . . 80 130

■ Temporada Alta. . . . . . . . . 100 160
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sua Cidade Nova (Nové Mesto). Continua-
remos rumo à Ponte Carlos, um dos sím-
bolos da cidade, do séc. XIV, hoje reserva-
da aos pedestres. Também desfrutaremos 
da Praça Velha, o recinto mais destacado 
do centro histórico de Praga. Praga era 
formada originalmente por cinco cidades 
independentes, atualmente representa-
das pelos principais distritos históricos: 
Hradcany, a área do castelo; Malá Strana, 
o Bairro Pequeno; Staré Mesto; a Cidade 
Velha; Nové Mesto, a Cidade Nova e Jo-
sefov, o Bairro Judeu. Hradcany, sede da 
realeza checa durante séculos, tem como 
eixo o Prazsky Hrad (Castelo de Praga), 
que domina a cidade do topo de uma co-
lina na margem esquerda do Vltava. Entre 
Hradcany e Malá Strana se estende uma 
área de vistosas mansões construídas 
pela nobreza dos séculos XVII e XVIII. A 

DIA 1 (sabado) BRASIL - PRAGA
Apresentação no aeroporto no horário indi-
cado para embarcar em um avião para Pra-
ga. Noite a bordo. 

DIA 2. (Domingo) PRAGA
Chegada a Praga, assistência de nos-
sa equipe espanhola e traslado ao hotel. 
Tempo livre (dependendo do horário do 
voo) para descobrir Praga por conta pró-
pria. Jantar (opção 2 e 3) e acomodação. 

DIA 3 (Segunda) PRAGA
Café da manhã. Visita inclusa à cidade de 
Praga. Durante a visita panorâmica vere-
mos: a Praça da República, onde se encon-
tra uma das mais antigas torres de Praga: 
a Torre da Pólvora e a Casa Municipal; a 
Praça de Venceslau, a maior das três enor-
mes praças construídas por Carlos IV para 

Karluv Most (Ponte Carlos), conecta Ma-
lá Strana com Staré Mesto. Almoço (3). À 
tarde oferecemos opcionalmente a visita 
artística pela cidade (2 e 3) durante a qual 
visitaremos: 
O Castelo de Praga, monumento inscrito 
na Lista do Patrimônio Cultural checo, tor-
nou-se um símbolo da evolução de mais 
de mil anos do Estado checo. Desde sua 
construção, aproximadamente no último 
quarto do século IX, o Castelo de Praga 
continuou a desenvolver-se por cerca de 
1100 anos. 
A Ruela do Ouro não poderia faltar nesta 
visita, já que é um dos lugares mais char-
mosos da cidade de Praga. Jantar (2 e 3) 
e acomodação.

DIA 4. (Terça) PRAGA
Café da manhã. Excursão de dia inteiro 
para a cidade vizinha, a famosa Karlovy 
Vary (3), a maior e mais importante cida-
de termal da República Checa. Segundo a 
lenda, foi fundada pelo próprio imperador 
Carlos IV, que, em um dia de caça, desco-
briu as propriedades das águas da região 
e, posteriormente, construiu um aloja-
mento de caça e fundou uma cidade à qual 
deu seu nome: Karlovy Vary, que significa 
“Banhos Termais de Carlos”. Sua indústria 
de maior prestígio mundial é a do cristal 

Moser, conhecido como “Cristal dos Reis”, 
de excelente qualidade, que abastece, 
desde o século XIX, as Casas Reais Euro-
peias, chefes de estado, etc. Volta para 
Praga. À noite, jantar na típica taberna U-
Fleku (2 e 3), onde você vai poder sabo-
rear a cozinha checa, bem como o famoso 
licor Becherovka (1 dose) e a excelente 
cerveja checa (1 jarra), inclusos no preço. 
Acomodação.

DIA 5. (Quarta) PRAGA-BRATISLAVA- 
BUDAPESTE
Café da manhã. Nas primeiras horas da 
manhã, saída para Brno. Em seguida, 
tempo livre para visitar a Praça da Liber-
dade, a Fonte Barroca e a Velha Prefeitura. 
Continuação da viagem para Bratislava, 
capital da Eslováquia. Chegada e visita 
panorâmica incluída pela cidade. Saída 
para Budapeste. Chegada. Jantar (2 e 3) 
e acomodação.

DIA 6. (Quinta) BUDAPESTE
Café da manhã. Na parte da manhã reali-
zaremos a visita panorâmica incluída pela 
cidade: na margem direita do Danúbio se 
encontra o centro Histórico, Buda: vere-
mos o Bastião dos Pescadores, a Igreja de 
Matias, etc. Em seguida, cruzaremos o Da-
núbio e seguiremos para Peste, a área co-

CAPITAIS IMPERIAIS
3 noites em Praga, 2 em Budapeste e 2 em Viena

 três opções

 1.   Acomodação e café da manhã, mais: 

•   Visitas panorâmicas em: Praga, Bratislava, Budapeste e Viena

 2.   Meia pensão, mais: 

•   Visitas panorâmicas da opção 1

•   Visita artística em Praga, jantar na U-Fleku, Visita artística em Viena (Ópera),

 3.   Pensão completa, mais: 

•   Todas as visitas inclusas na opção 2 

•   Excursão a Karlovy Vary

•   Passeio de barco ao longo do Danúbio em Budapeste

9  días ... a partir de 735 $ USA

Serviços incluídos em cada opção

 Dia 3:   Pensão C. 2:   M. Pensão 1:  Acom./Café m.

 1 Voo não incluídor Voo não incluído Voo não incluído 
 Noite a bordo   

 2 Jantar Jantar – 
 Praga Acomodação Acomodação Acomodação

 3 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Praga Visita a Praga Visita a Praga Visita a Praga 
  Almoço –  
  Artística em Praga Artística em Praga – 
  Jantar Jantar –

 4 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Karlovy Vary Karlovy Vary – – 
 Praga Jantar U-Fleku Jantar U-Fleku –

 5 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Brno Visita a Bratislava Visita a Bratislava Visita a Bratislava 
 Bratislava Jantar Jantar – 
 Budapeste 

 6 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Budapeste Visita a Budapeste Visita a Budapeste Visita a Budapeste 
  Almoço Almoço – 
  Passeio de barco Danúbio – –

 7 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Viena Almoço Almoço – 
  Visita a Viena Visita a Viena Visita a Viena 
  Jantar  – –

 8 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Viena Visita Artística em Viena Visita Artística emViena – 
  Almoço – – 
  Jantar Jantar –

 9 Café da manhã Café da manhã Café da manhã 
 Viena   
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Budapeste

Bratislava
Viena

Praga

mercial da cidade. Almoço (2 e 3). À tarde 
faremos um passeio de barco no Danúbio 
(3). Esta noite oferecemos a possibilidade 
de fazer um tour noturno por Budapeste 
Iluminada e participar de um jantar cigano 
opcional. Acomodação. 

DIA 7. (Sexta) BUDAPESTE-VIENA
Café da manhã e saída para a histórica ci-
dade de Viena. Chegada, almoço (2 e 3). 
Em seguida, realizaremos a visita panorâ-
mica nesta cidade, banhada pelo Danúbio, 
antiga capital do Império autro-húngaro. 
No centro de Viena podemos localizar a 
antiga cidade imperial, com o Palácio Ho-
fburg, residência dos imperadores. Tam-
bém veremos o Palácio  Belvedere, a Igreja 
Votiva, a Catedral de Santo Estêvão, o 
Museu de Belas Artes, os monumentos a 
Goethe, Schiller e Mozart, a Praça dos He-
róis, a Universidade, a Ópera, etc. Jantar 
(3) e acomodação. 

DIA 8. (Sábado) VIENA
Café da manhã. Na parte da manhã visita 

opcional à Viena Artística (2 e 3): Ópera 
de Viena ou Staatsoper, que foi o primeiro 
edifício público sobre a Ring. Em seguida, 
se quiser, possibilidade de fazer a visita 
opcional ao Palácio de Schönbrunn: palá-
cio de verão constuído para Maria Teresa 
entre 1743-1749, na verdade, uma versão 
reduzida do projeto original. Os interiores 
são um autêntico tesouro (afrescos, pin-
turas, marqueteria, lacas, estuques e es-
pelhos, tapeçarias, mármores e cristal), 
nenhuma despesa foi poupada. Visitare-
mos os aposentos imperiais, sem esque-
cer seus maravilhosos jardins de estilo 
francês. Neste palácio viveram pessoas 
famosas, como Francisco José, o impera-
dor de olhos tristes e grandes bigodes que 
gostava de chamar-se a si mesmo “primei-
ro funcionário”. Almoço (3). Tarde livre. 
Jantar (2 e 3). Acomodação.

DIA 9. (Domingo) VIENA
Café da manhã. No horário previsto, tras-
lado ao aeroporto de Viena. Fim da viagem 
e de nossos serviços.

NOTAS DE INTERESSE

(1)   Inclui transferências dos principais aeroportos. 
Para mais informações, consulte a página 16.

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

•   A ordem das visitas pode ser alterada

•   As refeições não incluem bebidas.

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

ALEMANHA

ITALIA

POLÔNIA

CROÁCIA

ÁUSTRIA

HUNGRÍA

REP. CHECA

ESLOVAQUIA

SÉRVIA

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em quarto duplo 4**** 4****
Centro

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 985

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.025 1.345

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.190 1.435

Spto. quarto individual. . . . . . . 385 405

■ Temporada Media. . . . . . . . . 100 100

■ Temporada Alta.. . . . . . . . . . . 150 150

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

 
****

 **** 
  City Center

Praga Praga

Clarion Congres Majestic
www.clarioncongres.com www.hotel-majestic.cz

Occidental Praha Hotel Adria
www.barcelo.com www.adria.cz

Hotel Duo Hotel Antik 
www.hotelduo.cz www.hotelantik.cz

Budapeste Budapeste

Arena / Budapeste Radisson Blu Beke
www.danubiushotels.com www.radissonblu.com

Hungaria Grand Hotel Verdi
www.danubiushotels.com www.verdigrandhotel.com

Tiliana Eurostars City Center
www.tiliana.hu www.eurostarsbudapest.com

Viena Viena
Novum Kavalier  Eurostars Embassy
www.novum-hotels.com  www.eurostarshotels.de

Rainers 21  Ananas
www.rainer-hotels.at www.austria-trend.at

  Lindner Belvedere
 www.lindner.de

INCLUÍDO NO ROTEIRO

Traslados: aeroporto-hotel-aeroporto.

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

Guia acompanhante e assistência do 
primeiro momento da chegada até o 
final.

 Visitas com guia local: Panorâmica  
em Praga, Bratislava, Budapeste, Viena, 
Artística em Praga (2 e 3), Karlovy Vary 
(3), Artística em Viena (2 e 3), Passeio de 
barco no Danúbio (3)

 Visitas explicadas por nosso guia 
acompanhante: Jantar na cervejaria 
U-Fleku (2 e 3).

 Estadia nos hotéis indicados ou similares.

 Ônibus Autopullman durante toda a 
viagem.

Seguro de viagem.

Fones de ouvido inclusos do 3º ao 8º 
dias, ambos inclusive.

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

“Easy Going”

¡¡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 Praga a Viena, passando pela República 
Checa, Eslovaquia, Hungría e Viena, 
visitando o melhor da Europa Central, 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.

Em quarto duplo 4**** 4****
Centro

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625 1.875

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.915 2.235

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.080 2.325

Spto. quarto individual . . . . 385 405

■ Temporada Media. . . . . 100 100

■ Temporada Alta.. . . . . . . 150 150

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL

Todos os sabado do ano

De 20 de março 2021 a 12 de março 2022

Exceto saídas: 1/1/2022, 8/1/2022, 15/1/2022, 

5/2/2020 e 12/2/2020

■ T. Baixa: 6 nov 2021 a 12 março 2022.

■ T. Media: 3 julho a 28 agosto 2021

■ T. Alta: 20 março a 26 junho 2021
  e 4 set. a 30 outubro 2021
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O MELHOR DA ALEMANHA
1 noite em Frankfurt,  1 Dusseldor,  2 Hamburgo,  3 em Berlim e 2 em 

Munique

 tres opções

 1. Acomodação e café da manhã, máis:

• Visitas panorâmicas em Frankfurt, Colônia, Hannover, Hamburgo,
 Lübeck e Berlim, mais cruzeiro ao longo do Rheno (9 días e 11 días).
• Visitas panorâmicas em Dresden, Munique e degustación de 
 a excelente cerveja da Baviera (11 días).

 2. Meia pensão, máis:

• Todas as visitas inclusas na opção 1.

 3. Pensão completa, máis:

• Todas as visitas inclusas na opção 1.

Servicios incluidos en cada opción

Dia 2: Pensão C. 1: M. Pensão 1: Acom. /Café m.

1
Noite a bordo

Voo não incluído Voo não incluído Voo não incluído

2
Frankfurt

Jantar Jantar –

3
Colônia

Dusseldorf

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

Café da manhãt
Visita a Frankfurt
Cruzeiro no Reno
–
Visita a Colônia
Jantar

Café da manhã
Visita a Frankfurt
Cruzeiro no Reno
–
Visita a Colônia
–

4
Hannover 
Hamburgo

Café da manhã
Visita a Hannover
Almoço
Jantar

Café da manhã
Visita a Hannover
–
Jantar

Café da manhã
Visita a Hannover
–
–

5
Lubeck

Hamburgo

Café da manhã
Visita a Hamburgo
Almoço
Visita a Lubeck
Jantar

Café da manhã
Visita a Hamburgo
–
Visita a Lubeck
Jantar

Café da manhã
Visita a Hamburgo
–
Visita a Lubeck
–

6
Berlim

Café da manhã
Almoço
Visita a Berlim
Jantar

Café da manhã
–
Visita a Berlim
Jantar

Café da manhã
–
Visita a Berlim
–

7
Berlim

Café da manhã
Almoço
Jantar

Café da manhã
–
Jantar

Café da manhã
– 
–

8
Berlim

Café da manhã
Almoço
Jantar

Café da manhã
–
Jantar

Café da manhã
–
–

9
Berlim

Café da manhã Café da manhã Café da manhã

9
Dresden
Munique

Café da manhã
Visita a Dresden
Almoço
Jantar

Café da manhã
Visita a Dresden
–
Jantar

Café da manhã
Visita a Dresden
–
–

10
Munique

Café da manhã
Visita a Munique
Almoço e cerveja
Cena

Café da manhã
Visita a Munique
Almoço e cerveja
–

Café da manhã
Visita a Munique
–
–

11
Munique

Café da manhã Café da manhã Café da manhã

9  11  dias ... a partir de 1.055 $ USA

■ 9 días: inicio Frankfurt - fim Berlín

DIA 1 (domingo) BRASIL - FRANKFURT
Apresentação no aeroporto no horário in-
dicado para embarcar em um avião para 
Frankfurt. Noite a bordo.

DIA 2 (segunda-feira) FRANKFURT
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Jan-
tar (opção 2 e 3) e hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) FRANKFURT -  
Cruzeiro no Reno - COLONIA -  
ÁREA DE DUSSELDORF
Café da manhã. Em seguida, visita panorâ-
mica de Frankfurt, onde se destaca a sua 
Igreja Colegiada, à qual também tem sido 
chamado Catedral, embora nunca tenha 
sido sede de nenhum bispado, a Igreja 
de São Paulo e o “Alte Oper” Frankfurt. 
Continuaremos a St Goar, onde embarca-

remos no cruzeiro para navegar a parte 
mais bonita do Reno. Almoço a bordo (3). 
Desembarque em Boppard e continuaremos 
viajando em direção a Colônia, onde visitare-
mos a cidade na qual se destaca, sem dúvi-
da, sua magnífica catedral gótica, sendo a 
maior da Alemanha e uma das igrejas mais 
notáveis do mundo. Partida para o nosso 
hotel na Área de Dusseldorf. Jantar (2 e 3) 
e hospedagem.

DIA 4. (Quarta Feira) COLÔNIA- 
HANNOVER-HAMBURGO
Café da manhã. Saída para Hannover, capi-
tal da Baixa Saxónia, localizada nas mar-
gens do rio Leine. Visita panorâmica pela 
cidade, onde se destacam a Antiga 
Prefeitura, e a Igreja de mercado, além da 
Nova Prefeitura. Almoço (3). Continuação 
da viagem até Hamburgo, conhecida como 
a porta da Alemanha para o mundo. Cidade 
aquática por excelência, uma vez que tanto 
o rio Elba, o lago Alster (bem no centro da 
cidade) e o porto (o mais importante da 
Alemanha), são os pilares da cidade. 
Chegada e transporte ao hotel. Tempo livre 
nesta elegante e cosmopolita cidade. 
Passeio de barco opcional pelo porto. 
Jantar (2 e 3) e acomodação. 

DIA 5. (Quinta Feira) HAMBURGO:
Excursão inclusa a Lübeck
Café da manhã. Na parte da manhã fare-
mos a visita à cidade, destacando a Igreja de 
São Miguel, a Prefeitura, o prédio da Bolsa, 
a cidade armazém, o bairro das escadas, 
etc. Tempo livre que poderá aproveitar para 
fazer uma visita de barco no porto ou no lago 
Alster. Também podemos ir à Jungfernstieg 
para fazer compras. Almoço (3). Na parte 
da tarde temos uma bela excursão incluí-
da à cidade de Lübeck. Faremos a visita ao 
centro antigo, de forma oval, cercado por 
água, que continua a oferecer, até hoje, 
uma imagem magnífica do gótico medieval. 
Resto do tempo livre para continuar a des-
frutar desta maravilhosa cidade declarada 
Património da Humanidade pela UNESCO. 
Na hora indicada, retorno a Hamburgo. 
Jantar (2 e 3) e acomodação. 

DIA 6. (Sexta Feira) HAMBURGO-BERLIM
Café da manhã. Saída para Berlim, nova-
mente a capital da reunificada Alemanha. 
Chegada, almoço (3) e visita panorâmica 
pela cidade. O conjunto formado pelas suas 
belas avenidas, monumentos, palácios, par-
ques, teatros e museus, mesmo depois dos 
efeitos devastadores dos ataques aéreos 

da Segunda Guerra Mundial, faz jus à sua 
posição de cidade de primeira categoria. 
O culto que se rende à razão e às ideias 
nesta capital lhe valeu as alcunhas de “a 
cidade da inteligência” e “Atenas do Spree”. 
Destaca-se a Torre Comemorativa da Igreja, 
a Prefeitura Vermelha, a Torre de Rádio, o 
Portão de Brandeburgo (símbolo da cidade 
desde 1989, ano da reunificação do país); o 
Reichstag, nova sede do parlamento alemão 
e os restos do célebre muro. Jantar (2 e 3) 
e acomodação. 

DIA 7. (Sábado) BERLIM
Café da manhã. Na parte da manhã faremos 
a visita opcional a Berlim Artística. O Museu 
Pergamon abriga uma das obras-primas 
da arte helénica, o Altar de Pérgamo, além 
de uma grande quantidade de vestígios ar-
queológicos que nos transportam a diversas 
civilizações antigas. No Museu Egípcio pode-
remos admirar o internacionalmente conhe-
cido busto de Nefertiti e outros tesouros do 
antigo Egito. Almoço (3). Resto do tempo 
livre; recomendamos aproximar-se para con-
hecer a praça de Alexander (Alexanderplatz), 
de onde é possível dirigir-se até a Catedral e 
a Prefeitura Vermelha, as torres gémeas da 
Igreja de São Nicolau e o Gendarmenmarkt, 
um dos locais mais bonitos de Berlim. O Bai-
rro Hansaviertel constitui uma verdadeira 
antologia da arquitetura moderna. A partir do 
Siegessaüle (Obelisco da Vitória) aprecia-se 
um belo panorama do Tiergarten e da antiga 
Berlim Oriental. Aproveite para degustar a 
famosa Berliner Weisse, cerveja ligeiramente 
fermentada, servida em grandes copos, com 
um toque de xarope de groselha. Jantar (2 e 
3)  e acomodação. 

DIA 8  . (Domingo) BERLIM
Café da manhã. Dia livre. Hoje teremos a 
possibilidade de fazer uma visita interes-
sante a Potsdam, cidade de residência dos 
eleitores de Brandeburgo desde o século 
XVII e, atualmente, Património Cultural da 
Humanidade. Seus belos palácios e jardins, 
que ocupam mais de 300 hectares, são o 
melhor exemplo do esplendor do grande 
império prussiano. Passearemos pelos 
belos jardins do Palácio de Sanssouci, cuja 
construção foi ordenada pelo rei Frederico 
II, que o utilizava como residência de verão. 
Tempo livre para desfrutar desta bela 
cidade. Aproveite para visitar o Palácio 
Ceilienhof, onde foram assinados os acor-
dos que puseram fim à Segunda Guerra 
Mundial. Retorno a Berlim. Resto do dia 
livre. Jantar e acomodação. 
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INCLUÍDO NO ROTEIRO

Assistência: no aeroporto de destino e 
traslado ao hotel e vice-versa.
 Ônibus Autopullman para o percurso 
terrestre.

 Refeições: veja a tabela serciços.

Visitas panorâmicas com guia local a: 
Hamburgo, Berlim, Munique (11 dias).

Visitas explicadas por nosso guia: 
Frankfurt, Colôni, Hannover e Dresden  
(11 dias).

Outras atrações inclusas: 
 Cruzeiro pelo Reno; 
Excursão a Lübeck 
Degustação de cerveja em Munique (11 dias)

Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
 **** **** 

 Ciudade Centro cidade

Frankfurt  Frankfurt

Novotel City Semicentro Ramada City C.
www.novotel.com  www.ramada-frankfurt.com

   Holiday Inn Alte Oper 
   www.ihg.com

Dusseldorf  Dusseldorf

Mercure City Nord Ciudad Misma opção
www.mercure.com

Mercure Neuss Ciudad 
www.mercure.com

Hamburgo  Hamburgo

Panorama  Harburg Misma opção
www.panorama-hotels-hamburg.de

Berlím  Berlím

Holiday Inn C.W. Ciudad Park Inn
www.hotel-berlin-city-west.com  www.parkinn.com

City East Ciudad NH Alexander Platz
www.hotel-berlin-east.com  www.nh-hotels.com

Munique  Munique

Feringapark Ciudad Tryp City Center
www.feringapark-hotels.de  www.melia.com

St Georg Bad Aibling Cristal
www.sanktgeorg.com  www.cristal-hotel.de

NH Ingolstadt Ingolstadt Regent
www.nh-hoteles.es  www.hotelretentmunich.com

ALEMANHA

AUSTRIASUIÇA

POLÔNIA

REPÚBLICA 
CHECA

FRANÇA

Berlím

Dresden

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Colônia

Frankfurt

Múnique

NOTAS DE INTERESSE

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

PREÇOS POR PESSOA EM $ USA

Em quarto duplo 4**** 4****
Centro

• Viagem de 9 dias Frankfurt - Berlim

Opção 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.055 1.155

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.235 1.365

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.375 1.510

Spto. quarto individual. . . . . 385 395

■ Temporada Alta.. . . . . . . 50 50

• Viagem de 11 dias Frankfurt - Munique

Opção 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.270 1.405

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.515 1.645

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.685 1.815

Spto. quarto individua . . . . . 495 505

■ Temporada Alta.. . . . . . . 50 50

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL

• 2021

Maio 16

Junho 13 27

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 22

Setembro 5 19

Outubro 3

■ T. Baixa  ■ T. Alta 

■ 11 dias: inicio Frankfurt - fin Múnique

DIAS 1º a 8º Idénticos a a viagem de 9 dias

DIA 9. (Segunda Feira) BERLIM-DRESDEN-
MUNIQUE
Café da manhã. Saída para Dresden, ca-
pital do estado da Saxónia. Possui valiosas 
coleções de arte, famosas corporações 
musicais e importantes edifícios de diver-
sas épocas. Conhecida como a “cidade do 
Barroco”, a melhor maneira de conhecêla é 
passeando a pé pelo seu centro histórico. Ao 
longo de escassos três quilómetros já é pos-
sível observar a ostentosa arquitetura teatral 
da Ópera, uma incrível amostra da tradição 
da cidade que remonta à época do renasci-
mento; o Palácio Zwinger, grandiosa obra de 

arquitetura barroca; a Igreja de Nossa Sen-
hora de Dresden, unas das igrejas protestan-
tes mais importantes da região da Saxónia. 
Almoço (3). Continuação da viagem para Mu-
nique. Jantar (opção 2 e 3) e hospedagem.

DIA 10. (Terça Feira) MUNIQUE
Café da manhã. Pela manhã, faremos a 
visita panorâmica pela cidade: o palácio ba-
rroco de Nymphenburg, o famoso carrilhão 
de Glockenspiel, a igreja de São Miguel, a 
catedral gótica. Almoço e degustação da 
típica cerveja Bávara (2 e 3). Para os que 
desejarem, sugerimos uma visita ao Castelo 
de Neuschwanstein, criado por Ludwig II da 
Baviera, mais conhecido como o “Rei Louco”. 
O castelo se eleva na encosta montanhosa, 
compondo um cenário tão magnífico, que 
não é de estranhar que tenha servido de ins-
piração a Walt Disney para criar o Castelo da 
Bela Adormecida. Jantar (3) e acomodação.

DIA 11. (Quarta Feira) MUNIQUE 
Café da manhã. No horário indicado, trans-
porte ao aeroporto. Fim da viagem e de nos-
sos serviços.

DIA 9. (Segunda Feira) BERLIM
Café da manhã. No horário indicado, trasla-
do ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos 
serviços. 

Inclui uma mala e uma bolsa mão por 
pessoa.

Em quarto duplo 4**** 4****
Centro

• Viagem de 9 dias Frankfurt - Berlim

Opção 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.945 2.045

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.125 2.255

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.265 2.400

Spto. quarto individua . . . . . 385 395

■ Temporada Alta. . . . . . . . . 50 50

• Viagem de 11 dias Frankfurt - Munique

Opção 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.415 2.550

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600 2.790

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.830 2.960

Spto. quarto individua . . . . . 495 505

■ Temporada Alta. . . . . . . . . 50 50

¡¡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.

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

“Easy Going”

TOURS DE CARRO PRIVADO À SUA DISPOSIÇÃO
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NORUEGA ESPETACULAR 
2 noites em Oslo, 2 Fiordos, 1 Bergen, 2 Stavanger e 2 Copenhague  
ou 2 Estocolmo

9 11  días ... a partir de 1.445 $ USA

 duas opções

 1. Meia pensão (7 jantares), mais

•  Visitas panorâmicas em: Oslo, Bergen, Stavanger 

•  Cruzeiro ao longo dos Fiordes dos Sonhos e Geiranger 

•  Museu Folclórico e dos Navios Vikings 

•  Visita às geleiras: Briksdal em Jostedal 

•  Subida ao Preikestolen (Púlpito). Bondinho de Bergen 

 2. Pensão completa (7 jartares e 5 almoços), mais:

• Todas as visitas inclusas na opção 1.

  9 días

Servicios incluidos en cada opción

 Dia 2:   Pensão C. 1:   M. Pensão

1
Noite a bordo

Voo não incluído Voo não incluído 

2
Oslo

Jantar Jantar 

3
Oslo

Café da manhã
Visita panorâmica Oslo
Museu Folclórico e Viking
Almoço
Jantar

Café da manhã
Visita panorâmica Oslo
Museu Folclórico e Viking
–
Jantar

4 
Lilehammer

Lom
Área Geiranger

Café da manhã
Passeio em Lillehammer
Almoço
Visita exterior Stavkirke
Cruzeiro Fiorde Geiranger
Jantar

Café da manhã
Passeio em Lillehammer
–
Visita exterior Stavkirke
Cruzeiro Fiorde Geiranger
Jantar

5 
Geleira Briksdal
Área Songdal

Café da manhã
Geleira de Briksdal
Almoço
Jantar

Café da manhã
Geleira de Briksdal
-
Jantar

6 
Bergen

Café da manhã
Cruzeiro Fiorde dos Sonhos
Almoço
Visita Panorâmica Bergen
Subida de Bondinho Bergen
Jantar

Café da manhã
Cruzeiro Fiorde dos Sonhos
-
Visita Panorâmica Bergen
Subida de Bondinho Bergen
Jantar

7 
Bergen

Stavanger

Café da manhã
Visita panorâmica Stavanger
Almoço
Jantar

Café da manhã
Visita panorâmica Stavanger
-
 Jantar

8 
Fiordo Lyse 
Stavanger

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

Desayuno buffet
Subida al Preikestolen
Cena

9
Stavanger

Desayuno buffet Desayuno buffet

2
Estocolmo

Café da manhã
Panorâmica Estocolmo

Café da manhã
Panorâmica Estocolmo

3
Oslo

Café da manhã
Jantar

Café da manhã
Jantar

4 
Estocolmo

Café da manhã Café da manhã

9
Copenhague

Café da manhã
Panorâmica Copenhague

Café da manhã
Panorâmica Copenhague

10
Copenhague

Café da manhã Café da manhã

11 
Copenhague

Café da manhã Café da manhã

  11 dias com Estocolmo: dias 4 a 11 como 2 a 9 viagens 9 dias.

  11 días com Copenhague: dias 2 a 8 como 2 a 8 viagens 9 dias

DIA 1 (segunda-feira) BRASIL - OSLO
Apresentação no aeroporto no horário in-
dicado para embarcar em um avião para 
Oslo. Noite a bordo.

DIA 2 (Terça-feira) – OSLO
Chegada à capital da Noruega e traslado ao 
hotel. Tempo livre para passear por esta be-
la cidade. Aproveite para passear pela Karl 
Johan, a rua principal principal de Oslo ou 
faça uma visita a seu moderno porto. Jan-
tar (opção 1 e 2) e hospedagem.

DIA 3 (Quarta) OSLO 
Café da manhã. Na parte da manhã reali-
zaremos a visita panorâmica pela cidade, 
na qual se destaca o Parque Vigeland, onde 
as esculturas de bronze e granito do grande 
escultor norueguês Gustav Vigeland. Pas-
saremos pelos edifícios mais destacados 
da cidade: o Palácio Real, a Universidade, o 
Parlamento e a Fortaleza de Akershus, de 
onde se aprecia uma bela vista da Prefei-
tura e do porto moderno. Depois, faremos 
a excursão ao Museu do Navio Viking, e ao 
Museu Folclórico. Almoço (2). Restante do 
dia livre. Jantar (1 e 2) e hospedagem. 

DIA 4 (Quinta) OSLO - LILLEHAMMER - 
LOM - ÁREA GEIRANGER 
Café da manhã. Saída de Oslo rumo ao be-
líssimo interior da Noruega. Breve parada 
em Lillehammer. Continuaremos pelo vale 
de Oppland até chegar ao vilarejo de Lom, 
em torno do qual se concentram as mon-
tanhas mais bem preservadas da Noruega. 
Almoço (2). Parada para visitar a parte de 
fora da impressionante Stavkirke, igreja de 
madeira da época viking. Saída para Helles-
ylt, onde embarcaremos para fazer um cru-
zeiro ao longo do fiorde Geiranger, o mais 
espetacular, declarado Patrimônio Mundial 
pela UNESCO. Jantar (1 e 2) e hospedagem. 

DIA 5 (Sexta) ÁREA GEIRANGER - GELEI-
RA DE BRIKSDAL - ÁREA DE LOEN 
Café da manhã. Cedo pela manhã sairemos 
rumo à impressionante Geleira de Briksdal. 
Atravessaremos as belas paisagens da re-
gião de Nordfjord. Você vai poder fazer um 
voo (opcional) de helicóptero para contem-
plar o maravilhoso cenário dos fiordes, mon-
tanhas e geleiras. Continuação para Briksdal, 
com tempo livre a sua disposição. Almoço 
(2). À tarde, continuação para a Área de 
Sogndal. Jantar (1 e 2) e hospedagem. 

DIA 6 (Sábado) ÁREA DE LOEN - BERGEN 
Café da manhã. No início da manhã, par-
timos para a segunda maior cidade da No-
ruega, Bergen, conhecida como a “capital 
dos fiordes”. Vamos pegar o barco para fa-
zer uma maravilhosa travessia de 2 horas 
aprox. pelo Sognefjord, o “Fiorde dos Son-
hos”, o maior e mais profundo da Noruega. 
Em seguida, você terá a oportunidade de 
fazer, opcionalmente, o passeio no famoso 
Trem de Flam. Almoço (2). Continuação 
para Bergen, onde faremos a visita panorâ-
mica pela cidade. Os destaques incluem o 
bairro de Bryggen, a igreja de Maria, o bairro 
de Nordnes, o famoso “Fisketorget” (mer-
cado de peixes), a torre de Rosenkrantz e 
o castelo de Haakon. No final da tarde você 
terá a oportunidade de ir de bondinho ao 
topo de Fløyfjellet, de onde se descortina 
uma bela vista panorâmica da cidade e seu 
fiorde. Jantar (1 e 2) e hospedagem. 

DIA 7 (Domingo) BERGEN - STAVANGER 
Café da manhã. Manhã livre para passear 
nesta fascinante cidade. Recomendamos 
que você faça uma visita opcional ao “Ga-
mle Bergen” e ao “Troldhaugen”, residência 
do famoso compositor norueguês Edvard 
Grieg. Almoço (2). Em seguida, saída para a 
bela cidade de Stavanger. Em Halhjem em-
barcaremos em um ferry para atravessar o 
Bjornafjord. Vamos fazer a visita panorâmi-
ca passeando pelo antigo bairro de Gamle 
Stavanger, que conta com 173 casas de 
madeira dos sécs. XVIII e XIX. Destaques: a 
Catedral, da época medieval, a Torre de Val-
berg e os antigos armazéns de pescadores, 
que hoje abrigam lojas, bares e restauran-
tes. Jantar (1 e 2) e hospedagem. 

DIA 8 (Segunda) STAVANGER -  
FIORDE DE LYSE-“PÚLPITO” 
Café da manhã. No início da manhã fare-
mos a excursão ao fiorde de Lyse para ver 
o emblemático Preikestolen (“o Púlpito”). 
Começaremos a subida a pé para alcançar 
esta impressionante formação rochosa. 
Atravessaremos um dos braços do fiorde 
para chegar ao nosso destino. Este fiorde 
se originou há mais de 10 mil anos, e é um 
mirante natural excepcional. Retorno à ci-
dade. Restante do dia à sua disposição para 
passear pelas ruas que cercam o porto de 
Vagen, onde nunca falta animação nas noi-
tes de verão. Jantar (1 e 2) e hospedagem. 

DIA 9 (Terça) STAVANGER 
Café da manhã, traslado ao aeroporto de 
Stavanger. Fim da viagem.

■ 9 dias: Noruega Espetacular
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NOTAS DE INTERESSE

•  A ordem das visitas pode variar.

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

INCLUIDO NO TOUR

Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
Refeiçoes e visitas: veja a tabela de 
serviços. 

Ônibus Autopullman para trajeto interno. 

Guia acompanhante: desde a chegada até 
o traslado ao aeroporto no último dia. 

Cruzeiros: Fiorde dos Sonhos, Fiorde de 
Geiranger. 

Visita com guia local: panorâmica de Oslo, 
Museu Folclórico e dos Navios Vikings.

Visita com guia acompanhante: passeio 
em Lillehammer, Geleira de Briksdal, 
subida ao Preikestolen e visita a Bergen.

Estadia nos hotéis indicados ou similares. 
Seguro de viagem. 
Wi-Fi grátis nos ônibus autopullman 
durante o circuito.

M
AR B

ÁLT
IC

O

Geiranger

Copenhague

Estocolmo

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

Estocolmo

Helsinki

Tallin

Riga

NORUEGA

FINLÂNDIA

SUÉCIA

DINAMARCA

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL

• 9 e 11 dias com Copenhague

• 2021 

Maio 10 17 24 31

Junho 7 14 21 28

Julho 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Setembro 6 13 20

• 11 dias com Estocolmo

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

■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta  

DIA 1 (Sabado) BRASIL - ESTOCOLMO
Apresentação no aeroporto no horário indi-
cado para embarcar em um avião para Esto-
colmo. Noite a bordo.

DIA 2 (Domingo) ESTOCOLMO 
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre. 
Hospedagem. 

DIA 3 (Segunda) ESTOCOLMO 
Café da manhã. Visita opcional nesta mara-
vilhosa cidade. Visitaremos a cidade velha ou 
Gamla Stan, o Palácio Real, a Catedral, etc. 
Em seguida, visita opcional à Prefeitura de Es-
tocolmo e ao Museu do Vasa. Hospedagem. 

DIA 4 (TERÇA) ESTOCOLMO - OSLO 

 Viagem de Avião 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
embarcar no voo de linha regular com desti-
no a Oslo (voo não incluso). Chegada à ca-
pital da Noruega e traslado ao hotel. Jantar 
(opção 1 e 2) e hospedagem. 

■ 11 dias: com Estocolmo
DIAS 5 a 11. Según descripción principal del 
itinerario de 9 días (dias 3 a 9).

DÍAS 1 a 8. idénticos a viagem de 9 dias.

DIA 9 (Terça) STAVANGER - COPENHAGUE 

 Viagem de Avião 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto de 
Stavanger para embarcar no voo com desti-
no a Copenhague (voo não incluso). Chega-
da, assistência e traslado ao hotel. Restante 
do dia livre. Hospedagem. 

DIA 10 (Quarta) COPENHAGUE 
Café da manhã. No início da manhã sugeri-
mos que você faça uma visita opcional à ca-
pital dinamarquesa, onde visitaremos seus 
principais monumentos. Hospedagem. 

DIA 11 (Quinta) COPENHAGUE 
Café da manhã. No horário programado, 
traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de 
nossos serviços.

■ 11 días: com Copenhague

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

Inclui uma mala e uma bolsa mão por 
pessoa.

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.

• Viagem 9 dias inicio Oslo

Opcão 1  ..............................................  2.335
Opcão 2  ............................................... 2.510
Spto. quarto individual  ........................ 385
■ Temporada Media  ........................... 100 
■ Temporada Alta  ...............................  140

• Viagem 11 dias com Copenhague

Opcão 1  ..............................................  2.985
Opcão 2  ............................................... 3.160
Spto. quarto individual  .......................  495
■ Temporada Media  ........................... 100 
■ Temporada Alta  ...............................  140

• Viagem 11 dias com Estocolmo

Opcão 1  ............................................... 2.910
Opcão 2  ..............................................  3.085
Spto. quarto individual  .......................  495
■ Temporada Media  ........................... 100 
■ Temporada Alta  ...............................  140

PRECIOS POR PERSONA $ USA en hab. doble

• Viagem 9 dias inicio Oslo

Opcão 1  ................................................ 1.445
Opcão 2  ..............................................  1.620
Spto. quarto individual  ........................  385

• Viagem 11 dias inicio Copenhague

Opcão 1  ...............................................  1.840

Opcão 2  ..............................................  2.015
Spto. quarto individual  ........................  495

• Viagem 11 dias inicio Estocolmo

Opcão 1  ................................................  1.765
Opcão 2  ..............................................  1.940
Spto. quarto individual  ........................  495

Spto. Temporada (para todas as viagens)
■ T. Media  .............................................  100 
■ T. Alta  .................................................. 140

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Estocolmo Scandic Norra B**** Cidade

 Scandic Anglais**** Cidade

Oslo Scandic Helsfyr**** Cidade

 Scandic Sjolyst**** Cidade

Área Loenfjord**** Loen

Fiordos Leikanger**** Leikanger

 Vesterland Park**** Kaupanger

Bergen Scandic Neptun**** Centro

 Scandic Flesland***SUP Apto

Stavanger Scandic Forum**** Cidade

 Scandic Forus**** Ciudad

Copenhague Richmond Hotel*** Cidade

 Scandic Falkoner****  Cidade
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Istambul Capadocia

Azul, uma das mesquitas imperiais mais 
belas, ricamente decorada com afrescos e 
azulejos. Terminaremos o dia com a visita ao 
Grand Bazaar, um com mais de 4.000 lojas 
em seu interior. Jantar (3) e hospedagem.

DIA 6 (quinta-feira) ISTAMBUL -  
CAPADÓCIA
  Viagem de avião

Café da manhã. Manhã livre para desfru-
tardas das últimas horas nesta magnífica 
cidade. No horário indicado traslado ao aero-
porto para embarcar no voo regular com des-
tino a Capadócia (voo não incluso). Chegada, 
assistência no aeroporto e traslado ao hotel. 
Jantar (1, 2 e 3) e hospedagem.

DIA 7 (sexta-feira) CAPADÓCIA
Café da manhã. Interessante jornada. Co-
meçaremos pela visita à cidade subterrânea 
de Kaymakli, Ozkonak ou Saratli (visita a 
uma delas), que foram construídas pelas co-
munidades cristãs como forma de proteção 
contra os ataques árabes. Estas fortalezas 
subterrâneas eram fechadas com portas de 
pedra escavadas na própria rocha, que se 
convertiam num infalível meio de defesa. Al-
moço (1, 2 e 3). À noite, sugerimos que você 
assista a um show numa gruta típica da re-
gião, onde você vai poder apreciar as típicas 
danças folclóricas turcas (opcional). Jantar 
(1, 2 e 3) e hospedagem. 

DIA 8 (Sábado) CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje seguiremos com nos-
sas visitas inclusas na Capadócia. Começa-
remos pela visita panorâmica ao castelo 
Uçhisar, formada por picos, cones e obelis-
cos. Seguiremos para o Vale de Guvercinlik 
(conhecido como o Vale dos Pombais) e o 
Vale de Göreme, situado bem no centro de 
um fantástico vale de cones e chaminés de 
fadas. Visitaremos o Museu a Céu Aberto de 
Göreme, um complexo monástico de igrejas e 
capelas escavadas na rocha, decoradas com 
afrescos dos sécs. X e XIII, que foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Almoço (1, 2 e 3). Continuação pelo Vale de 
Çavusin. Depois nos dirigiremos ao Vale de 
Pasabag, o melhor lugar para contemplar as 
“chaminés de fadas” da região. A visita fina-
liza numa fábrica/loja de artesanato. Jantar 
(1, 2 e 3) e hospedagem.

DIA 9 (domingo) CAPADÓCIA
Café da manhã e traslado ao aeroporto da 
Capadócia para embarcar no voo regular 
(voo não incluso), com destino a Istambul. 
Fim da viagem e de nossos serviços.

DIA 1 (sabado) BRASIL - ISTAMBUL
Apresentação no aeroporto no horário indi-
cado para embarcar em um avião para Is-
tambul. Noite a bordo.

DÍA 2 (domingo) ISTAMBUL
Chegada, assistência de nossa equipe no ae-
roporto e traslado ao hotel escolhido. Jantar 
(opção 3). Hospedagem.

DÍA 3 (segunda-feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Na parte da manhã, temos 
inclusa a visita ao Chifre de Ouro. A visita 
começa na grande Mesquita de Eyüp. Conti-
nuaremos com a visita à igreja de São Salva-
dor em Chora, o monumento bizantino mais 
importante de Istambul (depois de Santa 
Sofia), decorado com soberbos afrescos e 
mosaicos que representam cenas da vida de 
Cristo e da Virgem Maria. Finalizaremos com 
uma parada no café de Pierre Loti, com belas 
vistas do Chifre de Ouro. Tarde livre. Também 
nesta noite desfrutaremos de um jantar (2 e 
3) numa taberna típica do bairro de Kumkapi. 
Hospedagem.

DÍA 4 (terça-feira) ISTAMBUL
Café da manhã Hoje temos inclusa (opções 
2 e 3) uma fascinante visita a Istambul. Co-
meçaremos de manhã, com a visita ao Bazar 
Egípcio, também conhecido como “bazar das 
especiarias”, em virtude das mercadorias que 
lá se vendem. Posteriormente, passaremos 
para a parte asiática, pela ponte do Bós-
foro, parando para descansar na colina de 
Camlica. Também visitaremos o Palácio de 
Beylerbeyi. Almoço (2 e 3) num restaurante 
típico de frutos do mar na ponte de Gálata. 
A seguir, faremos um passeio de barco ao 
longo do Bósforo, o estreito que separa dois 
continentes, Europa e Ásia. Jantar (3) e hos-
pedagem.

DÍA 5 (quarta-feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusas (em 
opç. 2 e 3) belíssimas visitas para continuar 
descobrindo os grandes tesouros de Istam-
bul. Este bonito passeio começa com a visita 
ao Palácio de Topkapi, residência de todos os 
sultões do império até o séc. XIX. A seguir, 
conheceremos a Basílica de Santa Sofia, 
igreja bizantina do séc. VI, construída por Jus-
tiniano, o Grande, hoje convertida em museu 
com os mais belos mosaicos bizantinos. Al-
moço (2 e 3). Na parte da tarde, visitaremos 
o Hipódromo Romano, onde admiraremos o 
Obelisco de Teodósio, a Coluna Serpentina, a 
Fonte Alemã e a Coluna de Constantino. Esta 
excursão também inclui a visita à Mesquita 

ISTAMBUL E CAPADÓCIA
4  noites em Istambul e   3  em Capadócia

 três opções

 1.  Acomodação e café da manhã + 5 jantares, mais: 

•   Istambul: Mesquita de Eyüp, São Salvador em Chora  
e café de Pierre Loti

•   Capadócia: cidade subterrânea de Kaymakli, castelo Uçhisar,  
Vale de Guvercinlik, Cavusin e Pasabag

 2.   Meia pensão (8 jantares), mais

•   Todas as visitas inclusas na opção 1

•   Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo, Mesquita Azul

•   Bazar Egípcio, Palácio Beylerbeyi, Grand Bazaar, passeio de barco  
ao longo do Bósforo

 2.   Pensión completa (12 comidas) más:

•   Todas as visitas inclusas na opção 2

TURQUÍA

VÕO OPCIONAL (LÍQUIDO)  $ USA

Istambul - Capadócia - Istambul  ............ 290
Impostos incluídos

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Istambul Black Bird **** Centro 
   blackbirdhotel.com

   Yigitalp **** Centro 
   yigitalp.com

   Dosso D. Downtown***** Centro 
   dossodossihotels.com

   Oran ****  Centro 
   oranhotel.com

Capadôcia Mustafa ****
   www.otelmustafa.com.tr

   Altinoz ****
   www.altinozhotel.com

INCLUIDO NO TOUR

Assistência nos aeroportos e traslados 
aos hotéis de: Istambul e Capadócia. Os 
traslados na Capadócia podem ser feitos 
com um motorista local, sem a presença 
do guia.

Hotéis: 7 noites de acomodação em quarto 
duplo (ver relação de hotéis).

Sistema de refeições incluso:
Opção 1: buffet café da manhã e 5 refeições
Opção 2: buffet café da manhã e 8 refeições
Opção 3: buffet café da manhã e 12 
refeições. Dia 6 almoço não incluso.

Guia acompanhante em espanhol

Visitas inclusas na viagem:

Em Istambul
Mesquita de Eyüp, São Salvador em Chora e 
Café de Pierre Loti
Opções 2 e 3:
Palácio de Topkapi, Santa Sofia, Hipódromo, 
Mesquita Azul, Bazar Egípcio, Palácio 
Beylerbeyi. 

Na Capadócia: 
Paisagem lunar, Vale de Pasabag, Museu 
de Göreme , Vale de Çavusin, Cidade 
subterrânea de Kaymakli, Ozkonak ou 
Saratli, Castelo de Uçhisar (panorâmica)

Seguro de viagem. 

NOTAS DE INTERESSE

•  A ordem das visitas pode ser alterada, sempre 
respeitando o conteúdo das mesmas.

•  Quando uma visita programada coincidir com o 
dia de fechamento de algum monumento ou lugar 
indicado, a mesma será substituída por outra de 
igual interesse.

•  No caso de chegadas no primeiro dia após as 
20:00 hrs, o jantar não está incluido.

•  As gorjetas não estão inclusas. 

9  días  ... a partir de  815 $ USA

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em quarto duplo
4

****
5

*****

Opcão 1 ............................ 815 885

Opcão 2 ........................... 995 1.065

Opcão 3 .......................... 1.075 1.200

Spto. quarto individual .... 255 365

■ Temporada Media ........ 25 25

■ Temporada Alta ............ 40 40

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL

• 2021

Março 20 27

Abril 3 10 17 24

Maio 1 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 9 16 23 30

Novembro 6 13 20 27 

■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta 
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TERRA SANTA
1  noite em Tel Aviv,  2  Galilea, 4  Jerusalém

 duas opções

 1. Meia pensão, mais:

• Visita panorâmica em Tel Aviv. 

• Visita em Jafa, Cesareia, Haifa, Galileia, Ein kerem, Belém.

•   Cidade nova de Jerusalém, Ein Kerem. A cidade de Belém.  
O Muro das Lamentações.

• Monte das Oliveiras, Getsêmani, Basílica da Agonia.

• Santo Sepulcro. Monte Sião

 2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

9  días  ... a partir de  1.570 $ USA

DIA 1 (domingo) BRASIL – TEL AVIV
Apresentação no aeroporto no horário indi-
cado para embarcar em um avião para Tel 
Aviv. Noite a bordo.

DÍA 2 (segunda-feira) TEL AVIV
Chegada, assistência de nossa equipe no 
aeroporto e traslado ao hotel escolhido. 
Jantar. Hospedagem.

DÍA 3 (terça-feira) TEL AVIV - CESAREIA - 
HAIFA - ACRE – GALILEIA
Café da manhã. Saída para dar um visita 
panorâmica inclusa pela cidade de Tel Aviv 
e entrar em contato com esta importante 
cidade de forma panorâmica. Chegada a 
Jafa, antigo porto de Israel convetido num 
interessante bairro de artistas. Continua-
remos pelo litoral até chegar a Cesareia, 
antiga capital romana. Almoço (opçõe 2). 
Seguiremos nosso passeio até Haifa e su-
biremos o Monte Carmelo, onde ocorreu o 
desafio do profeta Elias. Visitaremos a igreja 
Stella Maris, sede da ordem dos Carmelitas 
e lugar de culto à Nossa Senhora do Carmo. 
Iremos em seguida para a Galileia. Jantar e 
hospedagem.

DÍA 4 (quarta-feira) GALILEIA - TIBERIA-
DES-NAZARET
Café da manhã. Nas primeiras horas da 
manhã um passeio de barco no mar da Ga-
liléia. A continuação visita inclusa o Monte 
das Beatitudes, cenário do sermão da mon-
tanha. Em seguida, conheceremos Tabgha, 
onde ocorreu o Milagre da Multiplicação 
dos Pães e Peixes e onde está a Igreja do 
Primado, local de confirmação de São Pe-
dro; em Cafarnaum veremos as ruínas da 
Casa de Pedro e da antiga Sinagoga, onde 
Jesus predicou. Seguiremos ao longo do 
mar da Galileia até Tiberíades. Almoço 
(opçõe 2). À tarde, via Caná (ou Canaã) da 
Galileia prosseguiremos para Nazaré. Visi-
taremos a Basílica da Anunciação, a Carpin-
taria de José e a Fonte da Virgem. Jantar e 
hospedagem

DÍA 5 (quinta-feira) GALILEIA -  
MONTE TABOR - VALE DO JORDAO -
JERUSALEM
Café da manhã. Saída para Safed, para vi-
sitar suas encantadoras ruas e sinagogas. 
Continuação para Yadernit, local de batismo 
no rio Jordão e continuação para o Monte 
Tabor, onde ocorreu a transfiguração de Je-
sus diante de Moisés e Elias. Almoço (2). 
Seguiremos pelo vale do Jordão rodeando 
Jericó. Atravessando o Deserto da Judeia, 

nos dirigiremos para Jerusalém, cidade 
mensageira da paz e berço das três gran-
des religiões monoteístas. Jantar e hospe-
dagem

DÍA 6 (sexta-feira) CIDADE NOVA  
JERUSALÉM - EIN KEREM - BELÉM –  
JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje conheceremos uma 
das cidades mais importantes e mais an-
tigas do mundo. Na parte da manhã, des-
frutaremos da visita inclusa Cidade Nova 
de Jerusalém. Visita inclusa o Santuário do 
Livro no Museu de Israel, onde estão expos-
tos os manuscritos do Mar Morto e o mo-
delo que representa a cidade de Jerusalém 
na época de Jesus. Faremosuma parada no 
museu do Holocausto. Almoço (2). Segui-
remos para Ein Kerem, para visitar os San-
tuários da Visitação de Maria a sua prima 
Isabel e de São João Batista. À tarde, saída 
para Belém, lugar de nascimento de Jesus 
Cristo. Visita inclusa a Igreja da Natividade, 
a Gruta de São Jerônimo e a igreja de San-
ta Catarina. Retorno a Jerusalém. Jantar e 
hospedagem.

DÍA 7 (sabado) JERUSALÉM - MONTE DAS 
OLIVEIRA -CIDADE ANTIGA JERUSALÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Dia para desfrutar das visi-
tas mais importantes desta viagem. Vamos 
conhecer a cidade antiga de Jerusalém. 
Saída para o Monte das Oliveiras, para fazer 
uma visita panorâmica pela cidade santa 
amuralhada. Em seguida, conheceremos o 
Horto de Getsêmani e Basílica da Agonia. 
Visitaremos o Muro das Lamentações e 
continuaremos a através da Via Dolorosa 
para chegar ao Gólgota, lugar da crucifi-
cação de Jesus e ao Santo Sepulcro. Ao lon-
go da Via Dolorosa, existem 14 estações, e 
em cada estação existe uma capela ou sinal 
que ilustra o episódio. Almoço (2). Conti-
nuação para o Monte Sião, onde se encon-
tram o Túmulo do Rei David e o Cenáculo, 
lugar da Santa Ceia, “Eucaristía” e “Pente-
costés”. Jantar e hospedagem.

DÍA 8 (domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre para passear pelas 
ruelas da cidade antiga. Jantar e hospeda-
gem.

DÍA 9 (segunda-feira) JERUSALÉM
Café da manhã. Na hora indicada, traslado 
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em quarto duplo Turista Primera

Opcão 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.570 1.805

Opcão 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.760 1.995

Spto. quarto individual. . . . . 585 750

■ Temporada Media. . . . . . . 80 80

■ Temporada Alta. . . . . . . . . 150 150

• 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

NOTAS DE INTERESSE

•  A ordem das visitas pode ser alterada, sempre 
respeitando o conteúdo das mesmas.

•  O Shabat é o dia de descanso em Israel. Começa 
na sexta-feira à tarde e termina ao anoitecer do 
sábado. Todo o comércio, repartições e insti-
tuições públicas fecham durante o Shabat. Nos 
hotéis, os serviços dos restaurantes são limita-
dos.

•  Os hotéis de Israel não estão classificados de 
forma oficial.

•  Os traslados em Israel são feitos por um moto-
rista de idioma inglês.

•  As gorjetas não estão inclusas. 

•  Para as chegadas do primeiro dia que ocorrerem 
após as 20 horas, o jantar não está incluso.

•  Desaconselhamos a acomodação em quarto tri-
plo neste destino.

•  Vistos: Por favor, verifique as condições e requi-
sitos necessários junto ao órgão competente em 
seu país de origem.

INCLUIDO NO TOUR

Assistência nos aeroportos e traslados 
aos hotéis 

Refeições: opção 1: 7 café da manhã e 
7 jantares. Opção 2: 7 café da manhã, 5 
almoços e 7 jantares

Guia acompanhante em espanho.

Hotéis: 11 noites de acomodação em 
hotéis previstos ou similares

Visitas inclusas na viagem:
Visita panorâmica em Tel Aviv. 
Visita em Jafa, Cesareia, Haifa, Galileia, Ein 
kerem, Belém.
Cidade nova de Jerusalém, Ein Kerem. 
A cidade de Belém. O Muro das 
Lamentações.
Monte das Oliveiras, Getsêmani, Basílica 
da Agonia.
Santo Sepulcro. Monte Sião

Seguro de viagem 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Tiberiades Kibutz Lavi-Hab. Lev  turista 

 hotel.lavi.co.il

 Kibutz Lavi-Hab. Eden  primera 

 hotel.lavi.co.il

Jerusalém Jerusalem Gate turista 

 jerusalemgate.com

 Grand Court primera 

 grandhotels-israel.com

Tel Aviv Deborah turista 

 arcadiahotels.co.il

 Grand Beach primera 

 grandbeach.co.il

Tel Aviv

Haifa

Cesareia

Galileia

Beit Shean

Jerico

Jerusalém

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL

• 2021

Março 21 28

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 29

Setembro 5 12 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28 

■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta
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portoe traslado ao hotel. Jantar (opção 3) 
e hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma 
fascinante visita a Istambul. Começaremos 
de manhã, com a visita o Bazar  Egípcio, 

DIA 1 (domingo) BRASIL - ISTAMBUL
Apresentação no aeroporto no horário in-
dicado para embarcar em um avião para 
Istambul. Noite a bordo

DIA 2 (segunda-feira) ISTAMBUL
Chegada a Istambul, assistência no aero-

também conhecido como “bazar das espe-
ciarias”,  em virtude das mercadorias que 
lá se vendem. Posteriormente, passaremos 
para a parte asiática, pela pontedo Bós-
foro, parando para descansar na colina de 
Camlica. Também visitaremos o Palácio de 
Beylerbeyi. Almoço (opção 2 e 3) num res-
taurante típico de frutos do mar na ponte 
de Gálata. A seguir, faremos um passeio 
incluso de barco ao longo do Bósforo, oes 
treito que separa dois continentes, Europa 
e Ásia. Jantar (opção3) e hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos incluídas (op-
ções 2 e 3) belas visitas para descubrir os 
grandes tesouros de Istambul. Este bonito 
passeio começa com avisita ao Palácio de 
Topkapi. A seguir, conheceremos a Basílica 
de Santa Sofia, igreja bizantina do séc. VI, 
construída por Justiniano, o Grande, hoje 
convertida em museu com os mais belos 

mosaicos bizantinos. Seguiremos para o 
Hipódromo Romano, onde admiraremos o 
Obelisco de Teodósio, a Coluna Serpentina, 
a Fonte Alemã e a Coluna de Constantino. 
Esta excursão também inclui a visita à Mes-
quita Azul, uma das mais belas mesquitas 
imperiais. Almoço (2 e 3). Terminaremos 
o dia com a visita ao Grand Bazaar. Jantar 
(3) e hospedagem.

DIA 5 (quinta-feira) ISTAMBUL- 
CAPADÓCIA

 Viagem de avião

Café da manhã. Manhã livre para fazer as 
últimas compras. Na hora prevista traslado 
ao aeroporto para embarcar no voo regu-
larcom destino a Capadócia (voo não in-
cluso). Chegada e traslado ao hotel. Jantar 
e hospedagem.

DIA 6 (sexta-feira) CAPADÓCIA
Café da manhã. Em seguida, nos diri-

MARAVILHAS DA TURQUIA (com Efeso e Esmirna)
3  noites em Estambul,  2  em Capadocia, 1  em Pamukkale  e  2  em Esmirna

 três opcções

 1.   Acomodação e café da manhã + 9 refeições no circuito mais:
  •   Em Estambul: Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Palácio de Beylerbeyi
  •   Em Capadocia: Paisaje lunar, Cidade Subterránea, Castelo Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik, Cavu-

sin, Pasabag; Vale de Göreme e seu museu ao ar livre
  •   Konya, Pamukkale, Castelo de Algodão, Hierapolis, Éfeso

 2.   Meia pensao (11 refeições) mais:
  •   Todas as visitas incluídas na opção 1 mais:

  •   Palácio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mesquita Azul, Grand Bazaar, Cisterna Basílica.

  •   Passeio em barco pelo Bósforo

 3.   Pensión completa (14 comidas) más:

  •   Todas as visitas incluídas na opção 2

10  días  ... a partir de  875 $ USA

Servicios incluidos en cada opción

Día 3:  Pensão C. 2:  M. Pensão 1:  Acom./Café m.

1
Noite a bordo

Vuelo no incluido Vuelo no incluido Vuelo no incluido

2
Istambul

Acomodação 
Jantar

Acomodação
-

Acomodação
-

3
Istambul

Café da manhã
Visita a Istambul: 
parte europea y asiática 
Almoço 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
Jantar

Café da manhã
Visita a Istambul: 
parte europea y asiática
Almoço 
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
-

Café da manhã
-
-
-
-
-
-

4
Istambul

Café da manhã
Visita a P. Topkapi e 
Santa Sofia, Hipódromo
Almoço
Jantar

Café da manhã
Visita a P. Topkapi e 
Santa Sofia, Hipódromo
Almoço
-

Café da manhã
-
-
-
-

5
Capadócia

Café da manhã
Jantar 

Café da manhã
Jantar 

Café da manhã
Jantar 

6
Capadócia

Café da manhã
Visita de dia inteiro a 
Capadócia
Almoço
Jantar

Café da manhã
Visita de dia inteiro  
a Capadócia
Almoço
Jantar

Café da manhã
Visita de dia inteiro  
a Capadócia
Almoço
Jantar

7 
Konya

Pamukkale

Café da manhã
Visita a Cidade 
Subterránea
Visita de Konya e Mau-
soleo de dervixes
Almoço
Jantar

Café da manhã
Visita a Cidade 
Subterránea
Visita de Konya e Mau-
soleo de dervixes
Almoço
Jantar

Café da manhã
Visita a Cidade 
Subterránea
Visita de Konya e Mau-
soleo de dervixes
Almoço
Jantar

8 
Hierapolis
Esmirna

Café da manhã
Castelo de algodão e 
Hierápolis
Almoço
Jantar

Café da manhã
Castelo de algodão e 
Hierápolis
Almoço
Jantar

Café da manhã
Castelo de algodão e 
Hierápolis
Almoço
Jantar

9 
Efeso

Esmirna

Café da manhã
Visita de Éfeso
Almoço
Jantar

Café da manhã
Visita de Éfeso
Almoço
Jantar

Café da manhã
Visita de Éfeso
Almoço
Jantar

10
Esmirna

Café da manhã Café da manhã Café da manhã
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Istambul

Capadócia

KonyaPamukkale

Es mirna

Efeso

giremos ao Vale de Göreme, situado bem 
no centro de um fantástico vale de cones 
echaminés de fadas. Visitaremos o Museu 
a Céu Aberto de Göreme. Almoço. Seguire-
mos para o Vale de Çavusin, onde podemos 
admirar as casas escavadas no sopé da co-
linae a igreja de São João Batista. Depois 
visitaremos os Vales de Pasabag, Avcilar e 
Guvercinlik, para contemplar as “chaminés 
de fada” da região. À noite, sugerimos as-
sistira um show numa gruta típica da região 
,onde você vai poder apreciar as típicas 
danças folclóricas turcas (opcional). Jantar 
e hospedagem.

DIA 7 (sabado) CAPADÓCIA - KONYA – 
PAMUKKALE
Café da manhã. Saída de ônibus bem 
cedo pela manhã visita inclusa uma des-
sas cidades subterrâneas: Kaymakli, Oz-
konakou Saratli, (visita a uma delas), que 
foram construídas pelas comunidades 
cristãs como forma de proteção contra os 
ataques árabes. Estas fortalezas subter-
râneas fechavam-se com portas de pedra 
escavadas na própria rocha, que se conver-
tiam num infalível meio de defesa. Continu-
ação da viagem para Konya, antiga capital 
do império Seljúcida, considerada um dos 
grandes centros culturais da Turquia, onde 
o poeta místico e filósofo Mevlana fundou 
a Ordem Sufi conhecida como os der-

vixes dançantes. Visitaremos o Mausoléu 
de Mevlana, o edifício mais conhecido de 
Konya, revestido de azulejos de um verde 
chamativo. Almoço. Seguiremos nossa 
viagem para Pamukkale. Chegada ao hotel. 
Jantar e hospedagem.

DIA 8 (domingo) PAMUKKALE -  
HIERÁPOLIS – ESMIRNA
Café da manhã. Nas primeiras horas da-
manhã visita inclusa Pamukkale, cidade 
conhecida como o “Castelo de Algodão”, 
um dos cenários naturais mais incríveis 
do mundo; uma formação natural ex-
traordinária composta por piscinas bran-
cas dispostas em diferentes níveis sobre as 
encostas. Visitaremos as ruínas da cidade 
romanade Hierápolis, famosa por sua gi-
gantesca Necrópole. Almoço no caminho. 
Em seguida, viajaremos para Esmirna. 
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e 
hospedagem.

DIA 9 (segunda-feira) ESMIRNA - ÉFESO- 
ESMIRNA
Café da manhã. Na parte da manhã visita 
inclusa Éfeso, um dos sítios arqueológicos 
mais impressionantes do mundo e um gi-
gantes comuseu ao ar livre. Visitaremos o 
Antigo Teatro, o maior anfiteatro do mundo, 
com capacidade para mais de 30.000 es-
pectadores, onde São Paulo predicou di-

versas vezes contra os cultos romanos, e a 
Via dos Curetes. Almoço. Tarde livre. Jantar 
e hospedagem.

DIA 10 (terça-feira) ESMIRNA – ISTAM-
BUL
Café da manhã e traslado ao aeroporto pa-
ra embarcar no voo regular com destino a 
Istambul (voo não incluso). Fim da viagem 
e de nossos serviços.

VÕO OPCIONAL (LÍQUIDO)  $ USA

Istambul - Capadócia /  
Esmirna -Istambul ..................................... 290
Impostos incluídos

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Istambul Black Bird **** Centro 
   blackbirdhotel.com

   Yigitalp **** Centro 
   yigitalp.com

   Dosso D. Downtown***** Centro 
   dossodossihotels.com

   Radisson Pera *****L Pera 
   radisson.com

Capadócia Mustafa ****
   www.otelmustafa.com.tr

   Altinoz ****
   www.altinozhotel.com

Esmirna Armis ****
   www.armishotel.com

   Greymark *****
   www.greymar.com.tr

Pamukkale North Point ****
   www.northpoint.com.tr

   Doga Thermal *****
   www.dogathermalhotel.com

NOTAS DE INTERESSE

•  A ordem das visitas pode ser alterada, sempre 
respeitando o conteúdo das mesmas.

•  Quando uma visita programada coincidir com 
o dia de fechamento de algum monumento ou 
lugar indicado, a mesma será substituída por 
outra de igual interesse.

•  No caso de chegadas no primeiro dia após as 
20:00 hrs, o jantar não está incluido.

•  As gorjetas não estão inclusas

INCLUIDO NO TOUR

Assistência nos aeroportos e traslados 
aos hotéis de: Capadócia, Esmirna e 
Istambul. Os traslados na Capadócia e 
em Esmirna podem ser feitos com um 
motorista local, sem a presença do guia

Refeições e visitas incluídas: veja a tabela 
de serviços inclusos da pag. anterior.

Guia acompanhante em espanho.

Hotéis: 8 noites de acomodação em 
hotéis previstos ou similares

Seguro de viagem 

TURQUÍA

BULGÁRIA

GEÓRGIA

ARMÊNIA

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL

• 2021

Março 21 28

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 31

Novembro 7 14 21 28

Decembro 5 12 19 26

■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta   ■ T. Extra

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em quarto duplo
4

****
5

*****

Opcão 1 ............................ 875 1.005

Opcão 2 ........................... 1.035 1.165

Opcão 3 .......................... 1.110 1.265

Spto. quarto individual .... 235 280

■ Temporada Media........ 25 25

■ Temporada Alta. ........... 40 40

■ Temporada Extra. ........ 50 50



Milão Verona

Veneza

Pádua

Bolonha
Pisa

Florença

Siena

Nápoles

Capri

Roma

COMBINADA COM...

Veneza

Florença

Roma

Florença

ITÁLIA
• Máximo conforto
• Deslocamentos dentro
 da Europa de avião
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OUTROS DESTINOS EUROPEUS

Paris

Amsterdã

Bruxas
Gante

Bruxelas

Coloônia
Frankfurt

...PARIS, PAÍSES BAIXOS

PÁG. 60

Holanda

Budapeste

...PRAGA, BUDAPESTE E VIENA

PÁG. 64

Praga

Viena
Bratislava

Budapeste

Praga
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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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Veneza
Milão

Verona

Florença
Padua

Assís

Roma Nápoles
Capri

Ámsterdã

Bruxas
 

A Haia

Frankfurt

Colônia

Bruxelas

Paris

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

■ Temporada Media. . . . . . . . . . . . . . 170

■ 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 

■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta
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ITÁLIA SONHADA 
++   PRAGA, BUDAPESTE E VIENA

1 noite em Milão 2 Veneza, 1 Florença, 2 Roma, 3 Praga 2 Budapeste e 2 Viena

 roma - praga de avião

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.Tem-
po livre nesta cidade, com destaque para 
sua deslumbrante catedral de estilo gótico; 
a galeria Vittorio Emanuele II; o Teatro Sca-
la, com seu interessante Museu da Música, 
etc. Jantar (incluso opção 2) e hospeda-
gem.

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 Itá-
lia); o castelo Sforza, etc… Saída para Vero-
na, a cidade de Romeu e Julieta.Tempo livre 
para visitar a casa de Julieta, situada nas 
proximidades da Piazza Erbe, um compac-
to casarão medieval com seu típico balcão. 
Continuação da viagem até Veneza. Jantar 
(1 e 2) e hospedagem. Opcionalmente po-
deremos 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 panorâmi-
ca (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, 
construída para abrigar o sepulcro do san-
to. 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. Visitare-
mos a basílica de São Francisco, o mais belo 
de todos seus templos, com afrescos de Ci-
mabue e Giotto eos pintores da escola flo-
rentina. 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-PRAGA
 Viagem de avião  

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

Café da manhã. Na hora marcada, trasla-
do ao aeroporto para embarcar no voo com 
destino a Praga (voo não incluso). Chega-
da e traslado ao hotel, Jantar (incljuido na 
opçäo 2) e hospedagem. 

DIA 9 (Segunda) PRAGA 
Café da manhã. Visita inclusa à cidade 
de Praga. Durante a visita panorâmica 
veremos: a Praça da República, onde se 
encontra uma das mais antigas torres de 
Praga: a Torre da Pólvora e a Casa Munici-
pal; a Praça de Venceslau, a maior das três 
enormes praças construídas por Carlos IV 
para sua Cidade Nova (Nové Mesto). Con-
tinuaremos rumo à Ponte Carlos, um dos 
símbolos da cidade, do séc. XIV, hoje reser-
vada aos pedestres. Também desfrutare-
mos da Praça Velha, o recinto maisrumo à 
Ponte Carlos, um dos símbolos da cidade, 
do séc. XIV, hoje reservada aos pedestres. 
Também desfrutaremos da Praça Velha, o 
recinto mais destacado do centro histórico 
de Praga. Praga era formada originalmente 
por cinco cidades independentes, atual-
mente representadas pelos principais dis-
tritos históricos: Hradcany, a área do cas-

 duas opcões

 1.   Acomodação e café da manhã mais: 

•  Visitas panorámicas a: Verona, Veneza, Padua, Florença, Asis, Roma, Praga, Bratislava,  

Budapeste e Viena

 2.   Meia pensão mais:

•  Todas as visitas incluídas na opção 1.

•  Roma Barroca, Museus Vaticanos e Capela Sistina. 

•  Visita artística em Praga, jantar na U-Fleku e visita artística em Viena

15  días  ... a partir de  1.515 $ 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 Jantar – 
 Praga Acomodação Acomodação

 9 Café da manhã Café da manhã 
 Praga Visita a Praga Visita a Praga 
  Artística em Praga – 
  Jantar –

 10 Café da manhã Café da manhã 
 Praga Jantar U-Fleku –

 11 Café da manhã Café da manhã 
 Brno Visita a Bratislava Visita a Bratislava 
 Bratislava Jantar – 
 Budapeste 

 12 Café da manhã Café da manhã 
 Budapeste Visita a Budapeste Visita a Budapeste 
  Almoço –

 13 Café da manhã Café da manhã 
 Viena Almoço – 
  Visita a Viena Visita a Viena

 14 Café da manhã Café da manhã 
 Viena Visita Artística emViena – 
  Jantar –

 15 Café da manhã Café da manhã 
 Viena
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telo; Malá Strana, o Bairro Pequeno; Staré 
Mesto; a Cidade Velha; Nové Mesto, a Ci-
dade Nova e Josefov, o Bairro Judeu. Hrad-
cany, sede da realeza checa durante sécu-
los, tem como eixo o Prazsky Hrad (Castelo 
de Praga), que domina a cidade do topo de 
uma colina na margem esquerda do Vltava. 
Entre Hradcany e Malá Strana se estende 
uma área de vistosas mansões construí-
das pela nobreza dos séculos XVII e XVIII. 
A Karluv Most (Ponte Carlos), conecta Malá 
Strana com Staré Mesto. À tarde oferece-
mos opcionalmente a visita artística pela 
cidade (2) durante a qual visitaremos: O 
Castelo de Praga, monumento inscrito na 
Lista do Patrimônio Cultural checo, tornou-
se um símbolo da evolução de mais de mil 
anos do Estado checo. Desde sua cons-
trução, aproximadamente no último quarto 
do século IX, o Castelo de Praga continuou 
a desenvolver-se por cerca de 1100 anos. 
A Ruela do Ouro não poderia faltar nesta 
visita, já que é um dos lugares mais char-
mosos da cidade de Praga. Jantar (2) e 
acomodação

DIA 10 (Terça) PRAGA 
Café da manhã. Excursão opcional de dia 
inteiro para a cidade vizinha, a famosa Kar-
lovy Vary a maior e mais importante cidade 
termal da República Checa. Segundo a len-
da, foi fundada pelo próprio imperador Car-
los IV, que, em um dia de caça, descobriu 
as propriedades das águas da região e, pos-
teriormente, construiu um alojamento de 
caça e fundou uma cidade à qual deu seu 
nome: Karlovy Vary, que significa “Banhos 
Termais de Carlos”. Sua indústria de maior 
prestígio mundial é a do cristal Moser, con-
hecido como “Cristal dos Reis”, de excelente 
qualidade, que abastece, desde o século 
XIX, as Casas Reais Europeias, chefes de 
estado, etc. Volta para Praga. À noite, jantar 
na típica taberna U-Fleku (2), onde você vai 
poder saborear a cozinha checa, bem como 
o famoso licor Becherovka (1 dose) e a ex-
celente cerveja checa (1 jarra), inclusos no 
preço. Acomodação. 

DIA 11 (Quarta) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE 
Café da manhã. Nas primeiras horas da 
manhã, saída para Brno. Em seguida, tem-
po livre para visitar a Praça da Liberdade, 
a Fonte Barroca e a Velha Prefeitura. Conti-
nuação da viagem para Bratislava, capital 
da Eslováquia. Chegada e visita panorâmica 
incluída pela cidade. Saída para Budapeste. 
Chegada. Jantar (2) e acomodação. 

DIA 12 (Quinta) BUDAPESTE 
Café da manhã. Na parte da manhã realiza-
remos a visita panorâmica incluída pela ci-
dade: na margem direita do Danúbio se en-
contra o centro Histórico, Buda: veremos o 
Bastião dos Pescadores, a Igreja de Matias, 
etc. Em seguida, cruzaremos o Danúbio e 
seguiremos para Peste, a área comercial 
da cidade. Almoço (2). À tarde faremos um 
passeio opcional de barco no Danúbio. Esta 
noite oferecemos a possibilidade de fazer 
um tour noturno por Budapeste Iluminada 
e participar de um jantar cigano opcional. 
Acomodação. 

DIA 13 (Sexta) BUDAPESTE-VIENA 
Café da manhã e saída para a histórica ci-
dade de Viena. Chegada, almoço (2). Em 
seguida, realizaremos a visita panorâmica 
nesta cidade, banhada pelo Danúbio, antiga 
capital do Império autrohúngaro. No centro 
de Viena podemos localizar a antiga cidade 
imperial, com o Palácio Hofburg, residência 
dos imperadores. Também veremos o Palá-
cio Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de 
Santo Estêvão, o Museu de Belas Artes, os 
monumentos a Goethe, Schiller e Mozart, a 
Praça dos Heróis, a Universidade, a Ópera, 
etc. Acomodação. 

DIA 14 (Sábado) VIENA 
Café da manhã. Na parte da manhã visita 
opcional à Viena Artística (2): Ópera de Vie-
na ou Staatsoper, que foi o primeiro edifício 
público sobre a Ring. Em seguida, se quiser, 
possibilidade de fazer a visita opcional ao 
Palácio de Schönbrunn: palácio de verão 
constuído para Maria Teresa entre 1743-
1749, na verdade, uma versão reduzida do 
projeto original. Os interiores são um autên-
tico tesouro (afrescos, pinturas, marquete-
ria, lacas, estuques e espelhos, tapeçarias, 
mármores e cristal), nenhuma despesa foi 
poupada. Visitaremos os aposentos impe-
riais, sem esquecer seus maravilhosos jard-
ins de estilo francês. Neste palácio viveram 
pessoas famosas, como Francisco José, o 
imperador de olhos tristes e grandes bigo-
des que gostava de chamar-se a si mesmo 
“primeiro funcionário”.  Tarde livre. Jantar e 
acomodação. 

DIA 15 (Domingo) VIENA 
Café da manhã. No horário previsto, trasla-
do ao aeroporto de Viena. Fim da viagem e 
de nossos serviços.

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 

Milã 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

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

  Occidental Praha **** Cidade 
  www.barcelo.com

  Hotel Duo **** Cidade 
  www.hotelduo.cz

Budapeste Arena / Budapest **** Cidade
  www.danubiushotels.com

  Hungaria **** Cidade 
  www.danubiushotels.com

  Tiliana **** Cidade 
  www.tiliana.hu

Viena Arion City Hotel **** Cidade 
  www.arion-cityhotel.com

  Novum Kavalier **** Cidade 
  www.novum-hotels.com

  Hotel Senator **** Cidade 
  www.rainer-hotels.at

FRANCIA

ITALIA

ALEMANHA
POLÔNIA

REP. CHECA

HUNGRÍAAUSTRIA

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.515

Opção 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.040

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

■ Temporada Media. . . . . . . . . . . . . . 145

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

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

Outubro 3 10 17 24

Novembro 21 28 

Decembro 19

• 2022

Janeiro 16

Fevereiro 20 27

■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta

• 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
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Londres

París

Palácio de Westminster

Vista de Paris

Rua de Londres

Metrô de París

COMBINADA COM...
LONDRES
PARISE

• Máximo conforto
• Deslocamentos dentro
 da Europa de avião
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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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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
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■ 13 dias: inicio Paris - fim Roma

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: embar-
que 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 po-
derá visitar a galeria Vittorio Emanuele; o 
“Duomo” (a maior catedral gótica da Itália); 
o castelo Sforza, etc.  Saída para Verona, a 

LONDRES E PARIS
++   ITÁLIA SONHADA

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

 dos opcões

 1.   Acomodação e café da manhã mais: 

•  Visitas panorámicas a: Londres, Paris, Verona, Veneza, Padua, Florença,  
Asis, Roma.

 2.   Meia pensão mais:

•  Todas as visitas incluídas na opção 1

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

 paris - roma de avião

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

Florencia

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
Roma

Café da manhã Café da manhã

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. Jan-
tar (1 e 2) e hospedagem. 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, 

13  16  días  ... a partir de  1.360 $ USA
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VenezaMilão

Verona

Florença

Padua

Assís

Roma
Nápoles

Capri

París

Londres

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 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 (in-
cluida opç. 2). Partida de manhã de ônibus 
para Nápoles. A visita panorâmica da Baía é 
um espetáculo inesquecível. Existe a possi-
bilidade de visitar também Pompéia (opcio-
nal). 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 parale-
lepípedos e visitaremos algumas casas para 
aprender mais sobre a vida e curiosidades 
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 magníficos 
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
Café da manhã. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

■ 16 dias: inicio Londres - fim Roma

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

DIA 2 (segunda-feira) LONDRES
Café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto para tomar voo com des-
tino 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: Wes-
tminster, centro político da Grã-Bretanha 
e da Common Weatlh, as Casas do Parla-
mento, a famosa Torre do relógio ou Big Ben 
e Westminster Abbey. Veremos o Palácio de 
Buckingham, residência real, onde todos 
os dias às 11 horas tem a famosa troca de 
guarda. Tarde livre. À noite oferecemos con-
hecer opcionalmente Londres Iluminada, vi-
sita durante a qual vamos andar através de 
Picadilly 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 
cosmopolita de mundo, para fazer compras 
e visitas de interesse. Nós também propo-
mos que você visite opcionalmente o Cas-
telo de Windsor, uma das residências oficiais 
da rainha, 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, 
excursão opcional Paris Iluminada.

DIAS 6 até 16 idénticos a viagem de 13 dias

FRANÇA

ITALIA

SUIÇA AUSTRIA

ALEMANHA

ESPANHA

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

PREÇOS POR PERSSOA $ USA

En quarto duplo 13  días 16  días

Opção 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.360 1.815

Opção 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.570 2.025

Spto. quarto individual. . . . . . 605 770

■ Temporada Media. . . . . . . . 60 100

■ Temporada Alta. . . . . . . . . . 120 160

NOTA DE INTERESSE

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

•  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.

• 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 Viagem 13 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 16 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
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 duas opcões

 1.   Acomodação e café da manhã mais: 

•  Visitas panorâmicas a: Londres, Paris, Praga, Bratislava, Budapeste 
e Viena.

 2.   Meia pensão mais:

•  Todas as visitas incluídas na opção 1.
• Visita Artistica em Praga e Viena.
• Jartar na tipica taberna U Fleku

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
París

Café da manhã Café da manhã

6
Paris

Café da manhã
Visita a París

Café da manhã
Visita a París

7
Paris

Café da manhã Café da manhã

8
Praga

Café da manhã
 Jantar

Café da manhã
 Jantar

9
Praga

Café da manhã
Visita a Praga
Artística em Praga
Jantar

Café da manhã
Visita a Praga
–
–

10
Praga

Café da manhã Café da manhãt

11
Bratislava
Budapeste

Café da manhã
Visita a Bratislava
Jantar

Café da manhã
Visita a Bratislava
–

12
Budapeste

Café da manhã
Visita a Budapeste
Almoço

Café da manhã
Visita a Budapeste
–

13
Viena

Café da manhã
Almoço 
Visita a Budapeste

Café da manhã
– 
Visita a Budapestea

14
Viena

Café da manhã
Visita Artística em Viena 
Jantar

Café da manhãt
–
–

15
Viena

Café da manhã Café da manhã

■ 12 días: inicio París - fim Viena

DIA 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 locali-

zado: 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 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 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 
possibilidade de fazer a visita (opcional): 
Palácio de Versalhes e Museu do Louvre.

DIA 5 (domingo) PARÍS-PRAGA
 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 Praga (voo não incluso). Chegada 
e traslado ao hotel, Jantar (incluso opção 2) 
e hospedagem.

DIA 6 (Segunda) PRAGA 
Café da manhã. Visita inclusa à cidade de 
Praga. Durante a visita panorâmica vere-
mos: a Praça da República, onde se encon-
tra uma das mais antigas torres de Praga: a 
Torre da Pólvora e a Casa Municipal; a Praça 
de Venceslau, a maior das três enormes 
praças construídas por Carlos IV para sua 
Cidade Nova (Nové Mesto). Continuaremos 
rumo à Ponte Carlos, um dos símbolos da 
cidade, do séc. XIV, hoje reservada aos pe-
destres. Também desfrutaremos da Praça 
Velha, o recinto maisrumo à Ponte Carlos, 
um dos símbolos da cidade, do séc. XIV, hoje 
reservada aos pedestres. Também desfruta-
remos da Praça Velha, o recinto mais desta-
cado do centro histórico de Praga. Praga era 
formada originalmente por cinco cidades 
independentes, atualmente representadas 
pelos principais distritos históricos: Hrad-
cany, a área do castelo; Malá Strana, o Bai-
rro Pequeno; Staré Mesto; a Cidade Velha; 
Nové Mesto, a Cidade Nova e Josefov, o Bai-
rro Judeu. Hradcany, sede da realeza checa 
durante séculos, tem como eixo o Prazsky 
Hrad (Castelo de Praga), que domina a 
cidade do topo de uma colina na margem 
esquerda do Vltava. Entre Hradcany e Malá 

Strana se estende uma área de vistosas 
mansões construídas pela nobreza dos sé-
culos XVII e XVIII. A Karluv Most (Ponte Car-
los), conecta Malá Strana com Staré Mesto. 
À tarde oferecemos opcionalmente a visita 
artística pela cidade (2) de Praga. Jantar (2) 
e acomodação

DIA 7 (Terça) PRAGA 
Café da manhã. Excursão opcional de dia 
inteiro para a cidade vizinha, a famosa Kar-
lovy Vary a maior e mais importante cidade 
termal da República Checa. Segundo a 
lenda, foi fundada pelo próprio imperador 
Carlos IV, que, em um dia de caça, desco-
briu as propriedades das águas da região e, 
posteriormente, construiu um alojamento 
de caça e fundou uma cidade à qual deu seu 
nome: Karlovy Vary, que significa “Banhos 
Termais de Carlos”. Sua indústria de maior 
prestígio mundial é a do cristal Moser, con-
hecido como “Cristal dos Reis”, de excelente 
qualidade, que abastece, desde o século 
XIX, as Casas Reais Europeias, chefes de 
estado, etc. Volta para Praga. À noite, jantar 
na típica taberna U-Fleku (2), onde você vai 
poder saborear a cozinha checa, bem como 
o famoso licor Becherovka (1 dose) e a ex-
celente cerveja checa (1 jarra), inclusos no 
preço. Acomodação. 

DIA 8 (Quarta) PRAGA-BRATISLAVA-
BUDAPESTE 
Café da manhã. Nas primeiras horas da 
manhã, saída para Brno. Em seguida, tempo 
livre para visitar a Praça da Liberdade, a 
Fonte Barroca e a Velha Prefeitura. Conti-
nuação da viagem para Bratislava, capital 
da Eslováquia. Chegada e visita panorâmica 
incluída pela cidade. Saída para Budapeste. 
Chegada. Jantar (2) e acomodação. 

DIA 9 (Quinta) BUDAPESTE 
Café da manhã. Na parte da manhã reali-
zaremos a visita panorâmica incluída pela 
cidade: na margem direita do Danúbio se 
encontra o centro Histórico, Buda: veremos 
o Bastião dos Pescadores, a Igreja de Ma-
tias, etc. Em seguida, cruzaremos o Danúbio 
e seguiremos para Peste, a área comercial 
da cidade. Almoço (2). À tarde faremos um 
passeio opcional de barco no Danúbio. Esta 
noite oferecemos a possibilidade de fazer 
um tour noturno por Budapeste Iluminada 
e participar de um jantar cigano opcional. 
Acomodação. 

DIA 10 (Sexta) BUDAPESTE-VIENA 
Café da manhã e saída para a histórica ci-

LONDRES E PARIS
++   PRAGA, BUDAPESTE E VIENA

3 noites em Londres,  3 Paris, 3 Praga, 2 Budapeste e 2 Viena

 parís - praga de avião

12  15  días  ... a partir de  1.240 $ USA
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dade de Viena. Chegada, almoço (2). Em 
seguida, realizaremos a visita panorâmica 
nesta cidade, banhada pelo Danúbio, antiga 
capital do Império autrohúngaro. No centro 
de Viena podemos localizar a antiga cidade 
imperial, com o Palácio Hofburg, residência 
dos imperadores. Também veremos o Palá-
cio Belvedere, a Igreja Votiva, a Catedral de 
Santo Estêvão, o Museu de Belas Artes, os 
monumentos a Goethe, Schiller e Mozart, a 
Praça dos Heróis, a Universidade, a Ópera, 
etc. Acomodação. 

DIA 11 (Sábado) VIENA 
Café da manhã. Na parte da manhã visita 
opcional à Viena Artística (2): Ópera de 
Viena ou Staatsoper, que foi o primeiro edifí-
cio público sobre a Ring. Em seguida, se qui-
ser, possibilidade de fazer a visita opcional 
ao Palácio de Schönbrunn: palácio de verão 
constuído para Maria Teresa entre 1743-
1749, na verdade, uma versão reduzida do 
projeto original. Os interiores são um autên-
tico tesouro (afrescos, pinturas, marquete-
ria, lacas, estuques e espelhos, tapeçarias, 
mármores e cristal), nenhuma despesa foi 
poupada. Visitaremos os aposentos impe-
riais, sem esquecer seus maravilhosos jard-
ins de estilo francês. Neste palácio viveram 
pessoas famosas, como Francisco José.  
Tarde livre. Jantar e acomodação. 

DIA 12 (Domingo) VIENA 
Café da manhã. No horário previsto, tras-
lado ao aeroporto de Viena. Fim da viagem 
e de nossos serviços.

■ 15 días: inicio Londres - fim Viena

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

DIA 2 (segunda-feira) LONDRES
Café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto para tomar voo com des-
tino 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. Passeio incluída pelo 
Soho. Hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) LONDRES
Café da manhã. Dia livre na cidade mais 
cosmopolita de mundo, para fazer compras 
e visitas de interesse. Nós também propo-
mos que você visite opcionalmente o Cas-
telo de Windsor, uma das residências oficiais 
da rainha, 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, 
excursão opcional Paris Iluminada.

DIAS 6 até 15 idénticos a viagem de 12 dias.

NOTA DE INTERESSE

•  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.

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

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

  Occidental Praha **** Cidade 
  www.barcelo.com

  Hotel Duo **** Cidade 
  www.hotelduo.cz

Budapeste Arena / Budapest **** Ciudad
  www.danubiushotels.com

  Hungaria **** Cidade 
  www.danubiushotels.com

  Park Inn By Radisson **** Cidade 
  www.parkinn.com

Viena Arion City Hotel **** Cidade 
  www.arion-cityhotel.com

  Ananas **** Cidade 
  www.austria-trend.at

  Hotel Senator **** Cidade 
  www.rainer-hotels.at

PREÇOS POR PERSSOA $ USA

En quarto duplo 12  días 15  días

Opción 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240 1.695

Opción 2. . . . . . . . . . . . . . . . 1.580 2.010

Spto. quarto individual. . . . . 555 715

■ Temporada Media. . . . . . . 40 45

■ Temporada Alta. . . . . . . . . 130 170

• 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 Viagem 13 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 26

Fevereiro 16 23

Março 9

■ T. Baixa  ■ T. Media ■ T. Alta

DATAS DE SAÍDA Viagem 16 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
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VIAGENS PELO EL MUNDO
com guia acompanhante

DIA 1. DÉLHI
Chegada a Délhi, traslado ao hotel. Tem-
po livre até a hora do check-in (14 horas 
aprox.). Délhi: lar de várias dinastias e gove-
nantes durante seus mais de 3000 anos de 
existência, que deixaram um grande legado 
artístico. Jantar (opc. 2) e hospedagem.

DIA 2. DÉLHI
Café da manhã. Em seguida temos incluso 
o tour por Velha e Nova Délhi. Visitaremos 
a majestosa Mesquita Jama Masjid, cons-
truída em 1656 pelo imperador Shah Jahan, 
com três imponentes cúpulas de mármore 
preto e branco e dois minaretes gêmeos 
que flanqueiam seu majestoso arco central. 
Uma grande escadaria de arenito vermelho 

conduz às magníficas portas em arco. Visi-
taremos também Raj Ghat e o Mausoléu de 
Mahatma Gandhi. Almoço (1 e 2). Na parte 
da tarde excursão opcional ao Templo de 
Akshardham e Tumba de Humayun. Jantar 
(opc. 2). hospedagem.

DIA 3. DELHI-AGRA 
Café da manhã. Partida para Agra. Nesta 
cidade, capital do Império Mogol durante 
os séculos XVII, se encontra o majestoso 
Taj Mahal, uma das as sete maravilhas do 
mundo. Almoço (1 e 2).  Em seguida, visi-
ta do espetacular Forte Vermelho de Agra, 
localizado na margem oeste do Yamuna e 
construído entre 1565 e 1573. Transfer para 
o hotel. Jantar (2) e hospedagem.

DIA 4. AGRA 
Café da manhã. Pela manhã, vamos visitar 
o Taj Mahal, “uma visão, um sonho, um poe-
ma, uma maravilha”. O Taj Mahal, uma das 
sete maravilhas modernas do mundo, é um 
complexo de edifícios construído entre 1631 
e 1648, nas margens do rio Yamuna, pelo 
imperador Shah Jahan em honra de sua 
esposa. Para construir este majestoso mau-
soléu com jardim, simulando o jardim do 
paraíso islâmico, eles precisavam cerca de 
20.000 trabalhadores que trabalharam nele 
22 anos até a conclusão em 1653. Almoço (1 
e 2). À tarde, visita ao mausoléu de Etimad- 
Ud-Daulah, que também é conhecido como 
“o pequeno Taj » desde que alguns conside-
ram como um esboço do Taj Mahal. Cons-
truído entre 1622 e 1628 na costa à direita 
do rio Yamuna, suas paredes são de már-
more vindo do Rajastão com incrustações 
de pedra precioso e semiprecioso, especial-
mente topázio, ónix e lápis-lazúli. Filtros de 
luz através do interior do mausoléu através 
pequenas aberturas no mármore. Jantar 
(2) e hospedagem.

DIA 5. AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR 
Café da manhã. Pela manhã, partida para 
Jaipur, visitando na rota Fatehpur Sikri, ci-
dade construído pelo imperador Akbar em 
1569 em honra a Salim Chishti, famoso 
santo sufi da ordem chishti, Fatehpur Sikri 
foi a capital de Mughal por 14 anos. é tam-
bém um belo exemplo da cidade murada 
Mughal, com áreas públicas e privadas bem 
diferenciadas e imponentes. Visita ao poço 
com degraus de Abhaneri, uma maravilha 
arquitetônica que compartilha espaço com 
o templo de Harshat Matar. Almoço (1 e 2). 
Continuação da Viagem para Jaipur. Chega-
da e traslado ao hotel. Vamos participar de 
uma cerimônia da AARTI no templo hindu 
Birla. Jantar (2) e hospedagem. 

DIA 6.JAIPUR  
Café da manhã. Visita panorâmica de Jai-
pur, que leva o nome do marajá Jai Singh, 
príncipe e astrônomo. Vamos visitar o Pa-
lácio do Maharaja e o Palácio dos Ventos 
(do lado de fora) com uma impressionante 
fachada em que pode ser contemplado em 
todo o seu esplendor arte mogol. Almoço (1 
e 2). Na parte da tarde, visite o Forte Am-
ber, a antiga capital do Estado até 1728. 
Esta fortaleza foi construída em 1592 so-
bre os restos de um antigo forte do século 
XI, mas são os vários edifícios adicionados 
mais tarde (1621-1667) que formam o seu 
magnífico corpo central. Do alto da colina, o 

Forte Amber e suas paredes oferecem uma 
espetacular vista panorâmica inesquecível 
do Lago Maota e da cidade histórica. Aqui 
vamos visitar o Templo de Kali, o Pavilhão 
da Vitória (Jai Mahal) e o Jagmandir. Nós 
também desfrutaremos de uma experiência 
única: vamos subir no elefante até o topo da 
colina sob a que se alça o forte. Jantar (2) e 
hospedagem.

DIA 7. JAIPUR - SHAHPURA - DELI 
Café da manhã. Partida para a cidade de 
Shahpura, onde fica o palácio de mil e uma 
noites, tornarse um belo hotel que clara-
mente pertence a uma era na história da 
Índia, onde o Principados elegantes do Ra-
jastão e outras regiões eram regulados por 
famílias reais cujo escudo de armas (uma 
adaptação posterior), falava de coragem, 
fidelidade e honra. Almoço (1 e 2). Visita ao 
povoado. Pela tarde, chegada a Deli e tras-
lado para hotel. Jantar (2) e hospedagem. 

DIA 8. DELI 
Café da manhã. Na hora indicada, traslado 
para o aeroporto. Fim da viagem e nossos 
serviços.

Increível Índia 
Delhi (3n), Agra (2n), Jaipur (2n)

Serviços incluídos em cada opção

 Dia 2:  Pensión C. 1:  M. Pensão

 1 Hospedagem Hospedageml 
 Delhi Jantar Jantar

 2 Café da manhã Café da manhã 
 Delhi Templo de Lótus Templo de Lótus 
  Mesquita Jama Masjid  Mesquita Jama Masjid  
  Mausoléu de Mahatma Gandhi Mausoléu de Mahatma Gandhi 
  Almoço Almoço 
  Jantar –

 3 Café da manhã Café da manhã 
 Agra Forte Vermelho Forte Vermelho 
  Almoço Almoço 
  Jantar –

 4 Café da manhã Café da manhã 
 Agra Visita Taj Mahal Visita Taj Mahal 
  Almoço Almoço 
  Mausoléu Etimad-Ud-Daulah Mausoléu Etimad-Ud-Daulah  
  Jantar –

 5 Café da manhã Café da manhã 
 Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri e Abhaneri Fatehpur Sikri e Abhaneri 
 Jaipur Almoço Almoço 
  Cerimônia da  AARTI Cerimônia da  AARTII 
  Jantar –

 6 Café da manhã Café da manhã 
 Jaipur Visita a Jaipur Visita a Jaipur 
  Almoço Almoço  
  Forte Amber  Forte Amber  
  Jantar –

 7 Café da manhã Café da manhã 
 Jaipur Visita a Sahpura Visita a Sahpura 
 Sahpur Almoço Almoço 
 Delhi Jantar  –

 8 Café da manhã Café da manhã 
 Delhi

 Inclui: Shahpura - Mesquita Jama Masjid - Templo de lótus - Taj Mahal - Forte Amber -  
Forte Vermelho de Agra  - Palácio do Maharaja - Palácio dos Ventos

8 dias  7 noites  12 visitas,  Meia Pensão ou Pensão Completa

Opcional 3 noites em:

Bangkok ou Kathmandu

   750 $ USA
 Meia pensão e

  visitas importantes incluídas
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Delhi Crowne Pl. Okhla ***** Cidade 
 crowneplaza.com

Agra Radisson ***** Cidade 
 radissonblu.com

 Crystal Sarovar **** Cidade 
 sarovarhoteles.com

Jaipur H. Inn City Center*****SUP Cidade 
 www.ihg.com 

 Indana Palace **** Cidade 
 www.indanahotels.com. 

Kathmandu Himalaya**** Cidade 
 hotelhimalaya.com.np

 Crowne Plaza ***** Cidade 
 ihg.com

Bangkok Amara **** Cidade 
 amarahotels.com Cidade

  Pullman G***** Cidade 
  cocoonmaldives.com

INCLUIDO EN EL TOUR

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

Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis 
indicado ou similar, com banheira ou 
chuveiro. 

Refeições: veja à tabela de serviços.

Visitas incluídas: 
Delhi: Tour panorâmico de Nova Deli e 
Velha Deli, Portão do Índia, Rashtrapati, 
Bhawan, O Qutub Minar e Templo 
Gurdwara Bangla Sahib Templo de Lótus, 
Mesquita de Jama Masjid, Raj Gat. 

Agra: Forte Vermelho e Taj Mahal. 
Mausoléu de Etimad Ud-Daulah (pequeno 
Taj Mahal). 

Jaipur: Palácio do Maharaja e Palácio de 
Vento (do lado de fora). Forte Amber

Kathmandú: tour panorâmico e visita a 
Patan.

Bangkok: tour panorâmico.

Outras visitas e excursões:  
Excursão a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 
Excursão a Jaipur. Subir em Elefante. 
Aldeia de Shahpura

Seguro de viagem. 

NOTAS DE INTERESSE
(1)  Preços baseados em 10 passageiros. 

Suplemento de 6 a 9 pessoas: US $ 50; 4-5 pax: 
US $ 105 e 2-3 pax: US $ 230.

•  A ordem das visitas pode ser modificada, sempre 
respeitando o conteúdo das visitas. 

•  Por razões operacionais, a última noite em Delhi 
será em um hotel de 4 **** perto do aeroporto 
para todo o grupo. 

•  Devido à nova regulamentação imposta, a 
escalada de elefantes não pode ser garantida 
100%. Devido ao Festival de Navrata, eles são 
suspensos de 10 a 20 de outubro.

Jaipur
Benarés

Agra

Fatehpur

Ranakpur Jhansi
Jodhpur

Udaipur
Orcha

Khajuraho

DELHI
NEPAL

PREÇOS POR PESSOA $ USA em quarto duplo 
Mínimo 10 pax(1)

• Viagen 9 dias

Opcão 1 ...................................................  750

Opcão 2  .................................................. 840

Spto. quarto individual ............................  420

■ Temporada Alta  ................................ 150

• Suplemento de extensão Kathmandu

Hotéis 4****  ..........................................  515

Hotéis 5*****  .......................................  590

Spto. quarto individual  ............................  215

■ Temporada Alta  .................................  50

• Suplemento de extensão Bangkok

Hotéis 4****  .........................................  380

Hotéis 5*****  ....................................... 490

Spto. quarto individual ............................  190

■ Temporada Alta  .................................  40

DIA 8. DÉLHI-BANGKOK

 Viagem de avião
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto para embarcar no voo com destino 
a Bangkok (voo não incluso). Chegada a Ban-
gkok. Assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 9. BANGKOK
Café da manhã. Temos inclusa a visita pa-
norâmica em Bangkok, veremos o Wat Pho, 
ou templo do Buda Reclinado. Em seguida 
veremos o Wat Trimit, que abriga um Buda de 
Ouro de 5,5 toneladas. Terminamos a visita 
na joia de Bangkok, o Palácio Real, onde se 
encontra o tesouro nacional: o Buda de Es-
meralda. Hospedagem.

DIA 10. BANGKOK
Café da manhã. Dia livre. Oferecemos a pos-
sibilidade de realizara a seguinte visita opcio-
nal: Excursão para o mercado flutuante de 
Damnoan Saduak. Hospedagem.

DIA 11. BANGKOK
Café da manhã. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos ser-
viços

DIA 8. DÉLHI-KATHMANDU

 Viagem de avião
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao 
aeroporto para embarcar no voo com destino 
a Kathmandu (voo não incluso). Chegada a 
Kathmandu. Assistência no aeroporto e tras-
lado ao hotel. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 9. KATHMANDU
Café da manhã. City tour panorâmico: visita 
a Swayambhunath Stupa, conhecida como 
Templo dos Macacos e Praça Durbar, onde 
fica o antigo palácio real. Jantar e hospeda-
gem.

DIA 10. KATHMANDU
Café da manhã. Hoje visitaremos Patan, uma 
das cidades mais destacadas do Nepal, loca-
lizada no vale de Katmandu, e Bhatgaon, que 
faz parte das cidades consideradas Patrimô-
nio da Humanidade. Hospedagem.

DIA 11. KATHMANDU
Café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos 
serviços

  11 dias: com Kathmandu   11 dias: com Bangkok
DATAS DE CHEGADA DE DELHI

2021

Maio 4 11 20 24

Junho 1 8 15 23 30

Julho 6 13 20 27

Agosto 3 10 17

Setembro 8 15 22

Outubro 5 13 20

Novembro 3 10 17

■ T. Baixa  ■ T. Alta 
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Serviços inclusos em cada opção

 Dia Opc. 2:  Pensão C. Opc. 1:  M. Pensão

 1 Visita à Velha Délhi  Visita à Velha Délhi 
 Délhi Mausoléu de Mahatma Gandhi Mausoléu de Mahatma Gandhi 
  Almoço Almoço 
  Portão da Índia Portão da Índia 
  Rashtrapati Bhavan Rashtrapati Bhavan 
  Qutub Minar  Qutub Minar  
  Templo de Birla Templo de Birla 
  Jantar –

 2 Café da manhã Café da manhã 
 Délhi Templo de Lótus Templo de Lótus 
  Almoço Almoço 
  Visita a Shahpura  Visita a Shahpura 
  Jantar –

 3 Café da manhã Café da manhã 
 Délhi Almoço Almoço 
 Udaipur Jantar –

 4 Café da manhã Café da manhã 
 Udaipur Visita à cidade Visita à cidade 
  Palácio da cidade Palácio da cidade 
  Saheliyon ki Bari Saheliyon ki Bari 
  Almoço Almoço 
  Excursão a Eklingji e Nagda Excursão a Eklingji e Nagda 
  Jantar –

 5 Café da manhã Café da manhã 
 Ranakpur Visita Templo Adinath Visita Templo Adinath 
 Jodhpur Almoço Almoço 
  Jantar –

 6 Café da manhã Café da manhã 
 Jodhpur Forte de Mehrangarh  Forte de Mehrangarh 
 Jaipur Almoço Almoço 
  Jaswant Thada Jaswant Thada 
  Jantar –

 7 Café da manhã Café da manhã 
 Jaipur Panorâmica em Jaipur Panorâmica em Jaipur 
  Palácio do Marajá Palácio do Marajá 
  Almoço Almoço 
  Visita ao Forte Amber  Visita ao Forte Amber 
  Templo de Kali Templo de Kali 
  Jantar –

 8 Café da manhã Café da manhã 
 Fatehpur Sikri Visita a Fatehpur Sikri  Visita a Fatehpur Sikri  
 Agra Poço de Abhaneri Poço de Abhaneri 
  Almoço Almoço 
  Visita ao Taj Mahal Visita ao Taj Mahal  
  Jantar –

 9 Café da manhã Café da manhã

1º Dia (Quarta-feira)
Délhi

Chegada a Délhi, assistência e traslado ao 
hotel. Em seguida teremos incluído o tour 
pela Velha Délhi. Visitaremos a majestosa 
mesquita Jama Masjid, construída em 
1656 pelo imperador Shah Jahan, com três 
imponentes cúpulas de mármore preto e 
branco e dois minaretes gêmeos ladeando 
seu imponente arco central. Também visi-
taremos Raj Ghat, o Mausoléu de Mahatma 
Gandhi. Almoço. Restante do dia livre. Jan-
tar (opc. PC). Acomodação.

2º Dia (Quinta-feira)
Délhi

Café da manhã. Em seguida visitaremos 
o Portão da Índia, um arco do triunfo que 
é memorial da Primeira Guerra Mundial; o 
Rashtrapati Bhavan, maravilhosa estrutura 
e residência oficial do Presidente da Índia. 
Almoço. Também visitaremos o Qutub 
Minar, o minarete de tijolos mais alto do 
mundo e um excelente exemplo da arte 
islâmica, sendo o mais antigo monumento 
islâmico de Délhi. Situado no interior do 
complexo Qutub, sua altura é de 72,5 me-
tros. O Qutub Minar é considerado Patri-
mônio da Humanidade pela Unesco desde 
1993. Jantar (opc. PC). Acomodação.

3º Dia (Sexta-feira)
Délhi - Udaipur

 Viagem de avião

Café da manhã. No horário programado, 
traslado ao aeroporto de Délhi para embar-
car em voo regular para Udaipur (não inclui 
passagem aérea). Udaipur está localizada 
ao sul da província do Rajastão e é conhe-
cida como a cidade dos cem lagos, a Veneza 
do Oriente ou o “lugar mais romântico do 
subcontinente”, segundo o britânico James 
Tod. Fundada às margens do lago Pichola 
pelo marajá Udai Singh II, de quem leva o 
nome, esta cidade continua a emanar a 
classe e elegância típicas de um passado de 
marajás e princesas. Chegada e traslado ao 
hotel. Almoço. Restante do dia livre. Jantar 
(opc. PC) e acomodação.

4º Dia (Sábado)
Udaipur

Café da manhã. Na parte da manhã, fare-
mos a visita à cidade. Nossa primeira pa-
rada é o Palácio da Cidade,o palácio-museu 
mais rico de todo o Rajastão. Localizado em 
uma colina às margens do lago Pichola, é 
a atração mais importante da “cidade 

branca”. Em seguida, veremos o Saheliyon 
ki Bari, um complexo de belos jardins com 
fontes e lagos. Almoço. À tarde, excursão 
a Eklingji e Nagda a 22 km de Udaipur, dois 
pequenos vilarejos famosos pelos templos 
dedicados ao deus Shiva. Retorno ao hotel. 
Jantar (opc. PC) e acomodação.

5º Dia (Domingo)
Udaipur - Ranakpur - Jodhpur

Café da manhã. Saída para Jodhpur visi-
tando, no caminho, Ranakpur, cidade onde 
está localizado o maior complexo jainista 
da Índia e um dos cinco lugares sagrados 
dessa religião. Veremos o primoroso Templo 
de Adinath, do século XV, composto por 29 
aposentos e mais de 1.400 colunas, todas 
magnificamente esculpidas e diferentes 
umas das outras. Almoço. Continuação 
da viagem para Jodhpur, antiga capital do 
estado de Marwar, fundada em 1459. Atual-
mente é a segunda maior cidade do estado 
do Rajastão, localizada no noroeste da Índia. 
Chegada ao hotel. Jantar (opc. PC) e aco-
modação.

6º Dia (Segunda-feira)
Jodhpur - Jaipur

Café da manhã. Nas primeiras horas da 
manhã, visitaremos o impressionante Forte 
de Mehrangarh. Situado numa colina, 125 
metros acima da cidade de Jodhpur, no es-
tado do Rajastão, é uma das fortalezas mais 
majestosas da Índia. Almoço. Em seguida 
conheceremos o Jaswant Thada, um ceno-
táfio de mármore construído em memória 
do marajá Jaswant Singh II. Continuação 
para Jaipur, também conhecida como a “Ci-
dade Rosa”, pela cor de seus edifícios mais 
emblemáticos. Chegada e traslado ao hotel. 
Jantar (opc.PC) e acomodação. 

7º Dia (Terça-feira)
Jaipur

Café da manhã. De manhã, excursão de 
meio dia ao Forte Amber, que foi capital do 
estado até 1728. Esta fortificação foi cons-
truída em 1592 sobre os restos de uma an-
tiga fortaleza do século XI, mas são os vários 
edifícios adicionados posteriormente (1621-
1667) que formam o seu magnífico corpo 
central. Do alto da colina, o Forte Amber e 
suas muralhas proporcionam uma vista pa-
norâmica espetacular e inesquecível do lago 
Maota e da cidade histórica ao pé da colina. 
Lá, visitaremos o templo de Kali, o Pavilhão 
da Vitória (Jai Mahal) e o Jagmandir. Tam-
bém viveremos uma experiência única: um 

Índia Fascinante 
Délhi (2n), Udaipur (2n), Jodhpur (1n), Jaipur (2n), Agra (1n)

 Inclui: Minarete de Qutub - Mesquita Jama Masjid - Taj Mahal - Forte Vermelho - Forte Amber
Palácio de Udaipur - Hawa Mahal - Fatehpur Sikri

9 dias  8 noites  13 visitas,  Meia Pensão ou Pensão Completa

 Tour exclusivo da Panavisión com guia falando espanhol durante toda a viagem • Saídas garantidas, mínimo 2 passageiros

VIAGENS Pelo MUNDO
com guia acompanhante

 1.330 $ USA
 Meia pensão e

  visitas importantes incluídas
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INCLUÍDO NO TOUR

Assistência de nossa equipe nos 
aeroportos e traslados aos hotéis em 
Délhi e Udaipur.

Tour exclusivo, acompanhamento de um 
de nossos guias especializados na Índia  
(ver notas). 

Transporte em veículos com ar 
condicionado.

Hotéis: 8 noites de acomodação em 
quarto duplo.

Regime de refeições incluso:

Meia pensão: Café da manhã e 8 
almoços.

Pensão completa: café da manhã, 8 
almoços e 8 jantares.

Visitas incluídas:

Délhi: Panorâmica em Velha e Nova 
Délhi, Portão da Índia, Rashtrapati 
Bhavan, Qutub Minar, Mesquita Jama 
Masjid,  
Raj Ghat - Mausoléu de Mahatma 
Gandhi.

Agra: Taj Mahal.

Jaipur: Palácio do Marajá, Palácio dos 
Ventos (exterior), Forte Amber, Poço 
Abhaneri.

Udaipur: Palácio da Cidade,  
Saheliyon ki Bari, Eklingji e Naqda.

Ranakpur: Templo de Adinath.

Jodhpur: Forte de Mehrangarh,  
Jaswant Thada.

Outras visitas e atrações incluídas:

Uma volta de “Tonga” em Agra até o par-
king do Taj Majal. Passeio de riquixá em 
Délhi ou Jaipur, 
Passeio de elefante no Forte Amber  
(Face ao novo regulamento, não pode 
ser 100% garantido). Devido ao Festival 
Navaratri, estão suspensos de 10 a 20 
de outubro.

Seguro de viagem Axa.

NOTAS DE INTERESSE

•  A ordem das visitas pode ser alterada, respeitando-
-se o conteúdo das mesmas.

•  Guia acompanhante falando espanhol durante 
toda a viagem.

HOTÉIS PREVISTOS

Délhi Holiday Inn Mayur ****Sup Cidade
holidayinn.com

Taj Vivanta Dwarka ***** Cidade
vivanta.tajhotels.com

Crowne Plaza Mayur***** Cidade

crowneplaza.com

Agra Sheraton F. Point****SUP Cidade
starwoodhotels.com

Crystal Sarovar***** Cidade
sarovarhotels.com

Radisson***** Cidade

radissonblu.com

Jaipur Park Regis**** Cidade
parkregisjaipur.in

Indana Palace***** Cidade
indanahotels.com

Hilton***** Cidade
hilton.com

Udaipur Radisson**** Cidade
radissonblu.com

Trident***** Cidade
tridenthotels.com

Jodhpur Sarovar Park Plaza**** Cidade
sarovarhotels.com

Radisson***** Cidade
radissonblu.com

passeio de elefante para chegar até o topo 
da colina sobre a qual repousa o forte. Al-
moço. Na parte da tarde, visita panorâmica 
em Jaipur. Visitaremos o Palácio do Ma-
rajá, antiga residência real, convertido em 
museu, onde, além de armas, você pode 
admirar pinturas Rajput e mogóis; também 
visitaremos uma das principais atrações 
turísticas de Jaipur, o observatório astro-
nômico Jantar Mantar, construído em 1700. 
Também teremos a possibilidade de ver e 
fotografar (exterior) um dos símbolos da 
cidade, o Palácio dos Ventos (Hawa Mahal) 
com sua belíssima fachada na qual é pos-
sível apreciar a arte mogol em todo o seu 
esplendor. Jantar (opc. PC). Acomodação.

8º Dia (Quarta-feira)
Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra: Taj Mahal: 
“uma visão, um sonho, um poema, uma 
maravilha”

Café da manhã. De manhã cedo, saída para 
Agra, visitando Fatehpur Sikri no caminho. 
Construída pelo imperador Akbar em 1569 
em homenagem a Salim Chishti, famoso 
místico sufi da ordem chishti, Fatehpur 
Sikri foi a capital mogol durante 14 anos e 
é um belo expoente da cidade amuralhada 
mogol, com áreas públicas e privadas bem 
diferenciadas e portões imponentes. Finali-
zada a visita, continuação da viagem para 
Agra. No caminho, conheceremos o poço 
escalonado de Abhaneri. Almoço. Che-

gada à cidade que abriga o majestoso Taj 
Mahal, uma das sete maravilhas do mundo 
moderno, uma ode ao amor, construído 
pelo imperador Shah Jahan em 1630 para 
servir como mausoléu de sua rainha, Mum-
taz Mahal. Suas proporções perfeitas e sua 
requintada simetria foram descritas como 
“uma visão, um sonho, um poema, uma 
maravilha”. Ao finalizar a visita, traslado ao 
hotel. Jantar (opc. PC). Acomodação.

9º Dia (Quinta-feira)
Agra - Délhi  - Cidade de origem

Café da manhã. No horário marcado, saída 
pela estrada rumo a Délhi. Chegada ao ae-
roporto para embarcar no voo de volta à sua 
cidade de origem. Fim de nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA $ USA em quarto duplo 
Mínimo 10 pax(1)

     4*Sup  5*L

Opção 1  .................................  1.130 1.235

Opção 2  ................................  1.280 1.405

• Suplemento por pessoa

Supl. quarto individual  .......  310 450

Quarto Indiv. Alta Temp.  ....  425 685

6-9 pax  ...............................   80 100

4-5 pax  ...............................   200 225

2-3 pax  ...............................   340 375

■ Média Temporada ...........  150 210 

■ Temporada Alta  ..............  180 335

Agra
Fatehpur

DÉLHI NEPAL

Ranakpur
Jaipur

Jhansi

Jodhpur

Udaipur Orchha
Khajuraho

Benares

DATAS DE CHEGADA DEDELHI

2021

Abril 7 14 21 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 3 10 17 24

Dezembro 8 15 22

■ T. Baixa  ■ T. Media   ■ T. Alta
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1º Dia (Domingo)
Délhi
Chegada a Délhi e traslado ao hotel. Aco-
modação. 

2º Dia (Segunda-feira)
Délhi
Café da manhã. Pela manhã, visitaremos 
o Portão da Índia e o Rashtrapati Bhavan, 
maravilhosa estrutura e residência oficial 
do Presidente da Índia. Também visitare-
mos o Qutub Minar, o minarete de tijolos 
mais alto do mundo e o mais antigo monu-
mento islâmico de Délhi. Almoço. Restante 
do dia livre. Jantar (opc. PC) e acomoda-
ção.

3º Dia (Terça-feira)
Délhi
Café da manhã. Em seguida teremos in-
cluído o tour pela Velha Délhi. Visitaremos 
a majestosa mesquita Jama Masjid. Tam-
bém visitaremos Raj Ghat, o Mausoléu de 
Mahatma Gandhi. Trata-se de uma plata-
forma de mármore preto que indica o local 
onde Gandhi foi cremado, em 31 de janeiro 
de 1948. Almoço. Tarde livre. Jantar (opc. 
PC). Acomodação.

4º Dia (Quarta-feira)
Délhi-Agra
Café da manhã. Saída para Agra. Nesta 
cidade encontra-se o majestoso Taj Mahal, 
uma das sete maravilhas do mundo. Al-
moço em restaurante. Em seguida, visita 
ao espetacular Forte Vermelho de Agra, 
situado às margens do rio Yamuna e cons-
truído entre 1565 e 1573. No interior do 
complexo existem várias estruturas inte-
ressantes, como o Jahangiri Mahal, o An-
guri Bagh, o Khas Mahal e a mesquita Moti 
Masjid. Jantar (2) e acomodação.

5º Dia (Quinta-feira)
Agra: Taj Mahal: “uma visão, um sonho, 
um poema, uma maravilha”
Café da manhã. Na parte da manhã visi-
taremos o espetacular Taj Mahal, uma das 
sete maravilhas do mundo moderno, uma 
ode ao amor, construído pelo imperador 
Shah Jahan em 1630 para servir como 
mausoléu de sua rainha, Mumtaz Mahal. 
Almoço. Restante do dia livre. Jantar (opc. 
PC). Acomodação.

6º Dia (Sexta-feira)
Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur
Café da manhã. Cedo pela manhã, saída 
para Jaipur, visitando, no caminho, Fa-

tehpur Sikri, cidade construída pelo Im-
perador Akbar em 1569, em homenagem 
a Salim Chishti (famoso místico sufi da 
ordem chishti). Visita ao poço escalonado 
de Abhaneri, uma maravilha arquitetô-
nica que divide espaço com o templo de 
Harshat Mata. Almoço. Continuação da 
viagem para Jaipur. Assistiremos a uma 
cerimônia AARTI no templo hindu de Birla. 
Jantar (opc. PC) e acomodação.

7º Dia (Sábado)
Jaipur
Café da manhã. De manhã, excursão de 
meio dia ao Forte Amber, que foi capital do 
estado até 1728. Também viveremos uma 
experiência única: um passeio de elefante 
para chegar até o topo da colina sobre a 
qual repousa o forte. Almoço. Na parte da 
tarde, visita panorâmica em Jaipur. Visita-
remos o Palácio do Marajá, antiga residên-
cia real. Também teremos a possibilidade 
de ver e fotografar (exterior) um dos sím-
bolos da cidade, o Palácio dos Ventos (ex-
terior). Jantar (opc. PC). Acomodação.

8º Dia (Domingo)
Jaipur - Udaipur
Café da manhã. Na hora indicada, saída 
para Udaipur, também conhecida como a 
“Veneza do Oriente”. Almoço no caminho. 
Chegada e traslado ao hotel. Jantar (opc. 
PC) e acomodação
 
9º Dia (Segunda-feira)
Udaipur
Café da manhã. Na parte da manhã, fa-
remos a visita à cidade. Nossa primeira 
parada é o Palácio da Cidade,o palácio-
-museu mais rico de todo o Rajastão. Em 
seguida, veremos o Saheliyon ki Bari, um 
complexo de belos jardins com fontes e 
lagos. Almoço. À tarde, excursão a Eklingji 
e Nagda , dois pequenos vilarejos famosos 
pelos templos dedicados ao deus Shiva. 
Jantar (opc. PC) e acomodação.

10º Dia (Terça-feira)
Udaipur - Ranakpur- Jodhpur
Café da manhã. Saída para Jodhpur visi-
tando, no caminho, Ranakpur, cidade onde 
está localizado o maior complexo jainista 
da Índia e um dos cinco lugares sagrados 
dessa religião. Veremos o primoroso Tem-
plo de Adinath, do século XV, composto 
por 29 aposentos e mais de 1.400 colunas, 
todas magnificamente esculpidas e dife-
rentes umas das outras. Almoço. Conti-
nuação da viagem para Jodhpur, antiga 

Serviços inclusos em cada opção

 Dia Opc. 2:  Pensão C. Opc. 1:  M. Pensão

 1 Traslado ao hotel Traslado ao hotel 
 Délhi Acomodação Acomodação

 2 Café da manhã Café da manhã 
 Délhi Portão da Índia Portão da Índia 
  Almoço Almoço 
  Jantar –

 3 Café da manhã Café da manhã 
 Délhi Visita à Velha Délhi  Visita à Velha Délhi  
  Almoço  Almoço 
  Jantar –

 4 Café da manhã Café da manhã 
 Agra Almoço Almoço 
  Forte Vermelho  Forte Vermelho  
  Jantar –

 5 Café da manhã Café da manhã 
 Agra Taj Mahal Taj Mahal 
  Almoço -Jantar Almoço

 6 Café da manhã Café da manhã 
 Fatehpur Sikri Almoço Almoço 
 Jaipur Cerimônia AARTI  Cerimônia AARTI 
  Jantar –

 7 Café da manhã Café da manhã 
 Jaipur Forte Amber de elefante Forte Amber de elefante 
  Almoço - Jantar Almoço

 8 Café da manhã Café da manhã 
 Jaipur Almoço Almoço 
 Udaipur Jantar –

 9 Café da manhã Café da manhã 
 Udaipur Visita à cidade Visita à cidade 
  Almoço Almoço 
  Excursão a Eklingji e Nagda  Excursão a Eklingji e Nagda 
  Jantar –

 10 Café da manhã Café da manhã 
 Ranakpur Templo de Adinath Templo de Adinath  
 Jodhpur Almoço -Jantar Almoço

 11 Café da manhã Café da manhã 
 Jodhpur Almoço Almoço 
 Jaisalmer Jantar –

 12 Café da manhã Café da manhã 
 Jaisalmer Forte de Jaisalmer Forte de Jaisalmer 
  Almoço Almoço 
  Jantar –

 13 Café da manhã Café da manhã 
 Jaisalmer Jantar – 
 Délhi

 14 Café da manhã Café da manhã 
 Délhi Visita aos Templos Visita aos Templos 
 Benares Almoço Almoço 
  Jantar –

 15 Passeio no rio Ganges Passeio no rio Ganges 
 Benares Café da manhã Café da manhã 
 Délhi

Grande Tour da Índia 
Délhi (4n), Agra (2n), Jaipur (2n), Udaipur (2n), Jodhpur (1n), Jaisalmer (2n), Benares (1n)

 Inclui: Minarete de Qutub -Mesquita Jama Masjid - Taj Mahal - Forte Vermelho - Forte Amber
Palácio de Udaipur - Hawa Mahal - Fatehpur Sikri - Benares - Forte de Jaisalmer

15 dias  14 noites  21 visitas,  Meia Pensão ou Pensão Completa

 Tour exclusivo da Panavisión com guia falando espanhol durante toda a viagem • Saídas garantidas, mínimo 2 passageiros

 2.155 $ USA
 Meia pensão e

  visitas importantes incluídas

VIAGENS Pelo MUNDO
com guia acompanhante
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capital do estado de Marwar, fundada em 
1459. Chegada ao hotel. Jantar (opc. PC) 
e acomodação.

11º Dia (Quarta-feira)
Jodhpur - Jaisalmer
Café da manhã. Na parte da manhã, saída 
para Jaisalmer, situada em pleno deserto 
do Thar, uma das joias da Índia, uma ci-
dade mágica com primorosos edifícios 
feitos de pedra e madeira. Almoço. Che-
gada e ida para o hotel. Jantar (opc. PC) 
e acomodação.

12º Dia (Quinta-feira)
Jaisalmer
Café da manhã. Começaremos o dia com 
uma visita ao Forte Jaisalmer, a fortaleza 
habitada mais antiga do mundo, que pos-
sui alguns dos mais impressionantes ha-
velis (mansões). Almoço. À tarde iremos 
para as Dunas de areia de Khuri, para um 
pequeno safári de camelo e visitar um vila-
rejo típico do deserto do Rajastão. Retorno 
ao hotel. Jantar (opc. PC) e acomodação.

13º Dia (Sexta-feira)
Jaisalmer - Délhi 

 Viagem de avião
Café da manhã. No horário previsto, tras-
lado ao aeroporto para embarcar no voo 
com destino a Délhi (não inclui passagem 
aérea). Chegada, assistência no aeroporto 

INCLUÍDO NO TOUR

Assistência de nossa equipe nos 
aeroportos e traslados aos hotéis em 
Délhi e Udaipur.

Tour exclusivo, acompanhamento de um 
de nossos guias especializados na Índia 
(ver notas). 

Transporte em veículos com ar 
condicionado.

Hotéis: 14 noites de acomodação em 
quarto duplo.

Regime de refeições incluso:

Meia pensão: Café da manhã e 12 
almoços.

Pensão completa: café da manhã, 12 
almoços e 13 jantares.

Visitas incluídas:

Délhi: Panorâmica em Velha e Nova 
Délhi, Portão da Índia, Rashtrapati 
Bhavan, Qutub Minar, Mesquita Jama 
Masjid, Raj Ghat - Mausoléu de  
Mahatma Gandhi.

Agra: Taj Mahal.

Jaipur: Palácio do Marajá, Palácio dos 
Ventos (exterior), Forte Amber, Poço 
Abhaneri.

Udaipur: Palácio da Cidade, Saheliyon ki 
Bari, Eklingji e Naqda.

Ranakpur: Templo de Adinath.

Jodhpur: Forte de Mehrangarh, Jaswant 
Thada.

Outras visitas e atrações incluídas:

Uma volta de “Tonga” em Agra até o par-
king do Taj Majal. Passeio de riquixá em 
Délhi ou Jaipur, 
Passeio de elefante no Forte Amber (Face 
ao novo regulamento, não pode ser 100% 
garantido). Devido ao Festival Navaratri, 
estão suspensos de 10 a 20 de outubro.

Seguro de viagem Axa.

NOTAS DE INTERESSE
•  Preços de saídas com tarifa dinâmica com 

base em 6 pessoas. Confira os possíveis 
suplementos na seção de preços.

•  A ordem das visitas pode ser alterada, 
respeitando-se o conteúdo das mesmas.

•  Guia acompanhante falando espanhol durante 
toda a viagem de Délhi a Jaisalmer e guias 
locais nas demais cidades.

HOTÉIS PREVISTOS

Délhi, Agra, Jaipur (Ver pág. 77)

Udaipur Radisson**** Cidade
radissonblu.com

Trident***** Cidade
tridenthotels.com

Jodhpur Sarovar Park Plaza**** Cidade
sarovarhotels.com

Radisson***** Cidade

Jaisalmer Desert Palace**** Cidade
goibibo.com

Fort Rajwada***** Cidade
fortrajwada.com

Benares Rivatas**** Cidade
rivatas.com

Radisson***** Cidade

radissonblu.com

Agra

Fatehpur

DÉLHI NEPAL

Ranakpur

Jaipur

Jhansi

Jodhpur

Udaipur Orchha

Jaisalmer

Benares

PREÇOS POR PESSOA $ USA em quarto duplo 
Mínimo 10 pax(1)

     4*Sup  5*L

Opção 1  .................................  2.155 2.360

Opção 2  ................................  2.395 2.620

• Suplemento por pessoa

Supl. quarto individual  .......  545 740

Quarto Indiv. Alta Temp.  ....  780 1.165

6-9 pax  ...............................   40 40

4-5 pax  ...............................   210 210

2-3 pax  ...............................   495 495

■ Média Temporada ...........  150 250 

■ Temporada Alta  ..............  235 415

e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Jantar (opc. PC) e acomodação. 

14º Dia (Sábado)
Délhi - Benares

 Viagem de avião
Café da manhã. No horário marcado, 
traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo com destino a Benares (não inclui 
passagem aérea). Em seguida, tour na 
cidade de Benares, onde poderemos ver 
seus diversos templos, como: Templo 
de Bharat Mata, o Templo de Durga, Tulsi 
Manas Mandir e a Banaras Hindu Univer-
sity. Vamos nos aproximar dos ghats para 
testemunhar a cerimônia Aarti (ritual de 
adoração do rio), única e inconfundível. Al-
moço. Retorno ao hotel. Jantar (opc. PC) 
e acomodação.

15º Dia (Domingo)
Benares - Délhi - Cidade de origem

 Viagem de avião
Hoje vamos acordar cedo para admirar 
o magnífico nascer do sol a bordo de um 
barco no Ganges. Depois de contemplar 
esse espetáculo único, voltaremos ao hotel 
para tomar o café da manhã. No horário 
combinado, traslado para o aeroporto para 
embarcar em voo doméstico para Délhi 
(não inclui passagem aérea). Chegada ao 
aeroporto de Délhi e conexão com o voo in-
ternacional para sua cidade de origem. Fim 
da viagem e de nossos serviços. 

DATAS DE CHEGADA A DÉLHI

2021

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 31

Novembro 7 14 21 28

Dezembro 5 12 19

■ T. Baixa  ■ T. Media   ■ T. Alta
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DIA 1. COLOMBO - NEGOMBO
Chegada, assistência e traslado ao hotel. 
Jantar (opção 1 e 2) e acomodação.

DIA 2. NEGOMBO-PINNAWALA- 
DAMBULLA-SIGIRIYA
Café da manhã. Saída para Pinnawala pa-
ra visitar o famoso orfanato de elefantes. 
Poderemos observar esses animais de per-
to, graças a este local criado em 1975 com 
sete elefantes órfãos. É fascinante admirar 
os filhotes de elefantes se alimentando e as 
manadas se banhando no rio. Almoço (2). 
Continuação para Dambulla, localizada no 
centro da ilha, conhecida por suas impres-
sionantes cavernas decoradas com afres-
cos e estátuas budistas. A decoração des-
sas cavernas começou mais de 2 mil anos 
atrás. Elas possuem mais de 150 imagens 
de Buda, das quais a maior é a colossal fi-
gura de 14 metros esculpida em rocha. O 
templo foi declarado Patrimônio Mundial 
pela UNESCO. Saída para Sigiriya, um dos 
destinos mais turísticos do país. Chegada, 
jantar e acomodação.

DIA 3. SIGIRIYA
Café da manhã. Dia livre com possibilidade 
de fazer uma excursão opcional a Polon-
naruwa, a antiga sede dos reis cingaleses. 
Atravessaremos a floresta para chegar à 
antiga capital do Sri Lanka, declarada Pa-
trimônio Mundial pela UNESCO. Vamos ob-
servar as admiráveis ruínas do Palácio Real 
e outros edifícios e estruturas. Também vi-
sitaremos Gal Viharaya, três magníficas es-
tátuas de Buda em diferentes posições: de 
pé, sentado e reclinado. Outros destaques 
são a Sala de Audiências, o Banho de Lótus 
e a estátua do rei Parakramabahu. Almoço 
(2). Tarde livre. Jantar e acomodação.

DIA 4. SIGIRIYA-MATALE-KANDY
Café da manhã. Saída para Matale, onde 
faremos uma visita interessante ao Jardim 
das Especiarias. Essa cidade é conhecida 
por seu clima acolhedor e suas perfuma-
das especiarias. No jardim, aprenderemos 
sobre os intrincados processos que per-
mitem que o Sri Lanka produza algumas 
das melhores especiarias do mundo. Além 
disso, poderemos assistir a uma demons-
tração de comida local que nos permitirá 
aprender como preparar curry utilizando 
especiarias nativas. Também desfrutare-
mos de uma massagem ayurvédica nos 
jardins de Matale. Almoço (2). Saída para 
Kandy, cidade cercada por belas planta-
ções de chá e vegetação selvagem. Na 

cidade, assistiremos a um show de dança 
cingalesa. Jantar e acomodação.

DIA 5. KANDY-PLANTAÇÃO DE CHÁ- 
NUWARA ELIYA
Café da manhã. Passeio percorrendo as 
principais atrações de Kandy. Essa cida-
de, Patrimônio Mundial da UNESCO, foi a 
capital do último estado cingalês da ilha, 
antes de cair sob domínio estrangeiro. 
Visitaremos o Templo do Dente do Buda, 
que faz parte de um conjunto arquitetônico 
de templos que preserva lendas do antigo 
Ceilão. Poderemos apreciar o palácio e 
os jardins que integram o complexo jun-
tamente com o templo e o belo lago artifi-
cial. Continuaremos a viagem rumo a uma 
plantação e fábrica de chá. Almoço (2). 
Além de observar todo o processo e fabri-
cação do chá, faremos uma degustação do 
autêntico chá do Ceilão, considerado um 
dos melhores do mundo. Atravessaremos 
verdes campos ondulantes, repletos de 
plantações de chá, a caminho de Nuwara 
Eliya (conhecida como a Cidade da Luz 
em cingalês), uma pitoresca cidadezinha à 
beira do lago. O distrito de Nuwara Eliya é 
conhecido como “Little England” por sua 
atmosfera exuberante e aparência colonial. 
Jantar e acomodação.

O melhor de Sri Lanka 
Negombo (1n), Sigiriya (2n), Kandy (1n), N. Eliya (1n), Embilipitiya (1n), Hikkaduwa (1n), Negombo (1n)

 Inclui: Galle (antiga Társis) - Parque Nacional de Udawalawe ou Yala - Plantação de chá de Nuwara Eliya
O Orfanato de Elefantes - O Jardim das Especiarias de Matale

9 dias  8 noites  10 visitas,  Meia Pensão ou Pensão Completa

 Tour exclusivo da Panavisión com guia falando espanhol durante toda a viagem • Saídas garantidas

Serviços inclusos em cada opção

 Dia Opc. 2:  Pensão C. Opc. 1:  M. Pensão

 1 Acomodação Acomodação 
 Negombo

 2 Café da manhã Café da manhã 
 Pinnawala Visita orfanato de elefantes Visita orfanato de elefantes 
 Dambulla Almoço – 
 Sigiriya Visita cavernas de Dambulla Visita cavernas de Dambulla 
  Jantar Jantar

 3 Café da manhã Café da manhã 
 Sigiriya Almoço – 
  Jantar Jantar

 4 Café da manhã Café da manhã 
 Matale Visita Jardim das Especiarias Visita Jardim das Especiarias 
 Kandy Almoço –  
  Show de dança Show de dança  
  Jantar Jantar

 5 Café da manhã Café da manhã 
 Kandy Visita Templo do  Visita Templo do 
 Nuwara Eliya Dente de Buda Dente de Buda 
  Almoço  – 
  Visita Plantação de chá  Visita Plantação de chá  
  Jantar Jantar

 6 Café da manhã Café da manhã 
 Ella Visita cascata de Ravana Visita cascata de Ravana 
 Buduruwagala Almoço  – 
 Udawalawe Safári  Safári  
 Embilipitiya Jantar Jantar

 7 Café da manhã Café da manhã 
 Galle Almoço –  
 Hikkaduwa Visita Fortaleza Galle Visita Fortaleza Galle  
  Jantar Jantar

 8 Café da manhã Café da manhã 
 Hikkaduwa Visita a Colombo Visita a Colombo 
 Colombo Almoço – 
 Negombo Jantar Jantar

 9 Café da manhã Café da manhã

Super Oferta
 765 $ USA

 Meia pensão e
  visitas importantes incluídas

VIAGENS Pelo MUNDO
com guia acompanhante
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INCLUÍDO NO TOUR

Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

Refeições e visitas incluídas - ver 
tabela de serviços inclusos na pág. 
anterior.

Duas garrafas de água no ônibus 
por pessoa e dia. Não inclui bebidas 
durante as refeições.

Guia acompanhante e assistência 
do primeiro momento de chegada a 
Colombo até o final. 

Ônibus Autopullman durante toda a 
viagem.

Estadia nos hotéis indicados ou 
similares.

Seguro de viagem Axa.

NOTAS DE INTERESSE
•  Gorjetas obrigatórias não incluídas no Tour.

•  Traslados de entrada e saída em datas 
diferentes das do circuito não estão incluídos.

•  A ordem das visitas pode ser alterada.

•  Visto para Sri Lanka: solicitação on-line na 
página www.eta.gov.lk Taxa aprox. visto: 35$ 
passaporte com 6 meses de validade no mínimo 
a partir da data do fim da viagem.

DIA 6. NUWARA ELIYA-ELLA- 
BUDURUWAGALA-UDAWALAWE-  
EMBILIPITIYA 
Café da manhã. Saída para Ella, passando 
ao longo das verdes e belas paisagens do 
Planalto Central, admirando lindas vistas, 
como a cascata selvagem de Ravana. De 
lá, seguiremos para o Buduruwagala, um 
antigo templo budista, onde contempla-
remos as incríveis imagens esculpidas na 
própria rocha. Almoço (2). Continuaremos 
rumo ao Parque Nacional Udawalawe ou 
Yala, onde faremos um safári de jipe   rús-
tico sem ar-condicionado. Durante a visi-
ta, poderemos observar elefantes, javalis, 
búfalos, leopardos, ursos, cervos e cro-
codilos, além de grandes bandos de aves 
nativas. Continuação em direção a Embili-
pitiya. Jantar e acomodação. 

DIA 7. EMBILIPITIYA-GALLE-HIKKADU-
WA
Café da manhã. Saída para Galle, antigo 
porto e cidade histórica situada no sudoes-
te do Sri Lanka. É o melhor exemplo de 
fortificação construída pelos portugueses 
durante seus 153 anos de domínio sobre o 
país. Almoço (2). Visitaremos a fortaleza, 
que ocupa toda a península e é, atualmen-
te, Patrimônio Mundial da UNESCO. No 

interior de suas muralhas, encontramos 
uma série de edifícios dos 140 anos da co-
lonização holandesa, o antigo hospital, a 
residência do governador etc. Saída para 
Hikkaduwa, uma região com praias magní-
ficas. Jantar e acomodação.

DIA 8. HIKKADUWA-COLOMBO- 
NEGOMBO

Café da manhã. Saída para 
Colombo, onde realizaremos a visita. 
Colombo é a maior cidade e a atual 
capital administrativa do Sri Lanka. 
Visitaremos lugares históricos, 
religiosos e comerciais. Conheceremos 
o bairro nobre de Cinnamon Gardens, 
a praça de Galle Face Green e o parque 
Viharamahadevi. Almoço (2). Tarde 
livre para continuar descobrindo os 
encantos da capital asiática. Jantar e 
acomodação. 

DIA 9. NEGOMBO
Café da manhã. No horário marcado, tras-
lado ao aeroporto para embarcar com des-
tino a sua cidade de origem. Fim da viagem 
e de nossos serviços. 

HOTÉIS PREVISTOS

Negombo Club Palm Bay ***  Cidade 

  Lavinia ***  Cidade

Sigiriya Sigiriya Village *** Cidade 

  Hotel Sigiriya ***

Kandy Royal Kadyan ***  Cidade 

  Skyloft *** Cidade

Nuwara Eliya Oak Ray Tea Bush *** Cidade 
  Ramboda Falls *** Cidade

Embilipitiya Centaura Lake *** Cidade

Beruwala  The Palms Hotel *** Cidade 
  Pandanus Beach *** Cidade

Colombo Grand Oriental *** Cidade 
  Best Western **** Cidade

Sigiriya

Dambulla

Matale

Kandy
Pinnawala

Negombo

Puttalam

Kandapola

Yala
Udawalawa
Ratnapura

Nuwara Eliya

Polonnaruwa

Embilipitya

Trincomalee

Batticaloa

Mullaittivu

Anuradhapura

Vavuniya

Kataragama

INDIA

Hikkaduwa
Galle

COLOMBO

PREÇOS POR PESSOA $ USA em quarto duplo)

Opção 1  ....................................   765

Opção 2  ....................................   865

• Suplemento por pessoa

Supl. quarto individual  ..........   435

■ Média Temporada ...............   75

■ Temporada Alta  ..................   110 

TOURS DE CARRO PRIVADO

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

* Inclui uma mala e uma bolsa mão por pessoa.

Spto. por pessoa: 
180 $ USA

(baseado em 6 passageiro)

NOVO
“Easy Going”

Guia-conductor 
com 15 anos de 
experiência.

Para 6 passageiros

Veículo Toyota 
ou similar.

DATAS DE CHEGADA A COLOMBO

2021

Maço 20

Abril 16

Maio 7 15 22

Junho 5 12 19

Julho 8 22

Agosto 4 11 18

Setembro 1 3 10 15 17 24

Outubro 1 8 15 22

Novembro 5 12

Dezembro 3

■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta   ■ T. Extra
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VIAGENS PELO EL MUNDO
com guia acompanhante

DIA 1 (segunda-feira) BANGKOK
Chegada a Bangkok. Assistência no aero-
porto e traslado ao hotel. Dia livre. Acomo-
dação.

DIA 2 (terça-feira)BANGKOK
Café da manhã. Em seguida, visitaremos 
Bangkok. Vamos conhecer o Wat Traimit, o 
“Templo do Budade Ouro”, que abriga uma 
estátua do sábio com uma altura de 3 me-
tros e um peso de 5,5 toneladas, sendo a 
maior estátua de ouro maciço do mundo. 
Continuaremos para Wat Pho, o “Templo 
do Buda Reclinado” e os “Chedi dos Reis”, 
de 46 metros de comprimento e 15 metros 
de altura, o maior Buda de Bangkok, que 
ilustra a passagem do sábio ao Nirvana. Vi-
sitaremos o deslumbrante Grande Palácio 
Real, um maravilhoso exemplo da arquite-
tura da corte do antigo Sião, que era a resi-
dência oficial da monarquia, onde veremos 
o Wat Phra Kaew, o “Templo do Buda Es-
meralda”. Finalizamos o passeio com uma 
visita a uma fábrica de joias. Restante do 
dia livre. Acomodação.(*O Grande Palácio 
está fechado ao público durante cerimô-
nias reais e visitas estatais).

dezenas de templos, incluindo as famosas 
ruínas do Wat Phra Si Rattana Mahathat. 
Continuaremos em direção a Lampang. 
Acomodação.

DIA 6 (sabado) LAMPANG - PHAYAO - 
TRIANGULO DE ORO - CHIANG RAI
Café da manhã. De manhã, visitaremos 
o maravilhoso Wat Phra That Lampang 
Luang, onde o detalh emeticuloso das de-
corações e a beleza das estátuas de Buda 
são surpreendentes. Continuaremos parao 
norte do país, fazendo uma parada para ad-
mirar o Lago Phayao, um dos maiores lagos 
artificiais do norteda Tailândia. Em seguida, 
visitaremos o deslumbrante templo Wat 
Rong Khun, localizado nos arredores de 
Chiang Rai e construído nos anos 90. Seu 
ornamentado exterior branco está repleto 
de pedacinhos de espelho incrustados. 
Almoço em restaurante local. Continua-
remos em direção ao Triângulo de Ouro, 
ponto geográfico onde as fronteiras da Tai-
lândia com Mianmar e Laos se encontram. 
Acomodação em Chiang Rai.

DIA 7 (domingo) CHIANG RAI -  
CHIANG MAI
Café da manhã. Na parte da manhã ire-
mos ao Mercado matinal de Chiang Rai. 
Depois visitaremos o templo de Wat Phra 

  Viaje 9 días: Tailandia Clásica
DIA 3 (quarta-feira) BANGKOK
Café da manhã. A primeira parada de 
hoje é o Mercado Ferroviário Maeklong 
ou “Talad Rom Hoop” em tailandês. “Após 
a chegada”, o guia apresentará a história 
da região. Veja a ação em alguns minutos 
antes do trem entrar no mercado. O pro-
cesso acontece tão rápido que você ficará 
surpreso com este momento único. Uma 
das imagens mais icônicas da Tailkandia 
é a do mercado flutuante - e agora temos 
que viver essa experiência única da forma 
mais famosa e autêntica de todas. Dam-
noen Saduak. No caminho para o mercado 
flutuante, visite uma fábrica de açúcar de 
coco - olhe ao redor da fazenda e veja como 
o açúcar de coco é processado. Você tam-
bém pode experimentar algumas coisas 
preparadas na hora. Viaje para o sudeste 
da capital para embarcar em um barco de 
madeira tradicional para explorar os canais 
que abrigam o mercado flutuante. Aprecie 
a agitação dos vizinhos discutindo com os 
vendedores de frutas e vegetais e respire 
os aromas da comida preparada na hora - 
uma experiência inesquecível. Há muitas 
ofertas para aproveitar em Damnoen Sa-
duak. Retorno ao hotel. Acomodação..

DIA 4 (quinta-feira) BANGKOK - 
AYUTTHAYA – PHITSANULOK
Café da manhã. Saída para Bang Pa-In, 
onde visitaremos o suntuoso Palácio de 
Verão de Rama V. Continuaremos nossa 
viagem até Ayutthaya, antiga capital do 
Reino do Sião, onde governaram 33 reis 
de dinastias siamesas, até a conquista 
da cidade pelos birmanes, em 1767. Em 
Ayutthaya Veremos as ruínas dos templos 
antigos de Wat Yai Chai Mongkhon, Wat 
Chaimongkhon e Wat Phanan Choeng no 
Parque Histórico de Ayutthaya. Almoço. 
Continuação para a cidade histórica de 
Phitsanulok, onde faremos uma rota pa-
norâmica. Traslado ao hotel. Acomodação.

DIA 5 (sexta-feira) PHITSANULOK - 
SUKHOTHAI – LAMPANG
Café da manhã. Vamos começar o dia 
com uma visita ao Templo Wat Phra Si 
Rattana Mahathat, um templo histórico 
que abriga uma das estátuas de Buda 
mais reverenciadas da Tailândia, a Phra 
Phuttha Chinnarat dourada. Saída para a 
cidade de Sukhothai, onde se encontra o 
Parque Histórico de Sukhothai, Patrimônio 
Mundial da UNESCO. Almoço no caminho 
em restaurante local. Continuação para Si 
Satchanalai,que exibe admiráveis ruínas de 

Tailândia Clássica 
Bangkok (3n), Phitsanulok (1n), Lampang (1n), Chian Rai (1n) e Chiang Mai  (1n),

9 dias  8 noites  15 visitas  6 5 refeições

Opcional 4 noites em:

Phuket, Samui, Krabi ouPhi Phi

Kaew. Em seguida, daremos um agradá-
vel e relaxante passeio numa embarcação 
tradicional ao longo do rio Mae Kok rumo a 
Pha Tai, para visitar a aldeia de uma tribo 
local. Seguiremos pela estrada até Tha 
Ton. Almoço. Continuaremos até Chiang 
Mai, conhecida como a “Rosa do Norte”, 
onde visitaremos o templo Wat Prathat Doi 
Suthep, situado no alto de uma montanha 
de onde se contempla uma deslumbrante 
vista panorâmica da cidade. Subida ao 
templo de teleférico. Traslado ao hotel e 
acomodação.

DIA 8 (segunda-feira) CHIANG MAI
Café da manhã. Perto de Chiang Mai, vi-
sitaremos o Centro de Conservação do 
Elefante Tailandês, onde os paquidermes 
asiáticos recebem abrigo e cuidados em 
um habitat natural de floresta. Você vai 
saber maissobre sua natureza, suas ca-
racterísticas, seus talentose seu encanto. 
Almoço. Tarde livre. Acomodação.

DIA 9 (terça-feira) CHIANG MAI
Café da manhã. No horário programado, 
trasladoao aeroporto. Fim da viagem e de 
nossos serviços.

13 días, 5 días en la playa   12 noches  15 visitas  5 comidas

 1.695 $ USA
 Meia pensão e

  visitas importantes incluídas
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INCLUIDO NO TOUR

Voos internos: Bangkok-Ilhas (viagem 
13 dias). 

Assistência em aeroportos 
Assistência de nossa equipe nos 
aeroportos, traslado ao hotel, e vice-
versa. As transferências nas ilhas 
serão realizadas com um agente 
de transferência que fala inglês. 
Os transfers para Phi Phi incluem 
transporte de barco de Phuket.

Refeições: café da manhã diario + 5 
almoços (bebidas não inclusas)

Visitas com guias falando espanhol

Visitas incluídas 

Bangkok: Grande Palácio Real, Wat 
Pho, Wat Traimit, mercado flutuante e 
ferrovia.

Phitsanulok: Ayutthaya, Wat Phra Si 
Mahathat, Sukhothai

Chiang Rai: Wat Rong Kun, passeio pelo 
río Mekong e Triângulo de Ouro.

Chiang Mai: Acampamento de 
Elefantes.

Seguro de viagem Asistencia. 

DIAS 1 até 8 idénticos à viagem de 9 dias

DIA 9 (terça-feira) CHIANG MAI – 
BANGKOK – PRAIA DE PHUKET, SAMUI, 
KRABI OU PHI PHI
Café da manhã no hotel. No horário pro-
gramado traslado ao aeroporto para em-
barcar no voo para a Praia via Bangkok 
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.

DIA 10 (quarta-feira) - DIA 12 (sexta-feira) 
PRAIA DE PHUKET, SAMUI, 
KRABI OU PHI PHI
Café da manhã. Estadia no hotel. Dias livres 
para desfrutar das magníficas praias de 
areia branca, paisagens tropicais, recifes 
marinhos e instalações de seu hotel.

DIA 13 (sábado) PRAIAS – BANGKOK – 
AMÉRICA
Café da manhã. No horário programado, 
traslado ao aeroporto para embarcar no voo 
com destino a Bangkok (voo não incluso). 
Fim da viagem e de nossos serviços.

  13 dIas: Tailandia com praiass

NOTAS DE INTERESSE

•  Preços baseados em 6 passageiros. 
Consulte possíveis suplementos. 

•  Os traslados aeroporto-hotel-aeroporto 
nas ilhas serão com nossa equipe que 
fala inglês. 

•  Consulte sptos. de jantares obrigatórios 
de Natal e Ano Novo

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

BANGKOK Cat. B Century Park ****
(Hab. Deluxe)

Cat. B Novotel Fenix Silom **
novotelbangkokhotel.com

Cat. A Century Park****
(Hab. Superior)

PHITSANULOK Cat. B Amarin Lagoon ***SUP

(Hab. Deluxe)

Cat. A Amarin Lagoon***SUP

(Hab. Superior)

LAMPANG Cat. B/A Wienglakor****
lampangwienglakor.com

CHIANG RAI Cat. B La Luna****
lalunaresortchiangrai.com

Cat. B Legend****
legendchiangrai.com

Cat. A Imperial River Hause*****
imperialriverhause.com

CHIANG MAI Cat. B Empress****
(Hab. Deluxe)

Cat. A Empress****
(Hab. Superior)

PHUKET Cat. B Cape Panwa****
capepanwa.com

Cat. A Avista Hideway Phuket*****
avista-hideaway-phuket-
patong.com

KRABI Cat. B Aonang Villa****
aonangvilla.com

Cat. A Dusit Thani Krabi*****
dusit.com

SAMUI Cat. B Nora Beach Resort****
norabeachresort.com

Cat. A Nora Buri Resort*****
norabeachresort.com

PHI PHI Cat. B Phi Phi Island Village****
phiphiislandvillage.com

Cat. A Zeavola*****
zeavola.com

Bangkok

Phuket

Phi Phi

Samui

Krabi

Chiang Rai
Chiang Mai

Phitsanulok

Lampang

CAMBOYA

MYANMAR

MALASIA

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Cat. B Cat. A

Tailandia Clássica

Em quarto duplo. . . . . . . . . . . 1.695 1.790

Spto. quarto individual . . . . . 370 495

■ Media Temporada . . . . . . . . . 40 50

■ Temporada Alta. . . . . . . . . . . . 70 75

Tailandia Clássica + Krabi

Em quarto duplo. . . . . . . . . . . 2.340 2.655

Spto. quarto individual . . . . . 995 1.680

Spto. Krabi 1/2 - 31/8 . . . . . . . . . 30 70

Spto. Krabi 20/12 - 7/1. . . . . . . . 295 635

■ Media Temporada . . . . . . . . . 40 50

■ Temporada Alta .. . . . . . . . . . . 70 75

Tailandia Clássica + Sumai

Em quarto duplo. . . . . . . . . . . 2.380 2.975

Spto. quarto individual 650 1.187

Spto. Samui 11/1 - 31/3 . . . . . . . 90 125

Spto. Samui 16/7 - 15/9. . . . . . . 90 125

Spto. Samui 20/12 - 10/1 . . . . . 305 750

■ Media Temporada . . . . . . . . . 40 50

■ Temporada Alta. . . . . . . . . . . . 70 75

Tailandia Clássica + Phuket

Em quarto duplo. . . . . . . . . . . 2.405 2.555

Spto. quarto individual . . . . . 1.160 1.420

Spto. Phuket 20/12 - 7/1. . . . . . 390 460

Spto. Phuket 1/2 - 31/3 . . . . . . . 105 105

■ Media Temporada . . . . . . . . . 40 50

■ Temporada Alta. . . . . . . . . . . . 70 75

Tailandia Clássica + Phi Phi

Em quarto duplo. . . . . . . . . . . 2.865 2.980

Spto. quarto individual . . . . . 1.085 1.850

Spto. Phi Phi 16/7 - 15/9 . . . . . . 85 330

Spto. Phi Phi 11/1 - 31/3 . . . . . . . 85 330

Spto. Phi Phi 18/12 - 10/1. . . . . . 715 1.355

■ Media Temporada . . . . . . . . . 40 50

■ Temporada Alta. . . . . . . . . . . . 70 75

DATAS DE CHEGADA A BANGKOK

2021

Maço 15 22 29

Junho 5 12 19 26

Maio 3 10 17 24 31

Junho 7 14 21 28

Julho 5 12 19 26

Agosto 2 9 16 23 30

Setembro 6 13 20 27

Outubro 4 11 18 25

Novembro 1 8 15 22 29

Dezembro 6 13 20 27

■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta 
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VIAGENS PELO EL MUNDO
com guia acompanhante

DIA 1 (quarta-feira) HANOI 
Café da manhã e almoço a bordo. Chegada 
a Hanói e traslado ao hotel. A cidade tem 
uma população de mais de 3 milhões de 
habitantes. Sua bela paisagem de parques, 
tesouros arquitetônicos como lagos e bos-
ques, avenidas, são uma das suas atrações. 
Caminhe até caminhar pela área do Lago 
Hoan Kiem, com nosso guia companheira. 
Jantar (opção 2) e hospedagem. 

DIA 2 (quinta-feira) HANOI 
(excursão de dia inteiro) 
Café da manhã. Pela manhã, vamos conhe-
cer o Mausoléu de Ho Chi Minh (por fora) 
um dos monumentos mais importante na 
história recente do Vietnã. Dentro do Mau-
soléu estão os restos mumi-ficados do pai 
do Vietnã moderno, um lugar quase faraô-
nico; O Pagoda de um Pilar e o Templo da 
Literatura (entrada incluída) também con-
hecido como “Van Mieu”, a primeira univer-
sidade do País fundado em 1070. Almoço 
no restaurante. Pela tarde, passeio de tuc 
tuc (incluído) pelo bairro antigo de Hanoi. 
Jantar no hotel (2)e hospedagem.

DIA 3 (sexta-feira) HANOI - HALONG BAY: 
cruzeiro (Excursão dia inteiro) 
Café da manhã. Partida pela estrada para 
a baía de Halong, foi oficialmente nomeado 
como Patrimônio Natural da Humanidade 
pela UNESCO. Localizado no Golfo de Ton-
quin, o lugar nos move ao passado, quando 
navegavam as aguas das velhas embar-
cações de junco. Halong significa “Dra-
gão descendente”, um nome que vem de 
uma lenda local. Segundo a lenda local, há 

muito tempo, quando os vietnamitas esta-
vam lutando contra os invasores chineses 
no mar, o imperador de Jade enviou uma 
família de dragões celestes para ajude-
los a defender suas terras. Esses dragões 
cospem jóias e jade. As jóias se tornaram 
as ilhas e ilhotas da baía, unindo-se para 
formar uma grande muralha na frente dos 
invasores, e dessa forma conseguiram 
afundar os navios inimigos. Depois de pro-
teger suas terras, formaram o país con-
hecido como Vietnã. Consiste em 1.969 
ilhas de vários tamanhos. As formações 
espetaculares penhascos rochosos que 
se projetam para o mar e as numerosas 
grutas, criaram um mundo encantado que 
permanece alheio à passagem do tempo. 
Chegada em Halong para embarcar em 
um barco tradicional de madeira “junco”. 
Depois do almoço, continuaremos na-
vegando entre ilhotas e aproveitando as 
maravilhas natural do Vietnã. Visita a uma 
caverna natural e possibilidade de se ban-
har nas águas esmeralda de Halong. Jan-
tar no navio e pernoite a bordo. 

DIA 4 (sabado) HALONG BAIA - HANOI - 
DA NANG - HOI AN 

 Viagem de avião 
Café da manhã. Almoço no barco tipo 
brunch (às 11.00hrs) a bordo. Desembar-
que na Baía Halong cerca de 11.30hrs e 
traslado para estrada para Hanói. Chegada 
ao aeroporto de Hanói para embarcar no 
voo regular com destino Da Nang. (No cam-
inho, dependendo do tempo disponível, vi-
sita ao pagoda budista Con Son). Chegada 
e traslado para a cidade Hoi An. Jantar no 
hotel (2) e hospedagem. 

DIA 5 (domingo) HOI AN 
Café da manhã. No dia de hoje, vamos 
descobrir a cidade de Hoi An, importante 
porto comercial da Ásia nos séculos XVII e 
XVIII, cuja arquitetura e descontraído estilo 
de vida mudou pouco no passar dos anos. 
Entre suas atrações, vamos visitar as casas 
dos comerciantes chineses, que se insta-
laram aqui durante a época de esplendor; 
a ponte japonesa, mais 400 anos de idade 
que foi declarado Património Humanidade 
pela UNESCO em 1999 e o templo chinês 
Phuc Kien uma antiga casa de arquitetura 
tradicional. Almoço no restaurante. Tarde 
livre. Possibilidade de fazer a excursão op-
cional ao Ba Na Hills, subindo de teleférico 
até a “Ponte Dourada” a ponte sustentada 
por duas mãos gigantes que saem da Terra. 
Jantar (2) no hotel e hospedagem. 

Serviços incluídos em cada opção

 Dia 2:  Pensão C. 1:  M. Pensão

 1 Hospedagem Hospedagem  
 Hanói Jantar

 2 Café da manhã Café da manhã 
 Hanói Mausoléu de Ho Chi Minh  Mausoléu de Ho Chi Minh  
  O Pagoda de um Pilar  O Pagoda de um Pilar  
  Templo da Literatura  Templo da Literatura  
  Almoço Almoço 
  Passeio de tuc tuc Passeio de tuc tuc 
  Jantar –

 3 Café da manhã Café da manhã  
  Bahía de Halong Cruzeiro Cruzeiro 
 Halong Almoço Almoço 
  Jantar Jantar

 4 Café da manhã Café da manhã 
  Bahía de Halong Almoço Almoço 
 Hoi An Viagem de avião  Viagem de avião   
  Jantar – 

 5 Café da manhã Café da manhã 
 Hoy An Visita a Hoy An Visita a Hoy An  
  Templo chinês Phuc Kien Templo chinês Phuc Kien 
  Almoço  Almoçoo 
  Jantar –

 6 Café da manhã Café da manhã 
 Hue Almoço Almoço 
  Mausoléu do imperador  Mausoléu do imperador  
  Minh Mang e Imperador  Minh Mang e Imperador 
  Khai Dinh Khai Dinh 
  Jantar Jantar

 7 Café da manhã Café da manhã 
 Ho Chi Minh Passeio em  barco Passeio em  barco  
  Pagoda de Thien Mu  Pagoda de Thien Mu  
  Cidade Imperial Cidade Imperial 
  Almoço Almoço 
  Viagem de avião  Viagem de avião  
  Jantar –

 8 Café da manhã Café da manhã 
 Ho Chi Minh Delta do Mekong Delta do Mekong 
  Almoço Almoço
  Jantara –

 9 Café da manhã Café da manhã 
 Ho Chi Minh 

Maravilhas do Vietnã 
Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (1n), Ho Chi Minh (2n)

9 dias  8 noches  6 visitas  Meia Pensão ou Pensão Completa

 Inclui: Mausoléu de Ho Chi Minh - Templo da Lite¬ratura - Pagoda de um Pilar – Cruzeiro Baia Halong - Passeio de tuc tuc - 

Templo chinês Phuc Kien - Mausoléu do imperador Minh Mang e Imperador Khai Dinh

 1.095 $ USA   Meia pensão
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DIA 6 (segunda-feira) HOI AN - HUE 
Café da manhã. Em seguida, a trans-
ferência por estrada para Hue, a antiga 
capital imperial vietnamita. Almoço no res-
taurante. Visita ao mausoléu do imperador 
Minh Mang e Imperador Khai Dinh. Resto do 
dia livre. Jantar (2) no hotel e hospedagem. 

DIA 7 (terça-feira) HUE - HO CHI MINH  
 Viagem de avião 

Café da manhã. Pela manhã, uma viagem 
de barco opcional no rio romântico dos 
perfumes Sonh Huong, visita à pagoda de 
Thien Mu e visita da antiga Cidade Imperial, 
com a sua impressionante decoração e 
arquitetura. Hue era a capital do país entre 
1802 e 1945, e por muito tempo foi consi-
derado o principal centro cultural, religioso 
e educacional da nação. Toda a cidadela de 
Hue tem um perímetro de 10 km. Almoço 
no restaurante. À tarde, partida de avião 
para Ho Chi Minh, Saigon antigo. Chegada 
e traslado ao hotel. Jantar (2) no hotel e 
hospedagem. 

DIA 8 (quarta-feira) HO CHI MINH 
Café da manhã. Pela manhã, saída pela es-

trada para My Tho, no Delta do Mekong. Ao 
chegar, subiremos no barco para percorrer 
os estreitos canais entre campos de frutas 
que contrastam com o rio Mekong. Visita às 
casas nativas e hortas de frutas tropicais, 
uma autêntica paisagem rural cheia de 
charme. Almoço. Pela tarde, visita panorâ-
mica da cidade, começando com a elegante 
catedral Notre Dame, o principal posto dos 
correios, a casa Ópera e a fachada do antigo 
palácio presidencial. Jantar (2) no hotel e 
hospedagem

DIA 9 (quinta-feira) HO CHI MINH 
Café da manhã. No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto. Fim da viagem e nossos 
serviços.

INCLUIDO NO TOUR

Guía local falando espanhol em toda a 
viagem. 

Voos domésticos Hanoi - Da Nang e 
Hue - Saigon. 

Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

Hotéis: 8 noites de estadia nos hotéis 
indicado ou similar, com banheira ou 
chuveiro. 

Refeições: veja à tabela de serviços. 

Excursões de dia inteiro: 
Excursão a Hanói, Mausoléu de Ho Chi 
Minh (exterior), Pagoda de Um Pilar, 
Templo de Literatura, uma caminhada 
em tuc tuc através do antigo bairro de 
Hanói e Templo Ngoc Filho, Excursão 
para a Baía de Halong. 

Outras visitas e excursões: 
Caminhe ao redor da área do lago em 
Hanói. 
Visita à aldeia de Dong Trieu. 
Visita panorâmica de Hoi An. 
Visite a Cidade Imperial de Hue. 
Passeio panorâmico de Saigon (Ho Chi 
Minh). 

Entradas incluídas: 
Templo da Literatura. 
Museu de Etnologia. 
Templo Ngoc são. 
Cidade Imperial de Hue 

Seguro de viagem. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Hanoi Adamas ***

  Mercure Hanoi ****

   Hotel Du Parc *****

Halong  Emeraude Classic Roh ****

  Sealife Legend ****

Hoi An Rosemary Hoi An ****

  Belle Maison Hadana **** 

  Koi Resort & Spa*****

Hue Thanh Lich Boutique ***

  Emm Hue ****

  Indochine Palace *****

Ho Chi Minh Le Duy Grand *** 

  Eden Star ****

  Sofitel Saigon Plaza *****

NOTAS DE INTERESSE
• A ordem das visitas pode ser modificada, 

sempre respeitando o conteúdo das visitas. 

• Visto: Consulte a entidade competente em 
seu país de origen com respeito aos requisi-
tos e condições.

CHINA

LAOS

VIETNAMCAMBOYA

TAILANDIA

INDIA

MAYNMAR

CHINA

MALASIA

BHUTAN

BANGLADESH

Danang

Hanoi Bahia de Halong

Hoi An

Ho Chi Minh

Hue

PREÇOS POR PESSOA $ USA

En quarto duplo
3

****
4

*****
5

*****

Opção 1 ..................... 1.095 1.210 1.470

Opção 2 ..................... 1.280 1.520 1.920

Spto. quarto individual ... 380 535 780

■ Média Temporada . 85 105 105

■ Temporada Alta. .... 180 195 195

DATAS DE CHEGADA DE HANOI

2021

Maço 17 24 31

Abril 7 14 21 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 3 10 17 24

Dezembro 1 8 15 22 29

■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta 
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VIAGENS PELO EL MUNDO
com guia acompanhante

DIA 1 (quarta-feira) HANOI 
Café da manhã e almoço a bordo. Chegada 
a Hanói e traslado ao hotel. A cidade tem 
uma população de mais de 3 milhões de 
habitantes. Sua bela paisagem de parques, 
tesouros arquitetônicos como lagos e bos-
ques, avenidas, são uma das suas atrações. 
Caminhe até caminhar pela área do Lago 

Hoan Kiem, com nosso guia companheira. 
Jantar (opção 2) e hospedagem. 

DIA 2 (quinta-feira) HANOI 
(excursão de dia inteiro) 
Café da manhã. Pela manhã, vamos conhe-
cer o Mausoléu de Ho Chi Minh (por fora) 
um dos monumentos mais importante na 
história recente do Vietnã. Dentro do Mau-
soléu estão os restos mumi-ficados do pai 
do Vietnã moderno, um lugar quase faraô-
nico; O Pagoda de um Pilar e o Templo da 
Literatura (entrada incluída) também con-
hecido como “Van Mieu”, a primeira univer-
sidade do País fundado em 1070. Almoço 
no restaurante. Pela tarde, passeio de tuc 
tuc (incluído) pelo bairro antigo de Hanoi. 
Hospedagem.

DIA 3 (sexta-feira) HANOI - HALONG BAY: 
cruzeiro (Excursão dia inteiro) 
Café da manhã. Partida pela estrada para 
a baía de Halong, foi oficialmente nomeado 
como Patrimônio Natural da Humanidade 
pela UNESCO. Localizado no Golfo de Ton-
quin, o lugar nos move ao passado, quando 
navegavam as aguas das velhas embar-
cações de junco. Halong significa “Dragão 
descendente”, um nome que vem de uma 
lenda local. Segundo a lenda local, há muito 
tempo, quando os vietnamitas estavam lu-

tando contra os invasores chineses no mar, 
o imperador de Jade enviou uma família 
de dragões celestes para ajude-los a de-
fender suas terras. Esses dragões cospem 
jóias e jade. As jóias se tornaram as ilhas e 
ilhotas da baía, unindo-se para formar uma 
grande muralha na frente dos invasores, 
e dessa forma conseguiram afundar os 
navios inimigos. Depois de proteger suas 
terras, formaram o país conhecido como 
Vietnã. Consiste em 1.969 ilhas de vários 
tamanhos. As formações espetaculares 
penhascos rochosos que se projetam para 
o mar e as numerosas grutas, criaram um 
mundo encantado que permanece alheio à 
passagem do tempo. Chegada em Halong 
para embarcar em um barco tradicional de 
madeira “junco”. Depois do almoço, conti-
nuaremos navegando entre ilhotas e apro-
veitando as maravilhas natural do Vietnã. 
Visita a uma caverna natural e possibilidade 
de se banhar nas águas esmeralda de Ha-
long. Jantar no navio e pernoite a bordo. 

DIA 4 (sabado) HALONG BAIA - HANOI - 
DA NANG - HOI AN 

 Viagem de avião 
Café da manhã. Almoço no barco tipo 
brunch (às 11.00hrs) a bordo. Desembar-
que na Baía Halong cerca de 11.30hrs e 
traslado para estrada para Hanói. Chegada 

ao aeroporto de Hanói para embarcar no 
voo regular com destino Da Nang. (No 
caminho, dependendo do tempo dispo-
nível, visita ao pagoda budista Con Son). 
Chegada e traslado para a cidade Hoi An. 
Hospedagem. 

DIA 5 (domingo) HOI AN 
Café da manhã. No dia de hoje, vamos 
descobrir a cidade de Hoi An, importante 
porto comercial da Ásia nos séculos XVII e 
XVIII, cuja arquitetura e descontraído estilo 
de vida mudou pouco no passar dos anos. 
Entre suas atrações, vamos visitar as casas 
dos comerciantes chineses, que se insta-
laram aqui durante a época de esplendor; 
a ponte japonesa, mais 400 anos de idade 
que foi declarado Património Humanidade 
pela UNESCO em 1999 e o templo chinês 
Phuc Kien uma antiga casa de arquitetura 
tradicional. Almoço no restaurante. Tarde 
livre. Possibilidade de fazer a excursão op-
cional ao Ba Na Hills, subindo de teleférico 
até a “Ponte Dourada” a ponte sustentada 
por duas mãos gigantes que saem da Terra. 
Hospedagem. 

DIA 6 (segunda-feira) HOI AN - HUE 
Café da manhã. Em seguida, a trans-
ferência por estrada para Hue, a antiga 
capital imperial vietnamita. Almoço no res-

 

THAILANDIA

LAOS

CAMBOYA VIETNAM

HANOI

HO CHI MINH

Hue

Danang

Siem Reap

Sapa

Hoi AnHoi An

Halong

 Inclui: Mausoléu de Ho Chi Minh - Templo da Literatura - Pagoda de um Pilar – Cruzeiro Baia Halong -  
Angkor Thom - Angkor Wat

Maravilhas do Vietnã e Camboja
Hanoi (2n), Halong (1n), Hoi An (2n), Hue (1n), Ho Chi Minh (2n) e Siem Reap (3n)

12 dias  11  noites  14  Visitas  11 Refeições

 1.685 $ USA   Meia pensão
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NOTAS DE INTERESSE 

•  A ordem das visitas pode ser modificada, sem-
pre respeitando o conteúdo das visitas. 

•  Visto: Consulte a entidade competente em seu 
país de origen com respeito aos requisitos e 
condições.

•  O preço não inclui dicas para o guia, motorista, 
carregadores e garçons. Eles são estimados 
em cerca de US $ 25 por pessoa. 

•  O alojamento de barco na Baía de Halong não 
possui quartos triplos. Consulte suplemento 
individual para aquela noite. 

•  No último dia, a hora de sair da sala será antes 
das 12 horas.

taurante. Visita ao mausoléu do imperador 
Minh Mang e Imperador Khai Dinh. Resto do 
dia livre. Hospedagem. 

DIA 7 (terça-feira) HUE - HO CHI MINH  
  Viagem de avião 

Café da manhã. Pela manhã, uma viagem 
de barco opcional no rio romântico dos 
perfumes Sonh Huong, visita à pagoda de 
Thien Mu e visita da antiga Cidade Imperial, 
com a sua impressionante decoração e 
arquitetura. Hue era a capital do país entre 
1802 e 1945, e por muito tempo foi consi-
derado o principal centro cultural, religioso 
e educacional da nação. Toda a cidadela de 
Hue tem um perímetro de 10 km. Almoço 
no restaurante. À tarde, partida de avião 
para Ho Chi Minh, Saigon antigo. Chegada 
e traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIA 8 (quarta-feira) HO CHI MINH 
Café da manhã. Pela manhã, saída pela es-
trada para My Tho, no Delta do Mekong. Ao 
chegar, subiremos no barco para percorrer 
os estreitos canais entre campos de frutas 
que contrastam com o rio Mekong. Visita às 
casas nativas e hortas de frutas tropicais, 
uma autêntica paisagem rural cheia de 
charme. Almoço. Pela tarde, visita panorâ-
mica da cidade, começando com a elegante 
catedral Notre Dame, o principal posto dos 
correios, a casa Ópera e a fachada do antigo 
palácio presidencial. Hospedagem.

DIA 9 (quinta-feira) HO CHI MINH- 
SIEM REAP

 Viagem de avião
Café da manhã. No horário previsto, tras-
lado ao aeroporto da cidade para embarcar 
no voo interno com destino a Siem Reap. 
Deixamos para trás o Vietnã para desco-
brir o Reino do Camboja. Bemvindo a Siem 
Reap, que abriga uma incrível variedade de 
atrações, atividades e eventos. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 10 (sexta-feira) SIEM REAP:  
Ruínas de Angkor
Café da manhã. Hoje visitaremos a antiga 
capital de Angkor Thom, século XII, o Portão 
Sul, o Templo de Bayon, único em virtude de 
suas 54 torres decoradas com mais de 200 
rostos sorridentes esculpidos em pedra, o 
Recinto Real, Phimeanakas, o Terraço dos 
Elefantes e o Terraço do Rei Leproso. Se-
guiremos para o fabuloso Templo Ta Prohm, 
abraçado por raízes de enormes figueiras e 
gigantes trepadeiras. Almoço. Na parte da 
tarde, visitaremos o famoso Templo de An-

INCLUIDO NO TOUR

Guía local falando espanhol em toda a 
viagem. 
Voos domésticos Hanoi-Da Nang /  
Hue – Saigon/ Saigon - Siem Reap
Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
Hotéis: 11 noites de estadia nos hotéis 
indicado ou similar, com banheira ou 
chuveiro. 
Refeições: 9 almoços e 2 jantares.
Excursões de dia inteiro: 
Excursão a Hanói, Mausoléu de Ho Chi 
Minh (exterior), Pagoda de Um Pilar, 
Templo de Literatura, uma caminhada 
em tuc tuc através do antigo bairro de 
Hanói e Templo Ngoc Filho, Excursão 
para a Baía de Halong. 
Outras visitas e excursões: 
Caminhe ao redor da área do lago em 
Hanói. 
Visita à aldeia de Dong Trieu. 
Visita panorâmica de Hoi An. 
Visite a Cidade Imperial de Hue. 
Passeio panorâmico de Saigon (Ho Chi 
Minh). 
Em Siem Reap: Cidade de Angkor Thom, 
Templo Bayon, Conjunto Preak Khan 
“Espada Sagrada”, Ruínas de Angkor 
Wat.
Entradas incluídas: 
Templo da Literatura. 
Museu de Etnologia. 
Templo Ngoc são. 
Cidade Imperial de Hue 
Seguro de viagem. 
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gkor Wat. Declarado Patrimônio da Humani-
dade desde 1992, é famoso por sua beleza e 
esplendor. Considerado o maior centro reli-
gioso do mundo, ainda acolhe em seu inte-
rior importantes ritos budistas, apesar de ter 
sido construído como um templo hindu. An-
gkor Wat é também parte de um complexo 
maior, composto por centenas de edifícios 
conhecidos simplesmente como os templos 
de Angkor. Estes templos são a maior prova 
da grandeza que um dia alcançou o império 
Khmer. Hospedagem.

DIA 11 (sabado) SIEM REAP
Café da manhã. Saída do hotel rumo ao Lago 
Tonle Sap. Lá, a bordo do barco, poderemos 
admirar as aldeias flutuantes. Almoço. Re-
torno. Tempo livre. Hospedagem.

DIA 12 (domingo) SIEM REAP
Café da manhã. No horário previsto, deixa-
remos o hotel para visitar os templos Ban-
tey Kdel. Depois, tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto Internacional de Siem 
Reap. Fim da viagem e de nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Hanoi Adamas ***

  Mercure Hanoi ****

   Hotel Du Parc *****

Halong  Emeraude Classic Roh ****

  Sealife Legend ****

Hoi An Rosemary Hoi An ****

  Belle Maison Hadana **** 

  Koi Resort & Spa*****

Hue Thanh Lich Boutique ***

  Emm Hue ****

  Indochine Palace *****

Ho Chi Minh Le Duy Grand *** 

  Eden Star ****

  Sofitel Saigon Plaza *****

Siem Reap Treasure Oasis *** 

  Tara Angkorr ****

  Le Meridien Angkor *****

PREÇOS POR PESSOA $ USA

En quarto duplo
3

****
4

*****
5

*****

Opção 1 ..................... 1.685 1.810 2.150

Opção 2 ..................... 1.985 2.245 2.775

Spto. quarto. individual 480 650 1.185

■ Media Temporada . 135 185 190

■ Temporada Alta. .... 265 305 405

DATAS DE CHEGADA DE HANOI

2021

Maço 17 24 31

Abril 7 14 21 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 3 10 17 24

Dezembro 1 8 15 22 29

■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta 
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VIAGENS PELO EL MUNDO
com guia acompanhante

Uzbequistão: A Rota da Seda 
Samarcand (2n), Bukhara, (2n), Khiva, (2n) e Tashkent (1n

 Inclui: Observatório Ulughbek - Complexo Afrosihyab e Shakhi-Zinda - Madrasa Ulughbek - Madraça Miri Arab, 
Mesquita Juma, Mesquita Magoki Attari - Complexo arquitetônico Lyabi Hauz

8 dias  7 noites  8 visitas  Meia Pensão ou Pensão Completa

Serviços incluídos em cada opção

 Dia 2:  Pensão C. 1:  M. Pensão

 1 Hospedagem Hospedagem 
 Samarcanda Jantar –

 2 Café da manhã Café da manhã 
 Samarcanda Observatório Ulughbek Observatório Ulughbek 
  e Shakhi-Zinda  e Shakhi-Zinda 
  Almoço Almoço  
  Jantar –

 3 Café da manhã Café da manhã 
 Bukhara Almoço Almoço 
  Visita a Bukhara Visita a Bukhara 
  Jantar –

 4 Café da manhã Café da manhã 
 Bukhara Madraça Miri Arab, Madraça Miri Arab,  
  Mesquita Juma,  Mesquita Juma, 
  Mesquita Magoki Attari Mesquita Magok Attari 
  Complexo arquitetônico  Complexo arquitetônico  
  Lyabi Hauz Lyabi Hauz 
  Almoço Almoço

 5 Café da manhã Café da manhã 
 Khiva Almoço pic nic  Almoço pic nic  
  Jantar –

 6 Café da manhã Café da manhã 
 Khiva Complexo Ichan-Kala Complexo Ichan-Kala 
  Almoço Almoço 
  Complexo Tash Hovli  Complexo Tash Hovli  
  Jantar –

 7 Café da manhã Café da manhã 
 Tashkent Voo Urgench-Tashkent Complejo Khasti Imam  
  Visita a Tashkent Visita a Tashkent 
  Almoço  Almoço 
  Jantar com show Jantar com show

 8 Café da manhã Café da manhã 
 Tashkent 

DIA 1. SAMARCANDA
Chegada a Samarkand. Assistência no ae-
roporto e traslado ao hotel. (A hora da en-
trada para o quarto é às 14:00 horas). Dia 
livre. Samarcanda é uma das cidades mais 
anti¬gas do mundo. A Unesco declarou 
esta cidade de 2700 anos como Patrimô-
nio da Humanidade no ano de 2001, e foi 
registrado como Samarcanda- Encruzil-
hada de culturas. A cor turquesa brilha em 
toda a cidade: cúpulas e telhas desafiam 
o céu com sua cor. Excursão opcional de 
degustação de vinho e teatro de trajes “El 
Merosi. “ Jantar (opção 2) e hospedagem. 

DIA 2. SAMARCANDA 
Café da manhã. Visita ao Observatório 
Ulughbek, datando do século XV, Museu 
da cidade antiga, Complexo arquitetônico 
Afrosihyab e Shakhi-Zinda, composto de 
mausoléus e mesquitas. Almoço (opção 
1 e 2)em um restaurante, onde vamos 
apreciar a comida típica “shahshlik”. Tar-
de livre para curtir uma das capitais mais 
importantes da antiga Rota da seda. Op-
cionalmente, você pode desfrutar de de-
gustação de vinho e um concerto clássico 
em Madrasa Ulughbek. Jantar (2) e hos-
pedagem. 

DIA 3. SAMARCANDA - BUKHARA 
Café da manhã. Partida para a cidade his-
tórica de Bukhara. Chegada e almoço (1 
e 2) no restau-rante. Pela tarde, visita ao 
Mausoléu de Ismael Samani, o monumen-
to mais antigo e mais magnífico de Bukha-
ra; Mausoléu de Chasmai Ayub, a Mesqui-
ta Bolo Hauz, a antiga cidadezinha El Arc, 
a mesquita de Abdul Aziz Khan e a Madra-
sa de Ulugbek e suas cúpulas azuis Tur-
quesa (1417), construída pelos melhores 
arquitetos do seu tempo - Ismail Isfahani 
e Nazhmetdin Bukhari. A madraça se des-
taca pelo equilíbrio e harmonia de suas 
formas, combinando a severa grandeza e 
simplicidade na decoração. Este grande 
edifício retangular, tem um portal alto na 
frente da entrada principal e um pátio tra-
dicional. Uma das características interes-
sante sobre a madraça de Ulugbek é que 
Hall de entrada não leva ao pátio, como 
costumavam fazer na construção de ma-
draças, mas bifurcados e vai para os dois 
lados - para a mesquita e darskhona (sala 
de estudo). Jantar (2) e hospedagem.
 
DIA 4. BUKHARA 
Café da manhã. Visita ao Madraça Miri 
Arab, o Mesquita Juma, a Mesquita Ma-
goki Attari e a complexo arquitetônico 
Lyabi Hauz, composto para a Madraça 
Kukeldush e a Madraça Nodir Divan Begi. 
Almoço (1 e 2) no restaurante. Tarde livre 
para continuar desfrutando desta cidade 
antiga. Jantar (2) e hospedagem. 

DIA 5. BUKHARA - KHIVA 
Café da manhã. Na hora marcada, parti-
da para o destino Khiva, uma das cidades 
mais antigas da Ásia Central, atravessan-
do o deserto de Kizil-Kum, o que significa 
areia vermelha. Almoço (1 e 2) tipo pic nic 
no caminho. Chegada em Khiva. Jantar 
(2) no restaurante e hospedagem. 

DIA 6. KHIVA (excursão de dia inteiro) 
Café da manhã. Visita do complexo ar-
quitetônico Ichan Kala (séculos XII-XIX), 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 
desde 1990. O bairro de Ichan Kala está 
localizado na parte interna da cidade de 
Khiva, entrincheirado atrás das paredes de 
pedra que alcançam uma altura de cerca 
de doze metros, faz parte do antigo oásis 
que foi o último estágio das caravanas an-
tes de entrar no deserto na direção do Irã. 
Embora não se encontram muitos de seus 
antigos monumentos, a cidade constitui 
um exemplo coerente e bem preservado 
de arquitetura muçulmana da Ásia Central 
com edifícios penden tes como a mesquita 
Djouma, os mausoléus, as ma¬draças e os 
dois magníficos palácios construídos no 
início do século XIX pelo Khan Alla-kouli. No 
interior, vamos ver o minarete Kalta Minor, 
a cidadezinha Kunya Ark, Madraça Mo-
hammed Rahim Khan, Minarete e Madraça 
Islom Khodja. Almoço (1 e 2) no restauran-
te. Visita do complexo arquitetônico Tash 
Hovli (século XIX), Mausoléu de pahlavan 
Mahmud, onde está localizada a Mesquita 

 1.130 $ USA   Meia pensão
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Khiva

Urgench

Samarcanda

Bujará Tashkent

INCLUIDO EN EL TOUR

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

Voo Urgench - Tashkent com 
passagem aérea incluído. 

Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis 
indicado ou similar, com banheira ou 
chuveiro. 

Refeições: veja à tabela de serviços. 

Excursões de dia inteiro: 

Em Samarcanda visitar Mausoléu 
de Guri Emir, tumba de Tamerlan, 
Registan Square e Madraças Ulugbek, 
Shir Dor e Tilla Kori. 

Em Khiva, o complexo arquitetônico 
Ichan Kala, Minarete Kalta Minor, 
complexo arquitetônico Tash Hovli. 

Outras visitas e excursões: 

Em Samarcanda, o Observatório de 
Ulugbek, o Museu da cidade, Shakhi-
Zinda. 

Em Bukhara, Mausoléu de Ismael 
Samani, Chasmai Ayub, Bolo Hauz 
Mesquita, Cidadela da Arca, Madraça 
de Ulugbek. 

Em Bukhara, Madraça Miri Arab, a 
Mesquita Juma, a Mesquita Magoki 
Attari e Lyabi Hauz, Madraça de 
Kukeldush e a Madraça de Nodir Divan 
Begi. 

Visita panorâmica de Tashkent. 

Seguro de viagem.

PREÇOS POR PESSOA $ USA em quarto duplo

Opción 1  .................................................  1.130
Opción 2  ................................................  1.275
Spto. quarto. individual  ..............................  420
■ Temporada Alta  ...................................  50

NOTAS DE INTERESSE 

•  A ordem das visitas pode ser modificada 
sempre respeitando o conteúdo das visitas. 

•  Os hotéis do Uzbequistão não seguem a 
classificação por estrelas. Alguns hotéis em 
Khiva, Bukhara e Samarkand são muito simples, 
baixos, sem elevador. 

•  Por motivos de disponibilidade no voo 
doméstico de Urgench-Tashkent, as noites de 
hotel em cada cidade podem ser modificadas, 
sempre respeitando todas as visitas. 

•  Visto: você deve consultar os requisitos e 
condições da entidade correspondente em seu 
país de origem. 

•  O preço não inclui dicas para carregadores, 
motoristas, guias ou garçons, nem bilhetes para 
tirar fotos de monumentos

Juma. Terminaremos o dia curtindo o pôr 
do sol no Bastion Ak Sheikh Bobo. Jantar 
(2) em restaurante e hospedagem. 

DIA 7. KHIVA - URGENCH - TASHKENT 
 Viagem de avião 

Café da manhã. No horário indicado, tras-
lado para Urgench para ir de avião para 
Tashkent. Visita panorâmica da cidade. 
Visita do Complexo Arquitetônico Khasti 
Imam, a Madraça Barak Khana, o Mausoléu 
de Kaffal-Shashi e a biblioteca que abriga 
o “Alcorão de Usman”, considerado o pri-
meiro manuscrito do Alcorão do mundo 

pela UNESCO. Visita por fora à Madrasa de 
Kukeldash e o bazar de Chorsu. Almoço (1 
e 2) no restaurante. Na parte da tarde, visi-
ta à Praça da Independência e Eternidade, 
o memorial da segunda guerra mundial, a 
Praça de Amir Timur, a Praça de la Ópera 
e o Monumento do Terremoto. Jantar (1 e 
2) de despedida com show de folclore em 
restaurante e hospedagem. 

DIA 8. TASHKENT 
Café da manhã. Na hora indicada, traslado 
para o aeroporto. Fim da viagem e nossos 
serviços. 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Samarcanda Asia****    Cidade 
  www.asiahotels.uz

  Bek ***SUP   Cidade 
  www.bekhotel.uz

  Karvon 4****   Cidade 
  www.karvon-samarkand.business.sitez

Bukhara Rangrez***    Cidade 
  www.rangrezhotel.uz

  Devon Begui boutique Centro 
  www.nodirdevonbegi.com

  Grand Emir ****   Cidade 
  www.grandemirresidence.uz

Khiva Malika *** Centro 
  www.malikahotel.uz

  Bek *** Centro 
  www.nodirdevonbegi.com

  Hotel Shams ***   Centro 
  www.shamskhiva.uz

Tashkent  Goden Valley ****   Cidade 
  www.gvhotel.uz

  Arien Plaza **** Cidade 
  www.arienplaza.uz TOURS DE CARRO PRIVADO

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

* Inclui uma mala e uma bolsa mão por pessoa.

Spto. por pessoa: 
180 $ USA

(baseado em 6 passageiro)

NOVO
“Easy Going”

Guia-conductor 
com 15 anos de 
experiência.

Para 6 passageiros

Veículo Toyota 
ou similar.

DATAS DE CHEGADA  
A SAMARCANDA

2021

Maio 19 26

Junho 2 9 16 22

Julho 7 21

Agosto 4 18

Setembro 1 8 22 29

Outubro 6 13 20 27

■ T. Baixa  ■ T. Alta 
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VIAGENS PELO EL MUNDO
com guia acompanhante

Armênia: a jóia do Cáucaso 
Yerevani (7n)

 Inclui: Echmiadzin - Zvartnots - Mosteiro de Khor Virap - Mosteiro de Noravank – Areni – Dilijan – Seván - Saghmosavank

8 dias  7 nooites  12 visitas  Meia Pensão ou Pensão Completa

Serviços incluídos em cada opção

 Dia 2:  Pensão C 1:  M. Pensão

 1 Hospedagem Hospedagem 
 Yerevan Jantar

 2 Café da manhã Café da manhã 
 Matenadaran Visita a Yerevan Visita a Yerevan  
 Echmiadzin Almoço – 
 Yerevan Templo de Zvartnots Templo de Zvartnots 
  Jantar Jantar

 3 Café da manhã Café da manhã 
 Monte Ararat Mosteiro de Khor Virap Mosteiro de Khor Virap 
 Yerevan Almoço – 
  Degustação de vinhos  Degustação de vinhos  
  Catedral de San Gregório  Catedral de San Gregório  
  Jantar Jantar

 4 Café da manhã Café da manhã 
 Dilijan Visita a Dilijan Visita a Dilijan 
 Seván Almuerzo – 
 Yerevan Goshavank e Haghartsin Goshavank e Haghartsin 
  Almoço – 
  Mosteiro e Lago Sevan Mosteiro e Lago Sevan 
  Jantar Jantar

 5 Café da manhã Café da manhã 
 Saghmosavank Monasterio Saghmosavank Monasterio Saghmosavank 
 Astarak Parque das Letras Parque das Letras 
 Yerevan Almoço no  – 
  Museo Proshyan – 
  Igreja de Karmravor Igreja de Karmravor 
  Museu da História Museu da História 
  Jantar Jantar

 6 Café da manhã Café da manhã 
 Geghard Mosteiro Geghard Mosteiro Geghard 
 Garni Templo de Garni Templo de Garni 
 Yerevan Almoço – 
  Fabricação de “Lavash”  Fabricação de “Lavash”  
  Visita uma Fabrica Conhaque Visita uma Fabrica Conhaque 
  Jantar Jantar

 7 Café da manhã Café da manhã 
 Yerevan Almoço – 
  Jantar Jantar

 8 Café da manhã Café da manhã 
 Yerevan

DIA 1 (domingo) YEREVAN
Chegada em Yerevan, assistência e trasla-
do ao hotel. Resto à tarde livre. Jantar no 
hotel e alojamento.

DIA 2 (segunda-feira) YEREVAN -  
ECHMIADZIN – ZVARTNOTS – YEREVAN
Café da manhã. Começamos a descobrir 
o encanto da capital da Armênia através 
de uma visita panorâmica com o nosso 
guia local. Ascenderemos ao monumento 
“Cascata”, de onde apreciaremos vistas 
espetaculares da cidade. Em seguida, 
iremos para Matenadaran (Museu de Ma-
nuscritos Antigos) contendo 18.000 ma-
nuscritos antigos. Partida para a cidade de 
Echmiadzin onde visitaremos sua histórica 
catedral (303 dC) e a primeira igreja cristã 
do mundo. Também conheceremos o Mu-
seu e a Igreja de Santa Hripsime. Almoço 
(opção 2). Continuaremos em direção ao 
Templo Zvartnots do século VII a.C. Re-
tornamos para Yerevan. Jantar de boas-
vindas e hospedagem.

DIA 3 (terça-feira) YEREVAN -  
KHOR VIRAP – NORAVANK - ARENI -  
YEREVAN
Café da manhã. Na primeira hora, vamos 
visitar o Mosteiro de Khor Virap. Durante o 
passeio, vamos desfrutar uma magnífica 
vista panorâmica do Monte Ararat, onde se-
gundo a Bíblia, a Arca de Noé ficou encalha-
da depois do Dilúvio Universal. Vamos para 
a aldeia Areni, onde vamos desfrutar de 
uma degustação de vinhos locais. Almoço 
(2). Nossa próxima parada será o Mosteiro 
de Noravank, onde suas esculturas se des-
tacam. Está localizada na borda de alguns 
desfiladeiros vertiginosos. Retorno a Yere-
van e visita a Catedral de San Gregório o 
iluminador. Jantar e hospedagem.

DIA 4 (quarta-feira) YEREVAN - DILIJAN- 
GOSHAVANK-  HAGHARTSIN -  
SEVAN - YEREVAN  
(excursão de um dia completo)
Café da manhã. Vamos começar o dia 
com a visita à cidade termal de Dilijan, cha-
mada pelos nativos “A Pequena Suíça”. 
Vamos andar pela cidade antiga e visitar 
os complexos monásticos de Goshavank 
e Haghartsin. Almoço (2). Pela tarde, va-
mos visitar o Mosteiro Sevan do séculoIX, 
localizado na cidade chamada “Pérola Azul 
da Armênia”. Lago Sevan é considerado 
como um dos maiores lagos do mundo. 
Retornar para Yerevan. Jantar e hospe-
dagem.

DIA 5 (quinta-feira) YEREVAN - SAGH-
MOSAVANK - ASTARAK - EREVÁN 
(excursão de dia inteiro)
Café da manhã. Na primeira hora, vamos 
visitar o Mosteiro medieval de saghmo-
savank. Localizado em um lugar impres-
sionante, no profundo cânion de Ashtarak. 
Continuamos para o Parque das Letras, 
para conhecer o alfabeto único criado 
no século V. Almoço no Museu Proshyan 
(2). Terão a possibilidade para participar 
de um show no museu e aprender danças 
armênias. De volta a Yerevan, vmamos 
visitar a igreja de Karmravor, a menor da 
Armênia, que não sofreu grandes trans-
formações ao longo dos séculos. Nossa 
última parada será no Museu da História. 
Jantar e hospedagem.

DIA 6 (sexta-feira) YEREVAN - GE-
GHARD - GARNI – YEREVAN
Café da manhã. Em seguida, vamos con-
hecer o espetacular Mosteiro Geghard, 
declarado Patrimônio Mundial pela 
Unesco. É parcialmente escavado na ro-
cha. Em seguida, visita ao templo pagão 
de Garni a partir do século III AC, que 
destacam os mosaicos de seus banhos 

 1.260 $ USA   Meia pensão
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romanos. Em Garni vamos desfrutar um 
concerto de Duduk, instrumento tradicio-
nal vento armênio e madeira. Vamos visi-
tar uma casa privada para ver o processo 
de fabricação de “Lavash” (pão armênio 
tradicional). Almoço no restaurante (2). 
Retorno para Yerevan e visita uma fábrica 
de Conhaque. Jantar e hospedagem.

DIA 7 (sabado) YEREVAN
Excursão opcional “Mãe Armênia “-  
Museu do Genocídio
Café da manhã. Hoje teremos a opor-
tunidade de fazer uma linda excursão 
opcional para conhecer em detalhes a 
cidade de Yerevan. Começamos visitan-
do o monumento da Mãe Armênia, uma 
personificação feminina deste país. Sua 
representação visual mais pública é uma 
estátua monumental noVictoria Park. 
Continuaremos a Tsitsernakaberd (força 
das pequenas andorinhas), é de um mo-
numento dedicado às vítimas do genocí-
dio Armênio de 1915. Visitaremos o Museu 
do Genocídio. Almoço (2). Nossa próxima 
parada será o mercado de frutas e o mer-
cado de artesanato “Verinissaje”. Tarde 
livre, jantar de despedida no restauran-

te Armênio com comida e música típica. 
Hospedagem.

DIA 8 (domingo) YEREVAN
Café da manhã. Na hora indicada, será 
a transferência para o aeroporto. Fim da 
viagem e nossos serviços.

Yereván

Monasterio de Geghard

Garni Temple

Ashtakak

Saghmosavank

Echmiadzin

Dilijan

Areni

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Yerevan Hotel Hilton ****  Cidade 
  www.doubletree3.hilton.com

  Historic Tufenkian ****  Cidade 
  www.tufenkianheritage.com

INCLUIDO NO TOUR

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

Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 

Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis 
indicado ou similar, com banheira ou 
chuveiro. 

Refeições: veja à tabela de serviços.

Excursões de dia inteiro: 

Cidade Balneário de Dilijan, Mosteiros 
de Goshavank, Haghartsin e Seván. 
Saghmosavank, Parque das Letras, 
Museu de Igreja Proshyan e Karmravor. 

Outras visitas e excursões: 
Visão geral de Yerevan, visita de 
Echmiadzin e Igreja de Hripsime. 
Templo de Zvartnots. Mosteiro Khor 
Virap, visita de Areni com degustação 
de vinhos e Mosteiro Novarank. Visita 
da Catedral de Gregório, o Iluminador. 
Mosteiro de Geghard, Pagano de Garni 
Temple com oficina de concerto e 
fabricação de Duduk “Lavash” Visita a 
uma fábrica de conhaque. 

Entradas incluídas: 
Matenadarán. Templo de Zvartnots. 
Mosteiro de Khor Virap. Degustação de 
vinhos. Mosteiro de Novarank. Gregorio 
iluminando a catedral. Mosteiros de 
Goshavank e Haghartsin. 

Ônibus para toda a viagem, incluindo 
todos os tipos de estacionamento, 
pedágios e autorizações da cidade. 

Seguro de viagem. 

NOTAS DE INTERESSE
•  A ordem das visitas pode ser modificada, 

sempre respeitando o conteúdo das visitas. 

PREÇOS POR PESSOA $ USA em quarto duplo

Opção 1  .................................................  1.260

Opção 2  ................................................  1.430

Spto. habitación individual ...................  345

■ Temporada Media ...............................  40

■ Temporada Alta ...................................  50

TOURS DE CARRO PRIVADO

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

* Inclui uma mala e uma bolsa mão por pessoa.

Spto. por pessoa: 
180 $ USA

(baseado em 6 passageiro)

NOVO
“Easy Going”

Guia-conductor 
com 15 anos de 
experiência.

Para 6 passageiros

Veículo Toyota 
ou similar.

DATAS DE CHEGADA A EREVÁN

2021

Maio 9 23

Junho 6 13

Julho 4 18

Agosto 1 22

Setembro 5 19 26

Outubro 3 10 17

■ T. Baixa  ■ T. Media   ■ T. Alta
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DIA 1. DUBAI
Chegada, assistência no aeroporto e trasla-
do a Dubai. Visita panorâmica na cosmopo-
lita cidade de Dubai, que é hoje um impor-
tante destino turístico e um dos principais 
atores da economia mundial. A cidade era 
originalmente uma parada da rota comer-
cial entre a Mesopotâmia e o vale do Indo e 
permaneceu assim até o século XIX, quan-
do se tornou uma pequena cidade costeira. 
Vamos admirar o emblemático Burj El Arab, 
único hotel de 7 estrelas do mundo, cons-
truído sobre uma ilha artificial a 300 me-
tros da costa. Sua estrutura em forma de 
vela de 60 andares e 321 metros de altura 
é revestida por uma membrana de fibra de 
vidro que serve como proteção contra o sol 
do deserto durante o dia e como tela para o 
impressionante show de luzes à noite. Vere-
mos também a Mesquita de Jumeirah (ex-
terior), a mais importante de Dubai em vir-
tude de sua impressionante arquitetura. Em 
seguida, visita ao Museu de Dubai (entrada 
incluída), para depois embarcar na tradicio-
nal embarcação Abra (ingresso incluído) e 
seguir para o bazar das especiarias, o mer-
cado mais antigo da cidade e o maior souk 
de comércio de ouro do mundo, onde se 
reúnem mais de 300 joalherias especializa-
das na venda de ouro a preços muito atra-
tivos. Almoço (1 e 2) no restaurante. Tarde 
livre. Excursão opcional ao Burj Khalifa, com 
acesso ao 124º andar e extraordinário show 
de água, luzes e som do Dubai Mall. Jantar 
(opção 2) no hotel e acomodação.

DIA 2. DUBAI-safári 4x4 no deserto
Café da manhã. Manhã livre para continuar 
desfrutando de Dubai, onde a mistura da 
arquitetura árabe tradicional com edifícios 
modernos que mais parecem saídos de 
um filme de ficção científica, a torna parti-
cularmente atraente. À tarde, seguiremos 
para o deserto para um safári em veículos 
4x4 guiados por motoristas experientes. A 
rota passa em meio a uma paisagem des-
lumbrante, onde é comum ver fazendas de 
camelos. Faremos uma pausa num local, 
onde poderemos apreciar a magia do pôr 
do sol. Você pode viver experiências únicas 
ao passear de camelo pelo deserto, experi-
mentar o aromático cachimbo d’água (nar-
guilé) ou fazer tatuagens de henna. Embo-
ra os Emirados Árabes Unidos sejam um 
dos países mais urbanizados do mundo, as 
pessoas sentem um profundo orgulho de 
sua herança beduína e uma grande paixão 
pelo deserto, onde tradições e cultura per-
manecem intactas. Jantar (1 e 2) no deser-

to, que inclui pratos típicos da gastronomia 
árabe, animado com um show de dança 
do ventre (durante os feriados islâmicos, 
as danças não são permitidas). Retorno ao 
hotel. Acomodação. 

DIA 3. DUBAI-AL AIN-DUBAI
Café da manhã. Excursão incluída a Al Ain 
(Alaine), chamada a cidade jardim, um 
verdadeiro oásis no meio do deserto, on-
de visitaremos seu museu, o mercado de 
camelos, a montanha Jebel Hafeet e os jar-
dins de Hili. Retorno para Dubai. Almoço (1 
e 2) em restaurante. Tarde livre. Jantar (2) 
no hotel e acomodação. Se desejar, partici-
pe de um jantar opcional enquanto navega 
pela marina a bordo de uma típica embar-
cação Dhow.

DIA 4. DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Café da manhã. Depois, seguiremos para 
Abu Dhabi, a elegante e moderna capi-
tal dos Emirados Árabes Unidos, um dos 
principais produtores de petróleo do mun-
do. Considerada a Manhattan do Oriente 
Médio e o centro administrativo do país. 
Bem diferente da primeira impressão que 

O melhor dos Emirados Árabes
Dubai - Abu Dhabi - Sharjah e Ajman

Dubai (6n)

 Inclui: Panorâmica em Dubai - Safári no deserto - Visita a Abu Dhabi  - Excursão aos Emirados de Sharjah e de Ajman -  
Visita ao Emirato de Al Ain

7 dias  6 noites  12 visitas  6 refeições

Serviços inclusos em cada opção

 Dia Opc. 2:  Pensão C. Opc. 1:  M. Pensão

 1 Traslado ao hotel Traslado ao hotel 
 Dubai Panorâmica Dubai Panorâmica Dubai 
  Museu de Dubai Museu de Dubai 
  Souk Souk 
  Almoço Almoço 
  Jantar –

 2 Café da manhã Café da manhã 
 Dubai Almoço – 
  Safári em veículo 4x4 Safári em veículo 4x4 
  Jantar no deserto Jantar no deserto

 3 Café da manhã Café da manhã 
 Al Ain Visita a Al Ain Visita a Al Ain 
 Dubai Montanha Jebel Hafeet Montanha Jebel Hafeet 
  Mercado de camelos Mercado de camelos 
  Almoço Almoço 
  Jantar –

 4 Café da manhã Café da manhã 
 Abu Dhabi Visita a Abu Dhabi Visita a Abu Dhabi 
 Dubai Mesquita de Sheikh Zayed Mesquita de Sheikh Zayed 
  Almoço Almoço 
  Jantar –

 5 Café da manhã Café da manhã 
 Sharjah e Ajman Visita de Sharjah Visita de Sharjah 
 Dubai Almoço Almoço 
  Visita a Ajman Visita a Ajman 
  Jantar –

 6 Café da manhã tipo picnic Café da manhã tipo picnic 
 Dubai Almoço Almoço 
  Jantar –

 7 Traslado ao aeroporto Traslado ao aeroporto 
 Dubai 

Super Oferta

VIAGENS Pelo MUNDO
com guia acompañante

1.230 $ USA
 Meia pensão e

  visitas importantes incluídas
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HOTÉIS PREVISTOS

Dubai Donatello **** Cidade 
  www.donatello-hoteldubai.com

INCLUÍDO NO TOUR

Traslados: aeroportos-hotéis-
aeroportos

Regime de refeições inclusas: 
Meia pensão: café da manhã diário, 5 
almoços e 1 jantar no deserto 
Pensão completa: café da manhã 
diário,  
6 almoços e 6 jantares.

Guia local e assistência em espanhol 
durante toda a viagem.

Estadia em Hotéis: 6 noites de 
acomodação em quarto duplo.

Visitas incluídas na viagem: 
Excursão de dia completo a Abu Dhabi. 
Al Ain e mercado de camelos 
Emirados de Sharjah e de Ajman 
Panorâmica em Dubai. 
Safári no deserto em veículos 4x4 
Jantar típico com dança do ventre.

Entrada Museu de Dubai: 
Entrada Grande Mesquita de Sheikh 
Zayed em Abu Dhabi. 
Entrada Museu de Al Ain e mercado de 
camelos.

Seguro de viagem.

NOTAS DE INTERESSE

•  A ordem das visitas pode ser alterada, 
respeitando-se o conteúdo das mesmas.

se tem de Abu Dhabi, os becos pitorescos 
mostram uma mistura fascinante entre 
tradição e modernidade, graças à sua rica 
história, que remonta a 3000 a.C. Visitare-
mos a Grande Mesquita do Sheikh Zayed, 
a terceira maior mesquita do mundo, com 
capacidade para 40 mil pessoas, cujo no-
me homenageia seu fundador e primeiro 
presidente dos Emirados, Zayed bin Sultan 
al Nahyan. Seu túmulo encontra-se nesse 
majestoso edifício. Possui quatro mina-
retes de 107 metros de altura, 57 cúpulas 
decoradas com mármore branco e seu 
interior é decorado com materiais de alta 
qualidade. Admiraremos o Ferrari Park 
(entrada não incluída), em Yas Island. Al-
moço (1 e 2) em restaurante. Continuare-
mos em direção à orla marítima (corniche), 
de onde você pode admirar a ilha artificial 
Lulu Island e uma deslumbrante vista pa-
norâmica de Abu Dhabi. Retorno para Du-
bai. Jantar (2). Acomodação.

DIA 5. DUBAI 
Emirados de Sharjah e de Ajman
Café da manhã. Visita inclusa ao Emirado 
de Sharjah, localizado a apenas 30 minutos 

do centro de Dubai, o único emirado que 
possui costas no Golfo Pérsico e no Golfo 
de Omã. Visitaremos o Museu da Civiliza-
ção Islâmica, sua orla marítima, conhecida 
como a “Corniche”, e os Souks do Ouro e 
Al Arsa. Em seguida, você vai conhecer o 
menor dos emirados, Ajman (250 quilôme-
tros quadrados), que cultiva uma ances-
tral tradição marinheira. Retorno a Dubai. 
Almoço (1 e 2). Tarde livre. Jantar (2) no 
hotel e acomodação.

DIA 6. DUBAI
Café da manhã. Dia livre em Dubai para 
continuar desfrutando desta cidade sur-
preendente. Almoço (1 e 2) no hotel. Jantar 
(2) no hotel e acomodação.

DIA 7. EMIRADOS ÁRABES
No horário marcado traslado ao aeroporto. 
Fim da viagem e de nossos serviços.

Dubai

Abu Dhabi

PREÇOS POR PESSOA $ USA em quarto duplo

Opção 1  ..............................................   1.230

Opção 2  .............................................   1.340

Supl. quarto individual  ....................   470

■ Média Temporada  .......................   185

■ Temporada Alta  ...........................   210

TOURS DE CARRO PRIVADO

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

* Inclui uma mala e uma bolsa mão por pessoa.

Spto. por pessoa: 
180 $ USA

(baseado em 6 passageiro)

NOVO
“Easy Going”

Guia-conductor 
com 15 anos de 
experiência.

Para 6 passageiros

Veículo Toyota 
ou similar.

DATAS DE CHEGADA A DUBÁI

2021

Maio 19

Junho 9 23

Julho 7 21

Setembro 8 15 22

Outubro 6 13 20

Novembro 3 10

■ T. Baixa  ■ T. Media   ■ T. Alta
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DIA 1.. BAKU
Comparecimento no aeroporto para em-
barcar no voo com destino a Baku. Chega-
da, jantar (opc. MP e PC) e acomodação

DIA 2. BAKU
Café da manhã. Nas primeiras horas da 
manhã, faremos a visita panorâmica em 
Baku, também conhecida como Icheri 
Sheher. Durante o passeio, visitaremos a 
fortaleza amuralhada do século XII, decla-
rada Patrimônio Mundial pela Unesco em 
2000 - a Torre da Donzela - uma estrutu-
ra cilíndrica de oito andares que é símbolo 
da cidade, e o Palácio dos xás de Xirvão 
(Shirvanshahs), construído no século XV e 
considerado uma das pérolas da arquite-
tura do Azerbaijão. O Boulevard ao longo 
do Mar Cáspio, uma bela avenida de 6 qui-
lômetros, é uma das principais maravilhas 
que a cidade oferece. Em seguida, visitare-
mos o Museu do Tapete, um dos lugares 
mais visitados da cidade, cujo edifício tem 
a forma de um tapete enrolado. Almoço 
(Opção PC). No final da tarde, faremos 
uma caminhada noturna para descobrir 
os encantos de Baku. Jantar (MP e PC) e 
acomodação.

DIA 3. BAKU-GOBUSTÃO- 
PENÍNSULA ABSHERON-BAKU
Café da manhã. Saída para Gobustão. Vi-
sita à reserva histórica de Gobustão, de-
clarada Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco em 2007 pela riqueza histórica que 
lá é preservada. Por um lado, abriga cen-
tenas de petróglifos, inscrições neolíticas 
em sua maioria (de 5 mil a 40 mil anos). Há 
também uma extensa área com vulcões de 
lama. De fato, essa região concentra a me-
tade dos vulcões desse tipo de todo o pla-
neta. Almoço (PC). À tarde, visitaremos a 
Península de Absheron, cujo nome significa 
“local de água salgada”. Lá, visitaremos o 
templo do fogo de Ateshgah, declarado Pa-
trimônio da Humanidade pela Unesco e co-
nhecido como o templo das três religiões. 
Ateshgah foi um lugar sagrado para hindus, 
sikhs e zoroastrianos. Continuaremos a 
visita na montanha ardente de Yanardag, 
onde teremos a oportunidade de testemu-
nhar um autêntico fenômeno natural: as 
encostas dessa montanha estão constan-
temente em chamas. Retorno a Baku. Jan-
tar (MP e PC) e acomodação.

DIA 4. BAKU-SHAMAKHI-GABALA-SHEKI
Café da manhã. No início da manhã, segui-
remos para Shamakhi, uma das cidades 
mais importantes da Grande Rota da Seda, 

e que continua sendo a capital econômica 
e administrativa do Shirvan. Visitaremos 
uma das grandes atrações do país, a “Mes-
quita Juma”, construída no século VII, uma 
das mais antigas mesquitas do Cáucaso e 
um dos poucos edifícios que sobreviveram 
aos terremotos que ocorreram em Shama-
khi. Em seguida, visitaremos o Mausoléu 
de Yeddi Gumbaz (Sete Túmulos), o ce-
mitério familiar de Shirvan Khan. Almoço 
(PC). Continuação para Qabala (Gabala), 
com sua natureza impressionante. É a an-
tiga capital do Cáucaso, que, além de belas 
paisagens, possui grande riqueza cultural. 
Vamos admirar as maravilhas da paisagem 
num passeio de teleférico. Continuação 
para Sheki, localizada nas encostas das 
grandes montanhas do Cáucaso. Chegada, 
jantar (MP e PC) e acomodação.

DIA 5. SHEKI-KISH-SHEKI
Café da manhã. Pela manhã, visita pano-
râmica em Sheki, escondida entre belas 
montanhas verdejantes, a cidade mais 
adorável do Azerbaijão é pontilhada de ca-
sas antigas cobertas de telhas e coroada 

Belezas do Azerbaijão
Baku (5 n)  Sheki (2 n)

 Inclui: Baku, Gobustão, Península de Absheron, Shamakhi, Qabala, Sheki, Kish

8 dias  7 noites  13 visitas  7 jantares

 Tour exclusivo da Panavisión com guia falando espanhol durante toda a viagem • Saídas garantidas

Serviços inclusos em cada opção

Dia Opc. 2: Pensão C. Opc. 1: M. Pensão.

1
Baku 

Jantar Jantar

2 
Baku  

Café da manhã 
Panorâmica em Baku
Almoço
Passeio noturno Baku 
Jantar

Café da manhã 
Panorâmica em Baku
–
Passeio noturno Baku 
Jantar

3 
Gobustão
Absheron

Baku

Café da manhã
Reserva de Gobustão
Almoço
Templo de fogo Ateshgah
Montanha ardente de Yanardag
Jantar

Café da manhã
Reserva de Gobustão
–
Templo de fogo Ateshgah
Montanha ardente de Yanardag
Jantar

4 
Shamakhi

Gabala
Sheki

Café da manhã
Mesquita Juma
Mausoléu Yeddi Gumbaz
Almoço
Teleférico de Gabala
Jantar

Café da manhã
Mesquita Juma
Mausoléu Yeddi Gumbaz
–
Teleférico de Gabala
Jantar

5 
Kish

Sheki

Café da manhã
Panorâmica em Sheki
Almoço
Visita a Kish
Jantar

Café da manhã
Panorâmica em Sheki
–
Visita a Kish
Jantar

6 
Sheki
Baku

Café da manhã
Baku Soviética
Almoço
Heydar Aliyev Center
Jantar

Café da manhã
Baku Soviética
–
Heydar Aliyev Center
Jantar

7 
Baku

Café da manhã
Degustação de chá
Almoço
Jantar

Café da manhã
Degustação de chá
–
Jantar

8 
Baku

Espanha

“Easy Going”

VIAGENS Pelo MUNDO
com guia acompanhante

1.105 $ USA
 Meia pensão e

  visitas importantes incluídas
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HOTÉIS PREVISTOS

Baku Park Way Inn **** Cidade 
  www.parkwayinn.az

  Porto Hotel **** Cidade 
  www.portohotel.az

  Boulevard Hotel Baku***** Cidade 
  www.marriot.com

  Boutique 19 ***** Cidade 
  www.bout19ue.com

Sheki Sheki Palace ****  Cidade 
  www.palacehotel.business.site

  Sheki Saray ****  Cidade 
  www.palacehotel.business.site

  Marxal Ressor *****  Cidade 
  www.marxalressor.az

INCLUÍDO NO TOUR

Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

Refeições e visitas incluídas - ver 
tabela de serviços inclusos

Guia local e assistência do primeiro 
momento de chegada até o final.

Visitas com guia local e entradas:

Panorâmica em Baku

Visita à reserva histórica de Gobustão

Península de Absheron

Visita à montanha ardente de Yanardag

Visita a Shamakhi

Visita à Mesquita Juma

Mausoléu de Yeddi Gumbaz

Visita a Qabala

Passeio de teleférico

Visita panorâmica em Sheki

Visita a Kish

Visita a Baku soviética

Outras atrações incluídas:

Degustação de chá em distintas casas 
de chá

Ônibus Autopullman durante toda a 
viagem

Estadia nos hotéis indicados ou 
similares

Seguro de viagem Axa.

NOTAS DE INTERESSE
•  A ordem das visitas pode ser alterada, 

respeitando-se o conteúdo das mesmas.

pelo reluzente palácio do Khan. Almoço 
(PC). Visita a Kish para admirar a primei-
ra igreja do Cáucaso, uma basílica cristã 
construída por Santo Eliseu. Jantar em um 
restaurante típico (MP e PC). Acomodação

DIA 6. SHEKI-BAKU
Café da manhã e saída para Baku. Hoje va-
mos conhecer a Baku soviética. A cidade 
preserva muitos vestígios daquela época. 
Vamos dar um passeio que começará com 
o “Comitê Central do Partido Comunista 
do Azerbaijão”. Existem muitos edifícios e 
fachadas que lembram esta etapa da his-
tória de Baku. Almoço (PC). À tarde, ofere-
cemos a possibilidade de visitar o Heydar 
Aliyev Center de Zaha Hadid. Jantar (MP e 
PC) e acomodação

DIA 7. BAKU
Café da manhã. Hoje vamos aprender so-
bre uma das tradições mais profundamen-
te enraizadas do Azerbaijão: sua cultura 
em torno do chá. Juntamente com o nosso 
guia local, visitaremos três casas de chá 
diferentes. No Azerbaijão, o dia começa 

com um chá e termina com um chá, que é 
também um dos principais indicadores de 
hospitalidade, sendo de costume oferecer 
esta bebida aos hóspedes logo após sua 
chegada. O que mais chama a atenção nas 
casas de chá são os recipientes em que é 
servido: os “armudu”, peculiares copos de 
vidro em forma de pera. Além dos chás, va-
mos experimentar diferentes doces típicos 
do país. Almoço (PC). Tarde livre, jantar 
(MP e PC) e acomodação.

DIA 8. BAKU
Traslado ao aeroporto para embarcar no 
voo de retorno. Chegada, fim da viagem e 
de nossos serviços.

Baku

Gobustão

Shamakhi

QabalaSheki

Península 
de Absheron 

PREÇOS POR PESSOA $ USA

 4****  5*****

Opção 1  .................................  1.105 1.290

Opção 2  ................................  1.265 1.455

• Suplemento por pessoa

Supl. quarto individual  .......  485 735

■ Temporada Media  ...........  65 65 

■ Temporada Alta  ...............  65 65

■ Temporada Extra  ............  125 125

TOURS DE CARRO PRIVADO

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

* Inclui uma mala e uma bolsa mão por pessoa.

Spto. por pessoa: 
180 $ USA

(baseado em 6 passageiro)

NOVO
“Easy Going”

Guia-conductor 
com 15 anos de 
experiência.

Para 6 passageiros

Veículo Toyota 
ou similar.

DATAS DE SAÍDA

2021

Maio 11 18

Junho 15 29

Julho 6 20

Agosto 3 17

Setembro 7 14 21

■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta  ■ T. Extra
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queno mas perfeito centro histórico de 
Ipoh abriga os edifícios históricos mais 
importantes da cidade. Sob o domínio 
colonial britânico, a arquitetura palaciana 
prosperou nesta área de Ipoh, e a parte oci-
dental do Centro Antigo é um monumento 
à extravagância colonial. Almoço (2) em 
restaurante. Visita incluída a um de seus 
templos-grutas. Continuação para a cidade 
real de Kuala Kangsar. Chegada a Penang. 
Jantar e acomodação.

DIA 6. PENANG - VALE DE BUJANG - 
PENANG  
Café da manhã. Saída para o Vale de Bu-
jang ou Lembah Bujang, para visitar o gran-
de complexo histórico localizado perto de 
Merbok, Kedah. Visita incluída ao Museu 
Arqueológico do Vale. Ao longo dos anos, 
vários artefatos foram descobertos no vale 
de Bujang: objetos revestidos com esmalte 
celadon, porcelanas, louças de barro, ar-
gilas, cerâmicas, cacos de vidro, contas e 
cerâmica persa. Todos comprovam que, no 
passado, o Vale de Bujang era um centro de 
comércio internacional e de reexportação 
da região. Mais de 50 antigos templos hin-
dus ou budistas chamados candi também 
foram desenterrados, conferindo uma di-
mensão espiritual ao local. O templo mais 
bem preservado está localizado em Pen-

Serviços inclusos em cada opção

Dia Opc. 2: Pensão C. Opc. 1: M. Pensão.

1 
Kuala Lumpur

Traslado
Visita noturna
Jantar

Traslado
Visita noturna
Jantar

2 
Kuala Lumpur

Café da manhã
Visita de Kuala Lumpur
Almoço
Grutas de Batu
Jantar 

Café da manhã
Visita de Kuala Lumpur
–
Grutas de Batu
Jantar 

3 
Malaca

Kuala Lumpur

Café da manhã
Visita a Malaca
Almoço 
Jantar

Café da manhã
Visita a Malaca
– 
Jantar

4 
Cameron  
Highlands 

Café da manhã
Cachoeira Lata Iskandar
Almoço
Plantação de chá 
Jantar

Café da manhã
Cachoeira Lata Iskandar
–
Plantação de chá 
Jantar

5 
Cameron  
Highlands 
Penang

Café da manhã
Parada em Ipoh
Almoço
Visita Kuala Kangsar
Jantar

Café da manhã
Parada em Ipoh
–
Visita Kuala Kangsar
Jantar

6 
Vale de Bujang

Penang

Café da manhã
Museu arqueológico
Almoço
Jantar

Café da manhã
Museu arqueológico
–
Jantar

7 
Georgetown 

Penang

Café da manhã
Templo de Kek Lok
Almoço
Georgetown
Jantar

Café da manhã
Templo de Kek Lok
Almoço
Georgetown
Jantar

8 
Penang

Kuala Lumpur 

Café da manhã
Jardim de especiarias
Almoço
Traslado ao aeroporto

Café da manhã
Jardim de especiarias
–
Traslado ao aeroporto

Malásia 
Kuala Lumpur (3n), Cameron Highlands (1n), Penang (3n)

 Inclui: Kuala Lumpur, jantar tradicional malaio, grutas de Batu, Malaca, cachoeira de Lata Iskandar, Ipoh, Kuala Kangsar,  
Museu Arqueológico do Vale de Bujang, Templo de Kek Lok

8 dias  7 noites  12 visitas,  Meia Pensão ou Pensão Completa

 Tour exclusivo da Panavisión com guia falando espanhol durante toda a viagem • Saídas garantidas

DIA 1. KUALA LUMPUR  
Chegada e após concluir os procedimentos 
de entrada no país, traslado ao hotel. Visi-
ta noturna pela cidade. Jantar tradicional 
malaio em restaurante. Vamos desfrutar 
de um show cultural tradicional malaio. 
Faremos uma pausa em frente às Torres 
Petronas. Acomodação.

DIA 2. KUALA LUMPUR  
Café da manhã. Visita panorâmica: vere-
mos a Merdeka Square (também chamada 
Praça da Independência), o Edifício Sultan 
Abdul Samad, o Royal Selangor Club e a 
Igreja de Santa Maria. Visita à Masjid Ja-

DIA 3. KUALA LUMPUR-MALACA- 
KUALA LUMPUR 
Excursão de dia completo 
Café da manhã. Saída para Malaca, uma 
das cidades coloniais mais interessantes 
e encantadoras da Malásia. Visitaremos 
a Praça Holandesa Stadthyus, a Igreja de 
Cristo, a Torre do Relógio e a Fonte da Rai-
nha Vitória. Seguiremos em direção à Porta 
de Santiago, que nos leva à Igreja de São 
Paulo. Finalmente, veremos Cheng Hoon 
Teng (entrada incluída), o templo chinês 
mais antigo da Malásia. Almoço (2) em um 
restaurante de cozinha “Peranakan”. Tem-
po livre para passear pela Jonker Street. 
Retorno ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 4. KUALA LUMPUR -  
CAMERON HIGHLANDS 
Excursão de dia completo  
Café da manhã. Saída para Cameron 
Highlands. Pausa diante da cachoeira de 
Lata Iskandar, em Tapah, de onde pode-
remos observar as habitações típicas dos 
Orang Asli (aborígenes). Almoço em res-
taurante. Visita inclusa a uma plantação de 
chá. Jantar e acomodação.

DIA 5. CAMERON HIGHLANDS-PENANG  
Café da manhã. Saída para Penang, a 
Pérola do Oriente. Parada em Ipoh. O pe-

mek, construída na confluência de dois rios, 
Kelang e Gombak e aos bairros Little India e 
Chinatown. Em seguida, visitaremos o “Sze 
Ya”, o templo taoísta mais antigo da cidade, 
a Mesquita Nacional (entrada incluída) e o 
templo hindu de Sri Mahamariamman (en-
trada incluída). Para finalizar, chegaremos 
ao parque KLCC, onde você pode observar 
as Torres Petronas. Almoço (opção 2) em 
um restaurante local. Saída para as Grutas 
de Batu (entrada incluída), onde, depois de 
subir seus 272 degraus, poderemos apre-
ciar o belo complexo de templos hindus que 
lá se encontra. Retorno ao hotel. Jantar e 
acomodação.

Super Oferta

VIAGENS Pelo MUNDO
com guia acompanhante

1.105 $ USA
 Meia pensão e

  visitas importantes incluídas
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INCLUÍDO NO TOUR

Traslados de chegada a Kuala Lumpur  
e saída de Penang

Acomodação: 7 noites de estadia nos 
hotéis selecionados .

Visitas e entradas conforme itinerário.

Ônibus Autopullman de luxo durante 
toda a viagem, incluindo todo o tipo de 
parkings , pedágios e licenças de cidades.

Seguro de viagem Axa. 

HOTÉIS PREVISTOS

Kuala J-Hotel By Dorsett **** 
Lumpur Pacific Express Central Market **** 
  Cosmos ***

Cameron Strawberry park Resort **** 
Highlands Heritage Cameron Highlands ****

Penang Bayview Georgetown*** 
  Neo+Penang ***

NOTAS DE INTERESSE
•  Passaporte com 6 meses de validade no 

mínimo a partir da data do fim da viagem.

Kuala Lumpur

Cameron Highlands

Malaca

Penang

SibuTg. Datu

Bintulu

G. Kinabalu

gkalan Bayang Merbok, onde também fica 
o Museu Arqueológico do Vale de Bujang. 
Almoço (2) em restaurante. Retorno a Pe-
nang. Tarde livre. Jantar e acomodação

DIA 7. PENANG-GEORGE TOWN-PENANG  
Café da manhã. Visita incluída ao templo 
de Kek Lok Si, também conhecido como 
Templo da Felicidade Suprema. Kek Lok Si 
é considerado o maior templo budista do 
sudeste da Ásia e é provavelmente um dos 
mais famosos de Penang. Almoço (2) em 
restaurante. À tarde, Georgetown, patri-
mônio da UNESCO. Em meio as suas lojas 
tradicionais chinesas, não é raro deparar-
-se com manifestações de arte urbana mo-
derna e versáteis salas de exposição dedi-
cadas à vanguarda. Se a isso somamos as 
pensões-boutique, o resultado é uma das 
comunidades mais inovadoras e artistica-
mente diversificadas da Ásia. Ao caminhar 
pelas ruas sinuosas da paisagem urbana 
histórica de George Town, você vai desco-
brir uma impressionante galeria de “street 
art” a céu aberto que teve origem em 2010, 
quando o governo do estado de Penang 
patrocinou a instalação de obras de arte 
em aço, criadas pelo estúdio Sculptureat-
work. As esculturas retratam as tradições 
e cultura locais, trazendo humor e infor-
mações históricas ao núcleo do patrimônio 

de George Town. Em 2012, o George Town 
Festival encarretou o artista lituano Ernest 
Zacharevic de criar uma série de murais 
urbanos de mídia mista. Visitaremos (en-
trada incluída) o Templo de Khoo Kongsi. 
Trata-se de um edifício espetacular e uma 
das atrações mais bonitas da cidade. Jan-
tar e acomodação. 

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Opção 1  ..............................................  1.085

Opção 2  ............................................. 1.185

Supl. quarto individual  .................... 475

■ Temporada Media  ........................  60

■ Temporada Alta  ............................  75

■ Temporada Extra  .........................  100

DIA 8. PENANG-KUALA LUMPUR
Café da manhã. Saída para visitar o Jardim 
das Especiarias (entrada incluída), onde po-
deremos admirar mais de 500 variedades 
de flora exótica e especiarias. Almoço (2). 
Traslado ao aeroporto para embarcar no voo 
para Kuala Lumpur (não inclui passagem 
aérea). Fim da viagem e de nossos serviços.

TOURS DE CARRO PRIVADO

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

* Inclui uma mala e uma bolsa mão por pessoa.

Spto. por pessoa: 
180 $ USA

(baseado em 6 passageiro)

NOVO
“Easy Going”

Guia-conductor 
com 15 anos de 
experiência.

Para 6 passageiros

Veículo Toyota 
ou similar.

DATAS DE CHEGADA  
A KUALA LUMPUR

2021

Abril 7 21

Maio 16 30

Junho 13 20

Julho 7 21

Agosto 4 18

Setembro 15

Outubro 13 27

Novembro 3 17

■ T. Baixa  ■ T. Media  ■ T. Alta  ■ T. Extra
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DIA 4. BAGAN-MANDALAY- 
AMARAPURA-MANDALAY 
Café da manhã para seguir para Manda-
lay, última capital do reino da Birmânia. Ao 
chegar a Mandalay, faremos uma pausa 
em Amarapura, antiga capital da Birmânia, 
construída seguindo o aconselhamento 
de astrólogos. Faremos um passeio pelo 
Mosteiro Mahagadhayon, onde entraremos 
em contato com a vida cotidiana dos mon-
ges. Visitaremos a ponte U Bein, com mais 
de 200 anos, sobre o lago Taung Thaman. 
Também visitaremos uma fábrica de seda. 
Almoço (2). À tarde, visitaremos o Tem-
plo Mahamuni, o Mosteiro Shwenandaw, o 
Mosteiro Atumashi; e o Pagode Kuthodaw, 
conhecido por abrigar o maior livro do mun-
do. Jantar. Traslado ao hotel e acomodação.
   
DIA 5. MANDALAY-NYAUNG SHWE 
JETTY- LAGO INLE 

 Viagem de avião

Café da manhã. Pela manhã, traslado ao 
aeroporto de Yangon para embarcar no 
voo para Heho (não inclui passagem aé-

Serviços inclusos em cada opção

Dia Opc. 2: Pensão C. Opc. 1: M. Pensão.

1 
Yangon

Traslado
Jantar

Traslado 
Jantar

2 
Bagan

Café da manhã
Pagode Shwezigon
Templo de Ananda 
Almoço
Passeio cavalos
Jantar 

Café da manhã
Pagode Shwezigon
Templo de Ananda 
–
Passeio cavalos
Jantar 

3 
Bagan

Café da manhã
Mercado de Nyaung
Almoço 
Passeio pelo rio 
Ayeyarwaddy
Jantar

Café da manhã
Mercado de Nyaung
– 
Passeio pelo rio 
Ayeyarwaddy
Jantar

4 
Amarapura 
Mandalay

Café da manhã
Ponte de teca
Mosteiro de 
Mahagadhayon
Almoço
Templo de Mahamuni 
Jantar

Café da manhã
Ponte de teca
Mosteiro de 
Mahagadhayon
–
Templo de Mahamuni 
Jantar

5 
Nyang Shwe 

Lago Inle

Café da manhã
Mosteiro Shwe Yan Pyay
Almoço
Padode Hpaung Daw U
Jantar

Café da manhã
Mosteiro Shwe Yan Pyay
–
Padode Hpaung Daw U
Jantar

6 
Lago Inle

Café da manhã
Indein
Almoço
Fábrica de seda 
Jantar

Café da manhã
Indein
Almoço
Fábrica de seda 
Jantar

7 
Yangon

Café da manhã
Mercado Bogyoke
Almoço
Bairro Chinês
Jantar

Café da manhã
Mercado Bogyoke
Almoço
Bairro Chinês
Jantar

8 
Yangon 

Café da manhã
Pagode Chauk Htat Gyi
Almoço
Pagode Shwedagon

Café da manhã
Pagode Chauk Htat Gyi
Almoço
Pagode Shwedagon

Myanmar Exótico 
Yangon (2n), Bagan (2n), Mandalay (1n), Lago Inle (2n)

 Inclui: Templo de Ananda, mercado de Nyaung U, passeio pelo rio Ayeyarwaddy, Ponte de teca de U Bein, Mosteiro de Mahagadhayon, Nyaung 
Shwe, Lago Inle, Mercado Bogyoke, Chauk Htat Gyi

8 dias  7 noites,  Meia Pensão ou Pensão Completa

 Tour exclusivo da Panavisión com guia falando espanhol durante toda a viagem • Saídas garantidas

DIA 1. YANGON 
Chegada a Yangon (ou, em português, 
Rangum), a maior cidade da Birmânia. 
Traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 2. YANGON - BAGAN 
 Viagem de avião

Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo para Nyaung U (não 
inclui passagem aérea). Traslado. A cami-

cavalos em Thatbyinnyu, o templo mais 
alto de Bagan, e o Templo de Sulamani, de 
onde apreciaremos belas vistas. Traslado 
ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 3. BAGAN
Café da manhã. Começaremos o dia visi-
tando o colorido e interessante mercado 
local de Nyaung U, onde vamos descobrir 
como vivem os birmaneses. Continuare-
mos em direção ao Templo de Dhammaya-
ngyi, que se destaca por sua construção de 
tijolos. Chegamos a Myingabar e faremos 
um pequeno passeio a pé para explorar os 
templos de Manuha e Nan Paya. Também 
teremos a oportunidade de visitar uma ofi-
cina de lacagem tradicional, para observar 
o artesanato e a produção mais conheci-
dos do país. Almoço (2) em restaurante. 
Visitaremos a vila rural de Minnanthu, 
descobriremos os templos de Payathonzu, 
Lemyentha e Nandamannya. Daremos um 
passeio ao longo do rio Ayeyarwaddy para 
finalizar o dia. Jantar. Traslado ao hotel e 
acomodação.

nho da visita ao Pagode Shwezigon, um dos 
templos mais importantes do país, do sé-
culo XI. Seguiremos para Gubyaukgyi (We-
tkyi-In), famoso templo-caverna, e para o 
templo Htilominlo. Após o almoço (opção 
2), visitaremos o templo de Ananda, um 
dos mais reverenciados de Myanmar, con-
siderado uma obra-prima da arquitetura 
Mon, do século XI. Terminaremos o dia 
com um passeio de carruagem puxada por 

Super Oferta

VIAGENS Pelo MUNDO
com guia acompanhante

 915 $ USA
 Meia pensão e

  visitas importantes incluídas
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INCLUÍDO NO TOUR

Traslados de chegada e saída em Yangon.

Acomodação: 7 noites de estadia nos 
hotéis selecionados.

Visitas e entradas conforme itinerário.

Ônibus Autopullman de luxo durante 
toda a viagem.

Fones de ouvido durante todo o 
itinerário.

Seguro de viagem Axa.

HOTÉIS PREVISTOS

Yangon Reno Hotel ***

Bagan Bagan View hotel ***

  Sutine Jan ***

  Bawgathidi Hotel ***

Mandalay Hotel Nova ****

  Magic Hotel  ****

Lago Inle 81 Central hotel ***

  Serenity Inle Resort *** 

NOTAS DE INTERESSE
•  Em alguns casos os voos domésticos podem 

sofrer atrasos ou cancelamentos.
•  Visto não incluído. 

Ubud

Jimbaran

Mar de Java

Mar de Bali

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Opção 1  ..............................................  915

Opção 2  ............................................. 990

Supl. quarto individual  .................... 310

■ Temporada Alta  ........................... 100

rea). Após a chegada, faremos um passeio 
por Nyaung Shwe, porta de entrada para o 
Lago Inle e cidade famosa por seus rema-
dores, que utilizam uma técnica única, com 
apenas uma perna. No caminho, visitare-
mos o mosteiro Shwe Yan Pyay e faremos 
um passeio de barco/lancha no lago Inle. 
Almoço (2) em restaurante. Na parte da 
tarde, descobriremos o pagode Hpaung 
Daw U, o principal refúgio do lago, com ima-
gens sagradas de Buda. Também visitare-
mos o Mosteiro Nga Hpe Chaung. Retorno 
ao hotel, jantar e acomodação.

DIA 6.  LAGO INLE 
Café da manhã. Começaremos o dia com 
uma visita ao autêntico mercado local (não 
há mercado nos dias de lua cheia ou de lua 
nova). Seguiremos para o povoado dos Pa-
-Oh de Indein. Almoço (2). Visitaremos o 
complexo de stupas e pagodes que estão 
localizados na colina. Terminaremos o dia 
com uma visita a uma fábrica de seda, para 
conhecer o processo de fabricação. Jantar. 
Traslado ao hotel e acomodação.

DIA 7. LAGO INLE-NYAUNG-HEHO- 
YANGON 

 Viagem de avião

Café da manhã. Pela manhã, traslado ao 
aeroporto de Nyaung para embarcar no 
voo para Yangon (não inclui passagem aé-
rea). Chegada ao aeroporto. Em seguida, 
conheceremos o mercado Bogyoke, com 
centenas de lojas de alimentos, roupas, 
artesanato e pedras preciosas. Almoço 
(2) em restaurante. À tarde, faremos um 
passeio pelo centro colonial de Yangon e 
depois pela movimentada Chinatown. Re-
torno ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 8. YANGON 

Café da manhã. Visitaremos o Pagode 
Chauk Htat Gyi, com um dos maiores budas 
do país. Continuaremos com a visita ao Pa-
gode Shwedagon, a stupa mais importante 
de Myanmar, construída há mais de 2600 
anos. Almoço Piquenique (2). No horário 
indicado, traslado para o aeroporto para 
embarcar no voo para sua cidade de ori-
gem. Fim da viagem e de nossos serviços.

TOURS DE CARRO PRIVADO

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

* Inclui uma mala e uma bolsa mão por pessoa.

Spto. por pessoa: 
180 $ USA

(baseado em 6 passageiro)

NOVO
“Easy Going”

Guia-conductor 
com 15 anos de 
experiência.

Para 6 passageiros

Veículo Toyota 
ou similar.

DATAS DE CHEGADA A YANGON

2021

Maio 17 24 31

Junho 7 14 21

Julho 5 12

Agosto 30

Setembro 6 13 21

Outubro 5 12 19

■ T. Baixa  ■ T. Alta
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1º Dia (Terça-feira)

Nairóbi

Chegada e procedimentos de vistos, imi-
gração e alfândega. Assistência de nossa 
equipe no aeroporto, traslado ao hotel 
em Nairóbi, cidade cosmopolita, animada 
e uma das capitais mais importantes do 
continente africano. Restante do dia livre. 
Jantar no restaurante Carnivore. Acomo-
dação.

2º Dia (Quarta-feira)

Nairóbi - Montes Aberdare
Café da manhã e saída na direção norte 
rumo aos Montes Aberdare. Após aproxi-
madamente 3 horas de viagem, chegada 
ao hotel base (Hotel Outspan/Aberdare 
Country Club), onde iremos nos acomo-
dar. Almoço. À tarde, com sua bagagem de 
mão, seguiremos nos veículos do hotel até 
o Parque Nacional Aberdare, rumo ao lodge 
onde você passará a noite enquanto des-
fruta no recinto do alojamento observando 
os animais. Aberdare possui uma fauna rica 
e variada, difícil de ver em outros parques; 
os animais mais comuns são o búfalo, o 
leopardo, a hiena e o elefante. Jantar e aco-
modação. (Em virtude do espaço limitado 
disponível no lodge, só é permitido uma 

bagagem de mão por pessoa com itens es-
senciais para passar a noite).

3º Dia (Quinta-feira)

Montes Aberdare - Lago Nakuru
Traslado ao hotel Aberdare Country Club 
para tomar o café da manhã e pegar a ba-
gagem. Hoje, um dia extraordinário nos 
espera. Saída para o Parque Nacional do 
Lago Nakuru no Vale do Rift, mundialmente 
famoso por acolher milhares de flamingos, 
pelicanos, marabus, falcões e outras aves. 
Além da avifauna, podemos encontrar 
mamíferos como rinocerontes, leopardos, 
búfalos, gazelas, zebras, entre outros. Al-
moço no lodge. À tarde, desfrutaremos de 
um safári fotográfico. Após o safári ao longo 
do lago Nakuru, traslado ao lodge. Jantar e 
acomodação.

4º Dia (Sexta-feira)

Lago Nakuru - Masai Mara
Café da manhã e saída para a Reserva Na-
cional Masai Mara, a reserva de vida selva-
gem mais rica do Quênia. É a terra do povo 
massai, que pode caçar e pastorear seus 
rebanhos no local. Almoço. À tarde, safári 
fotográfico percorrendo as imensas planí-
cies de Masai Mara, onde iremos encontrar 
grandes manadas de zebras, antílopes e ga-
zelas. Jantar e acomodação no lodge. 

5º Dia (Sábado)

Masai Mara
Pensão Completa no lodge. Hoje é o dia 
mais surpreendente da viagem, durante 
o qual desfrutaremos de dois safáris, do 
amanhecer até o pôr do sol. Durante o sa-
fári fotográfico, teremos a oportunidade 
de observar elefantes, girafas, leopardos, 
leões, impalas. Vamos admirar suas colinas 
suaves cobertas de pastagens, as águas 
cor de chocolate do rio Mara, onde brincam 
hipopótamos, bem como a rica diversidade 
de vida selvagem, capaz de superar as ex-
pectativas de qualquer visitante que vem 
ao encontro da paisagem africana. Natu-
ralmente tudo isso vai evocar filmes como 
“Entre Dois Amores” (Out of Africa). Mara 
é o cenário anual da migração de milhões 
de gnus e outras espécies que se dirigem 
às planícies do Serengeti (Tanzânia) em 
busca de água e pastagem. Acomodação 
no lodge.

6º Dia (Domingo)

Masai Mara - Nairóbi - Cidade de origem
Café da manhã. Na parte da manhã, saí-
da pela estrada até Nairóbi. Chegada ao 
meio-dia. No horário combinado, traslado 
ao aeroporto de Nairóbi para embarcar em 
voo regular para a cidade de origem. Fim da 
viagem e de nossos serviços.

 6 dias: Safári no Quênia

Safári no Quênia
e Praias de Zanzibar

Parque Masai Mara (2n), Lago Naivasha / Lago Nakuru (1n), Aberdare (1n), Nairóbi (1n), Zanzibar (4n)

 Tour regular com guia falando espanhol durante toda a viagem

Safári no Quênia: 6 dias  5 noites  4 safáris  9 refeições

Safári no Quênia e Praias de Zanzibar: 10 dias  9 noites  4 safáris  12 refeições

VIAGENS Pelo MUNDO
com guia acompanhante

1.925 $ USA
 Meia pensão e

  visitas importantes incluídas

DATAS DE CHEGADA A NAIROBI

2021

Maio 4 11 18 25

Junho 1 8 15 22 29

Julho 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Setembro 7 14 21 28

Outubro 5 12 19 26

Novembro 2 9 16 23 30

Dezembro 7 14

PREÇOS POR PESSOA $ USA

 Adulto Criança

Em quarto duplo Cat. B  1.925 1.035

Em quarto duplo Cat. A . 1.975 1.085

Suplementos por temporada

 Cat. B Cat. A

  Adulto Criança Adulto Criança

16 jun a 30 jun  – – 230 120

1 jul a 15 jul  ..... 445 225 340 175

16 jul a 15 set  . 445  225  870  435 

16 set a 31 out   445  225  340  175 

1 nov a 15 dez   180  95  155  80

Suplementos quarto individual

 Cat. B  Cat. A

1 maio a 15 junho .............. 150 420

16 junho a 30 junho .......... 160 435

1 julho a 15 julho................ 460 510

16 julho a 15 setembro ..... 460 880

16 set. a 31 outubro. ......... 460 515

1 nov. a 15 dezembro. ....... 395 230

(*)Menores de 12 anos são considerados 
crianças. Para terem direito à sua tarifa 
especial, devem dividir um quarto com 
2 adultos. Não estão previstos outros 
descontos para crianças.
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NAIRÓBI

Quênia

TANZÂNIA
Zanzibar

Masai Mara

L. Nakuru L. Naivasha

Aberdare

Se desejar, você pode desfrutar de 4 noites 
em Zanzibar, a ilha das especiarias, uma 
combinação de exuberância africana e in-
dolência oriental, com infinitas praias dou-
radas e os mais belos fundos marinhos do 
mundo, um paraíso sem igual.

1º ao 4º Dias
Idênticos ao Safári no Quênia.

5º Dia (Sábado)

Masai Mara
Pensão Completa no lodge. Hoje é o dia 
mais surpreendente da viagem, durante 
o qual desfrutaremos de dois safáris, do 
amanhecer até o pôr do sol. Durante o sa-
fári fotográfico, teremos a oportunidade 
de observar elefantes, girafas, leopardos, 
leões, impalas. Vamos admirar suas colinas 
suaves cobertas de pastagens, as águas 
cor de chocolate do rio Mara, onde brincam 
hipopótamos, bem como a rica diversidade 
de vida selvagem, capaz de superar as ex-
pectativas de qualquer visitante que vem 
ao encontro da paisagem africana. Natu-
ralmente tudo isso vai evocar filmes como 
“Entre Dois Amores” (Out of Africa). Mara 
é o cenário anual da migração de milhões 
de gnus e outras espécies que se dirigem 
às planícies do Serengeti (Tanzânia) em 

INCLUÍDO NO TOUR

Assistência no aeroporto e traslados 
aos hotéis de Nairóbi.

Hotéis: 
Programa 6 dias: 5 noites de acomoda-
ção em quarto duplo nos hotéis e lodges 
previstos ou similares.  
Programa 10 dias: 9 noites de acomoda-
ção em quarto duplo.

Regime de refeições incluso: café da 
manhã nos hotéis e lodges e 9 refeições. 
Almoço no restaurante Carnivore (bebi-
das à parte)

Programa 10 dias: Café da manhã nos 
hotéis e lodges e 10  refeições (bebidas à 
parte). A estadia na categoria A do hotel 
Meliá será All Inclusive.

Transporte em micro-ônibus durante o 
safári, com janela garantida (ocupação 
máxima de 7 pax por veículo).

Safári garantido com motorista-guia de 
idioma espanhol.

As entradas para os parques e reservas 
nacionais. 

Água mineral nos veículos durante o sa-
fári.

Seguro de viagem AXA.

NOTAS DE INTERESSE

•  A ordem das visitas pode ser alterada, 
respeitando-se o conteúdo das mes-
mas.

•  Por favor, verifique sempre os requi-
sitos do visto antes da saída. Reco-
menda-se viajar com pelo menos 5 
páginas do passaporte em branco e 
uma validade de pelo menos 6 meses 
é obrigatória.

•  Como a capacidade das minivans ou 
dos 4X4 é muito reduzida, é obrigatório 
o uso de malas maleáveis.

•  Programa sujeito a condições de can-
celamento especiais e estritas. Por fa-
vor consulte.

 10 dias: Safári no Quênia
 e praias de Zanzibar

HOTÉIS PREVISTOS

NAIRÓBI Cat. A/B Intercontinental
Cat. A/B Stanley Hotel

MONTES  

ABERDARE

Cat. B

Cat. A

The Ark

Treetops Lodge

LAGO NAKURU Cat. B Lake Nakuru Lodge
Cat. A Sarova Lion Hill

MASAI MARA Cat. B Mara Sopa Lodge
Cat. B Mara Leisure
Cat. B Azure Mara Haven
Cat. A Ashnil Mara
Cat. A Kandili
Cat. A Sarova Mara Camp

ZANZIBAR Cat. B Bluebay (quarto sup.)
Cat. A Meliá (quarto jardim)

busca de água e pastagem. Acomodação 
no lodge.

6º Dia (Domingo)

Masai Mara - Nairóbi - Zanzibar
 Viagem de avião

Café da manhã.. Na parte da manhã, saída 
para Nairóbi. Chegada e traslado ao aero-
porto de Nairóbi para embarcar em voo 
regular para Zanzibar (não inclui passagem 
aérea). Chegada e traslado ao hotel. Tempo 
livre. Jantar e acomodação. 

7º ao 9º Dias (Terça - Quinta)

Zanzibar
Pensão completa. Dias livres à sua dispo-
sição para desfrutar dessa maravilhosa ilha 
e suas praias.
 
10º Dia (Sexta-feira)

Zanzibar
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim 
da viagem e de nossos serviços.

DATAS DE CHEGADA A NAIROBI

2021

Maio 4 11 18 25

Junho 1 8 15 22 29

Julho 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Setembro 7 14 21 28

Outubro 5 12 19 26

Novembro 2 9 16 23 30

Dezembro 7 14

PREÇOS POR PESSOA $ USA

 Adulto Criança

Em quarto duplo Cat. B  2.805 1.675

Em quarto duplo Cat. A . 3.455 1.890

Suplementos por temporada

 Cat. B Cat. A

  Adulto Criança Adulto Criança

1 jun a 15 jul  .... 310 185 635 310

16 jul a 15 sep  . 810 420 645 310 

1 sep a 15 sep .  740 360 1,080 545 

16 sep a 31 oct   740 360 545 325 

1 nov a 15 dic  .. 470  225  325  195

Suplementos quarto individual

 Cat. B  Cat. A

1 maio a 31 maio ............... 450 970

1 junho a 15 julho .............. 765 1.235

16 julho a 15 setembro ..... 765 370

1 sept. a 15 setembro........ 765 1.525

16 sept. a 31 outubro. ....... 765 1.600

1 nov. a 15 dezembro ........ 700 855

(*)Menores de 12 anos são considerados 
crianças. Para terem direito à sua tarifa 
especial, devem dividir um quarto com 
2 adultos. Não estão previstos outros 
descontos para crianças.
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1º Dia (Terça-feira)
Kilimanjaro - Arusha 
Chegada e trâmites de visto, imigração e 
alfândega . Assistência de nossa equipe no 
aeroporto, traslado ao hotel de Arusha, uma 
cidade importante desta área. Com uma po-
pulação de cerca de 200 mil pessoas, é uma 
região cujos habitantes são principalmente 
do grupo étnico massai. Acomodação.

2º Dia (Quarta-feira)
Arusha-Lago Manyara ou Tarangire

Café da manhã e saída para o Lago Man-
yara ou para o Parque Nacional de Taran-
gire. Almoço e saída para um espetacular 
safári fotográfico na área do lago. O lago 
Manyara é uma joia paisagística e, como 
descreveu Hemingway, “o mais encantador 
[lago]... da África”. Jantar e acomodação no 
lodge.

3º Dia (Quinta-feira)

Lago Manyara-Serengeti

Café da manhã. De manhã, seguiremos 
para o Serengeti. Se a acomodação for feita 

em Tarangire, iremos diretamente para Se-
rengeti com almoço tipo piquenique no ca-
minho. Na parte da tarde, safári fotográfico. 
O parque Serengeti se estende por mais 
de 14 .000 km2, com diferentes paisagens, 
imensas planícies e formações rochosas, 
florestas de acácias, etc. Jantar no lodge. 

4º Dia (Sexta-feira)

Serengeti

Pensão Completa no lodge. Hoje é o dia 
mais surpreendente da viagem, durante 
o qual desfrutaremos de dois safáris, do 
amanhecer até o pôr do sol. Durante o sa-
fári fotográfico, teremos a oportunidade de 
observar elefantes, girafas, leopardos, leões, 
impalas. Nesse local convivem inúmeras es-
pécies. Uma das imagens mais característi-
cas do parque é protagonizada pelos gnus 
e sua impressionante migração na fronteira 
entre o Quênia e a Tanzânia. Acomodação 
no lodge.

5º Dia (Sábado)

Serengeti - Cratera de Ngorongoro

Café da manhã. Almoço piquenique e 
continuação para a Reserva Natural de 
Ngorongoro, um local que se destaca por 
sua grande beleza natural e sua cultura 

fascinante, uma das maiores reservas eco-
lógicas do continente africano. Chegada ao 
lodge, jantar e acomodação.

6º Dia (Domingo)

Cratera de Ngorongoro

Café da manhã. Pela manhã, desfrutaremos 
de um incrível safári de meio dia na cratera. 
O Ngorongoro é um majestoso vulcão com 
cerca de 20 km de extensão e 600 metros 
de profundidade, situado no coração da sa-
vana e que, devido à sua inatividade quase 
milenar, abriga dentro de sua cratera uma 
importante reserva de animais selvagens, 
como zebras, gazelas, búfalos, elefantes, 
antílopes, flamingos rosados e brancos e 
rinocerontes-negros. Retorno ao lodge e 
almoço piquenique. Tarde livre. Jantar e 
acomodação no lodge.

7º Dia (Segunda-feira)

Cratera de Ngorongoro - Arusha -  
Cidade de origem

Café da manhã. Cedo pela manhã, saída 
para Arusha. Almoço. Tarde livre. No horário 
previsto, traslado ao aeroporto de Kiliman-
jaro. Fim da viagem e de nossos serviços. 

 7 dias: Grande Safári  
 na Tanzânia

Grande Safári na Tanzânia
e Praias de Zanzibar

Arusha (1n), Lago Manyara / Tarangire (1n), Serengeti (2), Ngorongoro (2n)

 Tour regular com guia falando espanhol durante toda a viagem

Grande Safári na Tanzânia: 7 dias  6 noites  6 safáris  10 refeições

Grande Safári na Tanzânia e Praias de Zanzibar: 10 dias  9 noites  6 visitas  17 refeições

PREÇOS POR PESSOA $ USA

 Adulto Criança

Em quarto duplo ............. 3.715 2.315

Suplementos por temporada

 Adulto Criança

Junho a setembro ..........  1.190 715

Outubro ..........................  960 585

Novembro a 15 dezembro  350 210

Suplementos quarto individual

Maio ............................................. 515

Setembro ..................................... 1.030

Outubro........................................ 935

Novembro a 15 dezembro .......... 665

(*)Menores de 12 anos são considerados 
crianças. Para terem direito à sua tarifa 
especial, devem dividir um quarto com 
2 adultos. Não estão previstos outros 
descontos para crianças.

VIAGENS Pelo MUNDO
com guia acompanhante

DATAS DE CHEGADA A KILIMANJARO

2021

Maio 4 11 18 25

Junho 1 8 15 22 29

Julho 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Setembro 7 14 21 28

Outubro 5 12 19 26

Novembro 2 9 16 23 30

Dezembro 7 14
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Se desejar, você pode desfrutar de 4 noites 
em Zanzibar, a ilha das especiarias, uma 
combinação de exuberância africana e in-
dolência oriental, com infinitas praias dou-
radas e os mais belos fundos marinhos do 
mundo, um paraíso sem igual. 

1º ao 5º Dias
Idênticos ao itinerário Grande Safári na 
Tanzânia.

6º Dia (Domingo)

Cratera de Ngorongoro

Café da manhã. Pela manhã, desfrutare-
mos de um incrível safári de meio dia na 
cratera. O Ngorongoro é um majestoso 
vulcão com cerca de 20 km de extensão e 
600 metros de profundidade, situado no 
coração da savana e que, devido à sua inati-
vidade quase milenar, abriga dentro de sua 
cratera uma importante reserva de animais 
selvagens, como zebras, gazelas, búfalos, 

NOTAS DE INTERESSE 

•  A ordem das visitas pode ser alterada, 
respeitando-se o conteúdo das mes-
mas.

•  Os hotéis do Quênia e da Tanzânia não 
possuem categoria oficial.

•  Por favor, verifique sempre os requi-
sitos do visto antes da saída. Reco-
menda-se viajar com pelo menos 5 
páginas do passaporte em branco e 
uma validade de pelo menos 6 meses 
é obrigatória.

•  Recomenda-se vacinação contra febre 
amarela e profilaxia da malária. Esta 
orientação tem unicamente fins infor-
mativos, sendo indispensável a consul-
ta a um centro de vacinação internacio-
nal  (portal.anvisa.gov.br).

•  Os safáris são feitos com guia-moto-
rista de idioma espanhol, com tours 
regulares.

•  Como a capacidade das minivans ou 
dos 4X4 é muito reduzida, é obrigatório 
o uso de malas maleáveis.

•  Programa sujeito a condições de can-
celamento especiais e estritas. Por fa-
vor consulte.

INCLUÍDO NO TOUR

•  Assistência no aeroporto e traslados 
aos hotéis de Arusha e Zanzibar.

•  Hotéis: 
Programa 7 dias: 6 noites de acomo-
dação em quarto duplo nos hotéis e 
lodges previstos ou similares. 
Programa 10 dias: 10 noites de acomo-
dação em quarto duplo nos hotéis e 
lodges previstos ou similares.

•  Regime de refeições incluso: 
Programa 8 dias: café da manhã nos 
hotéis e lodges e 11 refeições (bebidas 
à parte) 
Programa 10 dias: café da manhã nos 
hotéis e lodges e 17 refeições (bebidas 
à parte).

•  Transporte em micro-ônibus durante 
o safári, com janela garantida (ocupa-
ção máxima de 7 pax por veículo).

•  Safári garantido com motorista-guia de 
idioma espanhol.

•  As entradas para os parques e reser-
vas nacionais.

•  Água mineral nos veículos durante o 
safári.

•  Seguro de viagem AXA.

HOTÉIS PREVISTOS

ARUSHA  Gran Meliá Arusha 

TARANGIRE Maramboi Tended Lodge

SERENGETI Meliá Serengeti Lodge 

NGORONGORO Kitela Lodge 

ZANZIBAR Meliá Zanzibar 

Quênia

TANZÂNIA

Zanzibar

Serengeti
Ngorongoro Kilimanjaro

 10 dias: Grande Safári  
 na Tanzânia e praias  
 de Zanzibar

elefantes, antílopes, flamingos rosados e 
brancos e rinocerontes-negros. Retorno ao 
lodge e almoço. Tarde livre. Jantar de aco-
modação no lodge.

7º Dia (Segunda-feira)

C. de Ngorongoro - Arusha - Zanzibar
 Viagem de avião

Café da manhã. Na parte da manhã, saída 
para Arusha (não inclui passagem aérea). 
Chegada e traslado ao aeroporto de Arusha 
para embarcar em voo regular com destino 
a Zanzibar. Chegada e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Jantar e acomodação.

8º ao 9º Dias (Terça-Quarta)

Zanzibar
Tudo Incluso. Dias livres à sua disposição 
para desfrutar dessa maravilhosa ilha e 
suas praias.

10º Dia (Quinta-feira)

Zanzibar - Cidade de origem
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
o voo de volta para sua cidade de origem. 
Fim da viagem e de nossos serviços.

DATAS DE CHEGADA A KILIMANJARO

2021

Maio 4 11 18 25

Junho 1 8 15 22 29

Julho 6 13 20 27

Agosto 3 10 17 24 31

Setembro 7 14 21 28

Outubro 5 12 19 26

Novembro 2 9 16 23 30

Dezembro 7 14

PREÇOS POR PESSOA $ USA

 Adulto Criança

Em quarto duplo  ............. 4.795 2.955

Suplementos por temporada

 Adulto Criança

Junho e outubro .............  1.190 720

Julho e a ..........................  1.515 910

Setembro ........................  1.355 820

Novembro a 15 dezembro  955 300

Suplementos quarto individual

Maio ............................................. 885

Julho, agosto e Setembro ........... 1.530

Junho e outubro .......................... 1.405

Novembro a 15 dezembro .......... 1.490

(*)Se consideran niños los menores de 12 
años. Deben compatir habitacicón con 2 
adultos para beneficiarse de su precio 
especial. No se acogen a otro descuento 
de niño.





VOLGA

Rusia es un verdadero tesoro para los viajeros. Hasta el visitante más 
exigente podrá encontrar aquí muchas cosas interesantes. Un vasto 
territorio, rico patrimonio histórico, cultural y naturaleza salvaje en 

muchas de sus regiones.

Viajar por Rusia atravesando el país a bordo de nuestros cruceros fluviales por el 
río Volga es una opción muy interesante y muy relajante. 

Estamos deseando darle la bienvenida a bordo!!

Joyas ImperialesJoyas Imperiales
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Moscou, Uglich, Yaroslavl, Goritsky, Kizhi, Mandrogi e São Petersburgo ........... 110

ENCANTOS DO VOLGA  I -  MS ENCANTOS DO VOLGA  I -  MS Krasin/Pushkin  3Krasin/Pushkin  3******SUPSUP

São Petersburgo, Mandrogi, Kizhi, Goritzy, Uglich, Moscou  ........................... 112
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Os decks dos nossos navíos 
MS Victoria  5***** 

Standard inferior Júnior SuíteStandard principal Standard superior e lanchas

Deck Lanchas

Deck Superior

Deck Principal

Deck Inferior

Deck Solar

Instalaçoes comuns

• Restaurante

• Bar panorámico

• Bar com lounge e Sala de 
 conferencias

• Atendimento médico

• Biblioteca

• Lonja souvenir

• Deck solar c/ espreguiçadeiras

• Coffe-Station

Instalaciones cabinas

• Ar acondicionado

• TV

• Banheiro (lavabo, ducha, wc)

• Frigobar

• Voltagem (220V)

• Armario

Ficha técnica 

• Passageiros: 206

• Largura: 129 m

• Comprimento: 17 m

• Calado: 2,76 m

Cabina Stardard Deluxe Suite Júnior Suíte

Deluxe Suite
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Instalaçoes comuns

• 2 restaurantes

• 2 bares

• Sala de conferencias

• Atendimento médico

• Lonja souvenir

• Lavandería

• Biblioteca

Instalaciones cabinas

• Ar acondicionado

• Banheiro (lavabo, ducha, wc)

• Frigobar

• Voltagem (220V)

• Armario

• Armario

Ficha técnica

• Passageiros: 240

• Largura: 125 m

• Comprimento: 16,7 m

• Calado: 2,76 m

Os decks dos nossos navíos 
MS Krashin / Pushkin  3*** SUP.

Dupla Individual Júnior Suíte

A

D

C



110 PANAVISIÓN

DIA 1. MOSCOU
Chegada, assistência da nossa equipe espanhola e 
traslado ao porto para embarque. Acomodação. Tempo 
livre. Jantar. Noite a bordo.

DIA 2. MOSCOU 
Pensão Completa. Visita panorâmica inclusa pela 
cidade, que terá início na Praça Vermelha, onde 

PLANO DE VIAGEM

Dia Porto chegada saída

1 MOSCOU (Rússia)
Transferência para o porto e 
embarque 

• •

2 MOSCOU 
Panorâmica à cidade e 
Kremlim 
Moscou de noite  (opcional)

• •

3 MOSCOU 
Dia livre 
Metrô de Moscou (opcional)

• 17.30

4 UGLICH 
Visita à cidade 

16.30 19.30

5 YAROSLAV 
Visita à cidade 

08.00 12.00 

6 GORITZY 
Mosteiro de São Cirilo

10.00 14.00

7 ILHA KIZHI 
Museu de Madeira a céu aberto 

16.30 20.00 

8 MANDROGI 
Visita à cidade 

11.00 13.30

9 SAN PETERSBURGO 
Panorâmica à cidade. Museu 
Hermitage 

08.00 •

10 SÃO PETERSBURGO 
Jardins de Pushkin (opcional)

• •

11 SÃO PETERSBURGO 
Desembarque e traslado ao 
aeroporto.

• •

se encontra o Museu de História e a Catedral da 
Intercessão, mais conhecida como Templo de São 
Basílio. Em seguida, visita ao Kremlin, antiga residência 
dos czares russos e atual sede da presidência. Veremos 
a mágica Praça das Catedrais da Anunciação, de São 
Miguel Arcanjo e da Assunção, a mais importante da 
Rússia. Retorno a bordo para o jantar. Finalizado o 
passeio, você poderá optar entre fazer a visita opcional 
a Moscou de noite incluindo o metrô, conhecido como 
Palácio Subterrâneo, ou ainda, descansar a bordo 
desfrutando de uma noite musical.

DIA 3. MOSCOU 
Pensão Completa a bordo. Aproveite o dia livre em 
Moscou para fazer compras ou participar de uma de 
nossas diversas excursões opcionais, como por exemplo: 
a metro de Moscou. No fim da tarde seguiremos para 
Uglich. Hoje a tripulação vai se apresentar diante de 
todos para desejar um feliz cruzeiro.

DIA 4. UGLICH 
Pensão Completa a bordo. Chegada a Uglich, uma 
cidade que faz parte do famoso anel de ouro formado 
pelas cidades medievais situadas ao redor de Moscou. 
Desembarque e visita inclusa ao Kremlin e à igreja 
de São Dimitri ensanguentado. Entre os muitos belos 
monumentos, destacamos a igreja da Assunção (1628). 
Retorno ao navio. Jantar e bordo e navegação para 
Yaroslavl. Programa de entretenimento.

DIA 5. YAROSLAVL 
Pensão completa a bordo. Desembarque e visita a esta 
antiga cidade russa localizada na confluência dos rios 
Volga e Kotorosl. Visita inclusa à Igreja do profeta Elias 
(por fora), e ao Mosteiro da Transfiguração, uma das 
atrações mais interessantes da cidade. Retorno a bordo. 
Almoço e navegação para Goritsky. Tarde a bordo 
durante a qual podemos continuar a cultivar nossos 
conhecimentos de russo, jogar uma partida de bingo 
russo. Jantar a bordo.

DIA 6. GORITZY 
Pensão Completa a bordo. Chegada a Goritsky. 
Desembarque e visita à cidade, situada na margem 
esquerda do rio Cheksna. Sua maior atração turística 
é o mosteiro de São Cirilo do Lago Branco. Tarde de 
navegação. Opcionalmente, você pode participar de 
uma festa de degustação de vodca e blini, produtos 
típicos russos por excelência.

DÍA 7. ILHA DE KIZHI 
Pensão Completa a bordo. Durante este dia, 
navegaremos ao longo do grandioso lago Onega. 
Almoço a bordo e, em seguida, visita à ponte de 
comando da embarcação. Chegada a Kizhi por volta das 
17 horas. Desembarque e visita a pé pelos lugares mais 
emblemáticos. A ilha possui um Museu de Arquitetura 
de Madeira declarado Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Retorno a bordo e jantar pirata. Navegação 
para Mandrogi.

DIA 8. MANDROGI 
Pensão Completa a bordo. Enquanto navegamos pelo 
rio Suir, depois do café da manhã, participaremos de 
uma pequena reunião informativa sobre Mandrogi. 
Chegada a Mandrogi no meio da manhã. Visita aos 
lugares mais interessantes: Vilarejo tradicional russo; 
interior e exterior de suas típicas casas de madeira. 
Almoço/churrasco russo “Shashlik” ao ar livre. Retorno 
ao navio e saída para São Petersburgo. Tempo livre para 
descansar e preparar-se para o jantar com o capitão. 
Terminaremos o dia com dança e música ao vivo.

DIA 9. SÃO PETERSBURGO 
Pensão Completa a bordo. Chegamos a São 
Petersburgo!!! uma das cidades mais belas do mundo. 
Desembarque para uma visita à cidade, conhecida como 
a Veneza do Norte por suas vias navegáveis. O centro da 
cidade é considerado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Na parte da tarde, visita inclusa ao Museu 
Hermitage, um dos maiores do mundo. Retorno a 
bordo. Jantar, música ao vivo. Opcionalmente você vai 
poder assistir a um Show Folclórico.

DIA 10. SÃO PETERSBURGO 
Pensão Completa a bordo. Hoje oferecemos diferentes 
excursões opcionais, como por exemplo, a visita aos 
jardins do palácio Pushkin. Na parte da tarde, assista, 
opcionalmente, a um ballet ou faça uma visita noturna 
em São Petersburgo. Se você prefere ficar no navio, 
poderá desfrutar de um musical ao vivo interpretado 
pelos músicos a bordo.

DIA 11. SÃO PETERSBURGO  
Buffet de café da manhã. Desembarque. Traslado 
grupal ao aeroporto e fim da viagem e de nossos 
serviços.

Barco MS Victoria Barco MS Victoria 55**********

11 dias...... a partir de 2.290 $

Cruzeiro a Grande Rússia 
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PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo em $ USA

Saídas
Deck 

Principal
Deck 

Superior
Deck 

Lanchas
Deluxe
Suite

Agosto  4* 2.290 2.700 2.740 2.800

Agosto 14 2.365 2.790 2.800 2.890

Setembro 3 2.290 2.700 2.790 2.800

Sumplemento cabines individuais: 80%. * Inicio São Petersburgo

NOTAS

O preço não inclui: Taxas portuárias e aeroporto, 
gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), teléfone 
e outros gastos não especificados como incluídos no 
itinerário.
Guia de língua espanhola local em Moscou e San 
Petersburgo e tradução simultânea no restante do 
cidades.
Excursões opcionais estão sujeitas a alterações. As 
transferências estão sujeitas a uma série de tiras horário 
de entrada e saída. Por favor, consulte.
Em caso de inundações ou diminuições imprevistas do 
rio ou de outro evento de força maior, o comandante 
pode ser visto forçada a modificar o programa e a 
rota por razões de segurança, incluso para realizar 
parte dele por rodovia, essa possibilidade constitui 
uma condição assumida pelo cliente na contratação da 
viagem. Os horários indicados são aproximados.

VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste 
variará en función de la antelación con que se solicite. 
Consultar al hacer la reserva.

MS VICTORIA

INCLUIDO 

•  Traslados aeroporto-porto-aeroporto. 

•  Acomodação em camarotes conforme categoria 
escolhida. 

•  Estadia de 10 noites a bordo do MS Victoria, com pensão 
completa (primeiro dia, jantar e último, café da manhã). 
Água em jarros para almoço e jantar. 1 copo de vinho, 
cerveja local ou refrigerante incluído nos jantares.

• Guias falando espanhol.

•  Cocktail de boas-vindas com o capitão.

•  Jantar de despedida do capitão 

•  Carregadores de malas: para o embarque e desembar-
que.

•  Atividades de entretenimento a bordo.

•  Visitas inclusas em castelhano: Visita a Moscou, Kremlin, 
Uglich, Yaroslav, Goritsky, Mosteiro de São Cirilo, Ilha 
de Kizhi, visita a Mandrogi, São Petersburgo e Museu 
Hermitage Panorámica de San Petersburgo y visita al 
Museo Hermitage. 

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. 
Os descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

• Reservas com 60 dias de antecedência

• Outros descontos:
•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel.
•  5% de desconto para maiores de 65 anos.

Datas assinaladas com  
reservando 60 dias 
antes da saída

Outras datas,
reservando 60 dias
antes da saída

8% 5%

Descontos
venda antecipada
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Encantos do Volga I

DIA 1. MOSCOU
Chegada, assistência da nossa equipe espanhola e 
traslado ao porto para embarque. Acomodação. Tempo 
livre. Jantar. Noite a bordo.

DIA 2. MOSCOU 
Pensão Completa. Visita panorâmica inclusa pela 
cidade, que terá início na Praça Vermelha, onde 

PLANO DE VIAGEM

Dia Porto chegada saída

1 MOSCOU (Rússia)
Transferência para o porto e 
embarque 

• •

2 MOSCOU 
Panorâmica à cidade e Kremlim 
Moscou de noite  (opcional)

• •

3 MOSCOU 
Dia livre 
Metrô de Moscou (opcional)

• 17.30

4 UGLICH 
Visita à cidade 

16.30 19.30

5 YAROSLAV 
Visita à cidade 

08.00 12.00 

6 GORITZY 
Mosteiro de São Cirilo 

10.00 14.00

7 ILHA DE KIZHI 
Museu de Madeira a céu aberto

16.30 20.00 

8 MANDROGI 
Visita à cidade 

11.00 13.30

9 SÃO PETERSBURGO 
Panorâmica à cidade 
Museu Hermitage

08.00 •

10 SÃO PETERSBURGO 
Jardins de Pushkin (opcional)

• •

11 SÃO PETERSBURGO 
Dia livre

• •

12 SÃO PETERSBURGO 
Desembarque e traslado ao 
aeroporto.

• •

se encontra o Museu de História e a Catedral da 
Intercessão, mais conhecida como Templo de São 
Basílio. Em seguida, visita ao Kremlin, antiga residência 
dos czares russos e atual sede da presidência. Veremos 
a mágica Praça das Catedrais da Anunciação, de São 
Miguel Arcanjo e da Assunção, a mais importante da 
Rússia. Retorno a bordo para o jantar. Finalizado o 
passeio, você poderá optar entre fazer a visita opcional 
a Moscou de noite incluindo o metrô, conhecido como 
Palácio Subterrâneo, ou ainda, descansar a bordo.

DIA 3. MOSCOU 
Pensão Completa a bordo. Aproveite o dia livre em 
Moscou para fazer compras ou participar de uma de 
nossas diversas excursões opcionais, como por exemplo: 
a metro de Moscou. No fim da tarde seguiremos para 
Uglich. Hoje a tripulação vai se apresentar diante de 
todos para desejar um feliz cruzeiro.

DIA 4. UGLICH 
Pensão Completa a bordo. Chegada a Uglich, uma 
cidade que faz parte do famoso anel de ouro formado 
pelas cidades medievais situadas ao redor de Moscou. 
Desembarque e visita inclusa ao Kremlin e à igreja 
de São Dimitri ensanguentado. Entre os muitos belos 
monumentos, destacamos a igreja da Assunção (1628). 
Retorno ao navio. Jantar e bordo e navegação para 
Yaroslavl. Programa de entretenimento.

DIA 5. YAROSLAVL 
Pensão completa a bordo. Desembarque e visita a 
esta antiga cidade russa localizada na confluência dos 
rios Volga e Kotorosl. Visita inclusa à Igreja do profeta 
Elias (por fora), e ao Mosteiro da Transfiguração, uma 
das atrações mais interessantes da cidade. Retorno 
a bordo. Almoço e navegação para Goritsky. Tarde a 
bordo. Jantar a bordo.

DIA 6. GORITZY 
Pensão Completa a bordo. Chegada a Goritsky. 
Desembarque e visita à cidade, situada na margem 
esquerda do rio Cheksna. Sua maior atração turística 
é o mosteiro de São Cirilo do Lago Branco. Tarde de 
navegação. Opcionalmente, você pode participar de 
uma festa de degustação de vodca e blini, produtos 
típicos russos por excelência.

DIA 7. ILHA DE KIZHI 
Pensão Completa a bordo. Durante este dia, 

navegaremos ao longo do grandioso lago Onega. 
Almoço a bordo e, em seguida, visita à ponte de 
comando da embarcação. Chegada a Kizhi por volta 
das 17 horas. Desembarque e visita a pé pelos lugares 
mais emblemáticos. A ilha possui um Museu de 
Arquitetura de Madeira declarado Patrimônio Mundial 
pela UNESCO. Retorno a bordo e jantar pirata. 
Navegação para Mandrogi.

DIA 8. MANDROGI 
Pensão Completa a bordo. Enquanto navegamos pelo 
rio Suir, depois do café da manhã, participaremos de 
uma pequena reunião informativa sobre Mandrogi. 
Chegada a Mandrogi no meio da manhã. Visita aos 
lugares mais interessantes: Vilarejo tradicional russo; 
interior e exterior de suas típicas casas de madeira. 
Almoço/churrasco russo “Shashlik” ao ar livre. Retorno 
ao navio e saída para São Petersburgo. Tempo livre para 
descansar e preparar-se para o jantar com o capitão. 
Terminaremos o dia com dança e música ao vivo.

DIA 9. SÃO PETERSBURGO 
Pensão Completa a bordo. Chegamos a São 
Petersburgo!!! uma das cidades mais belas do mundo. 
Desembarque para uma visita à cidade, conhecida 
como a Veneza do Norte por suas vias navegáveis. 
O centro da cidade é considerado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Na parte da tarde, visita 
inclusa ao Museu Hermitage, um dos maiores do 
mundo. Retorno a bordo. Jantar. Opcionalmente você 
vai poder assistir a um Show Folclórico.

DIA 10. SAN PETERSBURGO 
Pensão Completa a bordo. Hoje oferecemos diferentes 
excursões opcionais, como por exemplo, a visita aos 
jardins do palácio Pushkin. Na parte da tarde, assista, 
opcionalmente, a um ballet ou faça uma visita noturna 
em São Petersburgo. Se você prefere ficar no navio, 
poderá desfrutar de um musical ao vivo. 

DIA 11. SÃO PETERSBURGO  
Pensão Completa a bordo. Día livre. Jantar e noite 
a bordo.
  
DIA 12. SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã. Desembarque. Traslado grupal ao 
aeroporto e fim da viagem e de nossos serviços

Barcos MS Krasin / Pushkin  Barcos MS Krasin / Pushkin  33******  SUPSUP

12 dias...... a partir de 1.810 $
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NOTAS

O preço não inclui: Taxas portuárias e aeroporto, 
gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), teléfone 
e outros gastos não es¬pecificados como incluídos no 
itinerário.
Guia de língua espanhola local em Moscou e San 
Petersburgo e tradução simultânea no restante do 
cidades.
Excursões opcionais estão sujeitas a alterações. As 
transferências estão sujeitas a uma série de tiras horário 
de entrada e saída. Por favor, consulte.
Em caso de inundações ou diminuições imprevistas do 
rio ou de outro evento de força maior, o comandante 
pode ser visto forçada a modificar o programa e a 
rota por razões de segurança, incluso para realizar 
parte dele por rodovia, essa possibilidade constitui 
uma condição assumida pelo cliente na contratação da 
viagem. Os horários indicados são aproximados.

INCLUIDO 

•  Traslados aeroporto-porto-aeroporto. 

•  Acomodação em camarotes conforme categoria 
escolhida. 

•  Estadia de 11 noites a bordo do MS Krasin, com 
pensão completa (primeiro dia, jantar e último, café 
da manhã).

•  Guías falando espanhol.

•  Cocktail de boas-vindas com o capitão.

•  Jantar de despedida do capitão. 

•  Carregadores de malas: para o embarque e desem-
barque.

•  Atividades de entretenimento a bordo.

•  Visitas inclusas em castelhano: visita a Moscou, 
Kremlin, Uglich, Yaroslav, Goritsky, Mosteiro de São 
Cirilo, Ilha de Kizhi, visita a Mandrogi, São Petersburgo 
e Museu Hermitage. 

MS KRASIN

VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste 
variará en función de la antelación con que se solicite. 
Consultar al hacer la reserva.

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo em $ USA

Saídas
Cubierta
Principal

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Lanchas

Maio 14 1.880 1.840 1.870

Junho 5 27 1.870 1.900 1.950

Junlo 19 1.840 1.880 1.900

Agosto 10 1.870 1.900 1.950

Setembro 1 1.800 1.840 1.870

Sumplemento cabines individuais: 50%.
Desconto para o terceiro passageiro em triplo: 10% para a terceira pessoa no deck inferior.

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. Os 
descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

Descontos venda
antecipada

• Reservas com 60 dias de antecedência

• Outros descontos:
•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel.
•  5% de desconto para maiores de 65 anos.

Datas assinaladas com  
reservando 60 dias 
antes da saída

Outras datas,
reservando 60 dias
antes da saída

8% 5%
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Encantos do Volga II

DIA 1. SÃO PETERSBURGO
Chegada, assistência da nossa equipe espanhola e 
traslado ao porto para embarque. Acomodação. Tempo 
livre. Jantar. Noite a bordo.

DIA 2. SÃO PETERSBURGO
Pensão Completa a bordo. São Petersburgo, uma das 
cidades mais belas do mundo. Desembarque para uma 
visita à cidade, conhecida como a Veneza do Norte por 

PLANO DE VIAGEM

Dia Porto chegada saída

1 SÃO PETERSBURGO (Rússia)
Transferência para o porto e 
embarque 

• •

2 SÃO PETERSBURGO 
Panorâmica à cidade 
Museu Hermitage

• •

3 SÃO PETERSBURGO 
Jardins de Pushkin (opcional)

• •

4 SÃO PETERSBURGO 
Día livre

• 16.45

5 MANDROGI 
Visita à cidade 

11.00 15.00

6 ILHA DE KIZHI 
Museu de Madeira a céu aberto

15.00 20.00 

7 GORITZY 
Mosteiro de São Cirilo 

13.00 16.00

8 YAROSLAV 
Visita à cidade 

09.00 14.00 

9 UGLICH 
Visita à cidade 

16.30 20.00

10 MOSCOU 
Panorâmica à cidade

13.00 •

11 MOSCOU 
Visita a Kremlim

• •

12 MOSCOU 
Desembarque e traslado ao 
aeroporto.

• •

suas vias navegáveis. O centro da cidade é considerado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Na parte 
da tarde, visita inclusa ao Museu Hermitage, um dos 
maiores do mundo. Retorno a bordo. Jantar. Noite a 
bordo.

DIA 3. SÃO PETERSBURGO
Pensão Completa a bordo. Día livre. Jantar e noite a 
bordo.

DIA 4. SÃO PETERSBURGO
Pensão Completa a bordo. Hoje oferecemos diferentes 
excursões opcionais, como por exemplo, a visita aos 
jardins do palácio Pushkin. Navegação para Mandrogi. 
Hoje a tripulação vai se apresentar diante de todos para 
desejar um feliz cruzeiro. Jantar. Noite a bordo.

DIA 5. MANDROGI
Pensão Completa a bordo. Enquanto navegamos pelo 
rio Suir, depois do café da manhã, participaremos de 
uma pequena reunião informativa sobre Mandrogi 
e Ilha de Kizhi. Chegada a Mandrogi no meio da 
manhã. Visita aos lugares mais interessantes: Vilarejo 
tradicional russo; interior e exterior de suas típicas casas 
de madeira. Almoço/churrasco russo “Shashlik” ao ar 
livre. Retorno ao navio e saída para Ilha de Kizhi. Jantar 
e noite a bordo.

DIA 6. ILHA DE KIZHI
Pensão Completa a bordo. Chegada a Kizhi. 
Desembarque e visita a pé pelos lugares mais 
emblemáticos. A ilha possui um Museu de Arquitetura 
de Madeira declarado Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Retorno a bordo e jantar. 

DIA 7. GORITZY
Pensão Completa a bordo. Chegada a Goritsky. 
Desembarque e visita à cidade, situada na margem 
esquerda do rio Cheksna. Sua maior atração turística 
é o mosteiro de São Cirilo do Lago Branco. Tarde de 
navegação. Jantar e noite a bordo.

DIA 8. YAROSLAVL
Pensão completa a bordo. Chegada a Yaroslavl. 
Desembarque e visita a esta antiga cidade russa 
localizada na confluência dos rios Volga e Kotorosl. 
Visita inclusa à Igreja do profeta Elias (por fora), e ao 

Mosteiro da Transfiguração, uma das atrações mais 
interessantes da cidade. Retorno a bordo. Almoço e 
navegação para Goritsky. Tarde a bordo durante a qual 
podemos continuar a cultivar nossos conhecimentos de 
russo, jogar uma partida de bingo russo. Jantar a bordo

DIA 9. UGLICH
Pensão Completa a bordo. Chegada a Uglich, uma 
cidade que faz parte do famoso anel de ouro formado 
pelas cidades medievais situadas ao redor de Moscou. 
Desembarque e visita inclusa ao Kremlin e à igreja 
de São Dimitri ensanguentado. Entre os muitos belos 
monumentos, destacamos a igreja da Assunção (1628). 
Retorno ao navio. Jantar e bordo e navegação para 
Moscou. Programa de entretenimento.

DIA 10. MOSCOU
Pensão Completa. Visita panorâmica inclusa pela 
cidade, que terá início na Praça Vermelha, onde 
se encontra o Museu de História e a Catedral da 
Intercessão, mais conhecida como Templo de São 
Basílio. Retorno a bordo para o jantar. Finalizado o 
passeio, você poderá optar entre fazer a visita opcional 
a Moscou de noite incluindo o metrô, conhecido como 
Palácio Subterrâneo, ou ainda, descansar a bordo 
desfrutando de uma noite musical.

DIA 11. MOSCOU
Pensão Completa a bordo. Visita ao Kremlin, antiga 
residência dos czares russos e atual sede da presidência. 
Veremos a mágica Praça das Catedrais da Anunciação, 
de São Miguel Arcanjo e da Assunção, a mais 
importante da Rússia. Tarde livre. Aproveite em Moscou 
para fazer compras ou participar de uma de nossas 
diversas excursões opcionais, como por exemplo: a 
metro de Moscou.  Jantar e noite a bordo.

DIA 12. MOSCOU
Café da manhã. Desembarque. Traslado grupal ao 
aeroporto e fim da viagem e de nossos serviços

Barcos MS Krasin / Pushkin  Barcos MS Krasin / Pushkin  33******  SUPSUP

12 dias...... a partir de 1.800 $
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VISADOS

No incluidos. Se tramitarán por Panavisión. Su coste 
variará en función de la antelación con que se solicite. 
Consultar al hacer la reserva.

INCLUIDO 

•  Traslados aeroporto-porto-aeroporto. 

•  Acomodação em camarotes conforme categoria 

escolhida. 

•  Estadia de 11 noites a bordo do MS Krasin, com 
pensão completa (primeiro dia, jantar e último, café 
da manhã).

•  Guías falando espanhol.

•  Cocktail de boas-vindas com o capitão.

•  Jantar de despedida do capitão. 

•  Carregadores de malas: para o embarque e des-
embarque.

•  Atividades de entretenimento a bordo.

•  Visitas inclusas em castelhano: 
panorâmica São Petersburgo e Museu Hermitage. Vi-
sitas a Mandrogi, Ilha de Kizhi, Mosteiro de São Cirilo, 
Goritsky, Yaroslav, Uglich, Moscou e Kremliny Uglich. 
Panorámica de Moscú y visita del Kremlin.  

MS KRASIN

NOTAS

O preço não inclui: Taxas portuárias e aeroporto, 
gorjetas (entre 5 e 8 euros por pessoa e dia), teléfone 
e outros gastos não es¬pecificados como incluídos no 
itinerário.
Guia de língua espanhola local em Moscou e San 
Petersburgo e tradução simultânea no restante do 
cidades.
Excursões opcionais estão sujeitas a alterações. As 
transferências estão sujeitas a uma série de tiras horário 
de entrada e saída. Por favor, consulte.
Em caso de inundações ou diminuições imprevistas do 
rio ou de outro evento de força maior, o comandante 
pode ser visto forçada a modificar o programa e a 
rota por razões de segurança, incluso para realizar 
parte dele por rodovia, essa possibilidade constitui 
uma condição assumida pelo cliente na contratação da 
viagem. Os horários indicados são aproximados.

Este desconto não pode ser combinado com outras ofertas ou pro-
moções. Não se aplica sobre taxas, vistos, suplemento de combustível. Os 
descontos não podem ser acumulados entre sí. Lugares limitados.

Descontos venda
antecipada

• Reservas com 60 dias de antecedência

• Outros descontos:
•  10% de desconto grupos de 10 a 16 pessoas.
• 5% de desconto para casais em lua de mel.
•  5% de desconto para maiores de 65 anos.

Datas assinaladas com  
reservando 60 dias 
antes da saída

Outras datas,
reservando 60 dias
antes da saída

8% 5%

PREÇOS POR PESSOA  camarote duplo em $ USA

Saídas
Cubierta
Principal

Cubierta 
Superior

Cubierta 
Lanchas

Maio 25 1.810 1.840 1.880

Junho 16 1.840 1.870 1.900

Junlo 8 30 1.870 1.900 1.930

Agosto 21 1.810 1.840 1.870

Setembro 12 1.810 1.840 1.870

Sumplemento cabines individuais: 50%.
Desconto para o terceiro passageiro em triplo: 10% para a terceira pessoa no deck inferior.
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1.  Regulamento legal aplicável ao contrato de viagem combinado 
e aceitação das condições gerais.

O contrato celebrado para participar em qualquer um dos pacotes turísticos descritos no 
programa / oferta está sujeito às disposições do R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, 
à Lei 7/1998, de 13 de abril, e às demais disposições normativas concordantes e vigentes. O 
contrato, vinculativa para ambas as partes os termos ali previstas, é instituído pelas cláusulas das 
Condições Gerais publicados nesta brochura completa e se desenvolver sem legislação específica 
contrariar isso. É um “pacote” de contrato e é considerado perfeito, nos termos do artigo 1.258 do 
Código Civil, no momento em que a Agência entregar títulos e / ou contas de serviços incluídos na 
viagem, que, juntamente com o cópia do contrato ou sua confirmação em suporte durável, cons-
tituem a formalização documental do mesmo. O fato de adquirir ou tomar parte em qualquer das 
viagens publicadas no prospecto / oferta origina aceitação expressa pelo viajante de cada uma das 
Condições Gerais, que são considerados automaticamente incorporado no pacote de contrato e 
são aceitas ao mesmo, sem a sua a necessidade de transcrição escrita individualizada, exceto nos 
extremos exigidos pelo Decreto Legislativo 1/2007 e outras disposições atuais e concordantes.
Muito importante. Ele está disponível para Srs Clientes do pacote de contrato obrigatório que 
agradar pedido na agência de viagens através de quem ele contratou sua viagem e protege os 
direitos do viajante, de modo que, se por qualquer razão, você caso seja entregue devidamente 
preenchido, deverá solicitar sua formalização junto à Agência de Viagens, a fim de evitar uma 
possível renúncia aos direitos reconhecidos na legislação de turismo. No momento da celebração 
do contrato ou posteriormente sem demora, os Clientes terão à sua disposição na sua Agência de 
Viagens uma cópia do contrato ou uma confirmação do mesmo em suporte duradouro.
As partes contratantes submetem-se expressamente à jurisdição dos Tribunais da Cidade 
correspondente à sede do Organizador deste contrato de Viagem Combinada para resolver todas 
as suas diferenças.
A organização dessas viagens foi realizada pela CIRCUITOS A FONDO S.A. C.I.C.MA 419, C.I.F. 
A-78939410, com endereço na Calle Goya, nº22 28001 Madrid. Tlf. 915860800, email:
atencioncliente@panavision-tours.es

2. Registro e reembolso.
 No momento do registro, 40% do valor total da viagem deve ser depositado, e nenhum lugar será 
considerado como comprometido, desde que o depósito não seja efetuado. Os restantes 60% 
deve ser pago pelo menos sete dias antes da partida, caso contrário, considerado como lugar 
cancelado, aplicada em tais circunstâncias, as condições descritas nos preços cancelados. Os 
preços citados neste folheto são incluindo impostos indiretos sobre o consumo, quando aplicável; 
Eles estão tendo sido calculado com base nas taxas, emolumentos e taxas de câmbio vigentes na 
data de publicação do contrato (1-12-2019), podem ser aumentados pelo organizador se o preço 
varia de transportes custo do combustível aumentou ou outras fontes de energia, aumentar o nível 
de impostos, taxas e sobretaxas turísticas relacionadas a determinados serviços; ou pela variação 
nas taxas de câmbio aplicadas à viagem. A redução desses custos gera o direito do viajante de 
solicitar a redução do preço pela redução desses custos até o início da viagem. Estas variações 
será cobrado automaticamente para o viajante, exceto que ocorrer nos 20 dias anteriores ao dia 
da viagem, o que obriga a Agência Organizadora para comunicar o viajante variação, que pode 
cancelar a viagem se o aumento excede 8% do seu preço, com direito ao reembolso dos seus 
pagamentos.
Todos os reembolsos que sejam precedentes por qualquer motivo, eles estão sempre formali-
zada através da Agência Organizadora onde o registro havia sido feito, nenhum reembolso para 
serviços que estão sendo realizadas pelo viajante não utilizados voluntariamente.

3. O preço da viagem inclui:
O preço final completo de cada pacote oferecido nesta brochura está contido em cada um dos 
modos de transporte que é apresentada e está detalhado na caixa de Preço por pessoa, que 
contém o preço por pessoa em uma reserva para duas pessoas em quarto duplo. Um suplemento 
será aplicado a reservas individuais. Em casos que contém “preço a partir de” é para cada lugar 
em uma reserva de duas pessoas na baixa temporada, na opção básica oferecida para a mesma 
viagem e sobre a passagem aérea mínimo.
O preço inclui: 1. Transporte de ida e volta quando este serviço está incluído no contrato. 2. 
Acomodação nos hotéis ou estabelecimentos designados ou em outros casos semelhantes em 
casos de substituição. 3. Pensão alimentícia em regime contratado; geralmente servido como um 
menu turístico predeterminado e fechado; em todos os regimes, as bebidas são excluídas, mesmo 
naquelas viagens que são oferecidas sob a denominação de “All inclusive”. 4. Impostos ou taxas 
de estabelecimentos hoteleiros. 5. Taxas aeroportuárias e / ou taxas de entrada e saída, exceto 
quando indicado como suplemento ou a ser pago diretamente pelo viajante. 6. Assistência técnica 
durante a viagem em espanhol, quando este serviço é especificamente incluído. 7. Todos os outros 
serviços e complementos especificados especificamente nos itinerários correspondentes que 
serão fornecidos ao viajante como parte de um grupo de viajantes, cujo tamanho aproximado 
será igual ao número de assentos de um ônibus convencional. 8. Impostos, Imposto sobre Valor 
Agregado (I.V.A) IGIC (I.G.I.C), etc., onde estas são aplicáveis. 9. Tudo que é especificamente 
detalhado no folheto da oferta e / ou contrato.
Ao contratar o pacote é feita como resultado de ofertas especiais, de última hora ou equivalente, 
um preço diferente daquele expresso neste livreto, entende-se que os serviços incluídos são 
apenas aquelas especificadas em pormenor na oferta, embora, para fins de informações gerais 
sobre o destino, a oferta refere-se a qualquer um dos programas descritos neste folleto. A única 
interpretação autêntica dos serviços incluídos na turnê serão oferecidos pela Agência Organiza-
dora, o que significa que o viajante, se  você tiver alguma dúvida, você deve consultá-los antes do 
início da viagem, a fim de evitar outras reclamações. Como regra geral, um critério de literalidade 
estrita deve ser seguido, o que significa que o que não é especificamente detalhado como incluído 
no preço da viagem não será incluído nele.

4. Nossos preços não incluem.
Em geral, nenhum serviço não especificado expressamente no programa e descrição de cada 
viagem está incluído no preço da viagem; não são incluídas bebidas de nenhum tipo (cafés, vinhos, 
licores, refrigerantes, águas minerais, etc.), mesmo nas modalidades de café da manhã, meia 
pensão, pensão completa ou “All Inclusive”; tão pouco inclui serviços de hotel opcionais, incluindo 
um mini-bar, Pay-TV, ginásio, piscina, portaria, telefone, Internet e, em geral, todos aqueles outro 
alojamento rigorosa e qualquer outro serviço  não expressamente declarado na seção “o preço 
do pacote inclui” ou não está especificamente detalhado no programa / oferta ou no contrato. O 
preço da viagem não inclui dicas. No caso de navios de cruzeiro, essas dicas perdem sua volunta-
riedade e devem ser consideradas como o maior custo de viagem para pagar o cliente no destino. 
Essa quantia, fixada antes do início do cruzeiro, tem como único destino o pessoal de serviço. Em 
caso de café da manhã incluído, será sempre considerado “tipo continental”, salvo indicação em 
contrário. Os horários dos voos são aproximados, não fazem parte do contrato. Informações sobre 

saída cronograma e transporte de regresso é sobre a contar com uma terceiro suministrador. 
Não estão incluídos nos preços de vistos em nenhum caso, nem taxas de aeroporto, portos, 
entrada e / ou saída dos países, sobretaxas turismo quando indicado como suplemento ou pago 
diretamente pelo viajante. As excursões opcionais não fazem parte do contrato e sua contratação 
no destino significará um custo mais alto da viagem; a sua publicação na brochura é meramente 
informativa e o preço é expresso com o indicativo “estimado”; portanto, no momento do contrato, 
pode haver variações em seus custos, que alteram o preço estimado. Tais excursões, dado seu 
carater opcional e não sujeitos ao programa / oferta objeto do presente contrato de viagem serão 
oferecidas ao viajante com o seu preço específico e definitivo de forma independente condições 
não são garantidas até o momento da contratação a possível realização do mesmo.

5. Hotéis.
A qualidade e o conteúdo dos serviços fornecidos pelo hotel serão determinados pela categoria 
turística oficial, se houver, atribuída pelo órgão competente de seu país. Em geral não há quartos 
triplos, por isso a modalidade é contratada aceitando adicionar uma cama extra a um quarto duplo.

6. Serviços Suplementares.
Quando o usuário solicita, o pagamento de serviços complementares correspondente não ser 
definitivamente confirmada pela Agência Organizadora, e estes não podem ser fornecidos, a 
Agência Organizadora não terá mais responsabilidade do que reembolsar o valor pago por esses 
serviços, o usuário receberá no final da viagem através da Agência de Viagens. O mesmo critério 
será aplicado em caso de adiantamento de pagamento para excursões opcionais.

7. Bagagem.
Para todos os efeitos que o transporte rodoviário está em causa, entende-se que a bagagem e 
outros pertences pessoais do usuário preserva-lo, qualquer parte do veículo para ser movido e 
transportado com o risco do usuário , sem que a Agência Organizadora seja obrigada a responder 
à perda, roubo ou dano que possa sofrer durante a viagem por qualquer motivo, incluindo o 
manuseio em transferências hotel / aeroporto ou vice-versa, quando existirem. Os usuários são 
aconselhados a estar presentes em todas as operações de carga e descarga de bagagens. No 
que diz respeito ao transporte aéreo, marítimo ou fluvial de bagagens, aplicam-se as condições 
das empresas de transporte, sendo o bilhete o único contrato vinculativo entre as empresas e o 
passageiro. Em caso de sofrer algum dano ou perda, recomenda-se apresentar, no ato, a reivindi-
cação tempestiva à Companhia.

Condições econômicas especiais para crianças.
Dada a diversidade de tratamento aplicável às crianças, dependendo de sua idade, vícios e 
momento da viagem do provedor de ser-, recomendamos sempre rever o alcance das condições 
especiais existem e que cada momento vai ser objeto de informações específicas e detalhado. Em 
geral, em relação ao alojamento, eles serão aplicáveis desde que a criança compartilhe o quarto 
com dois adultos.
9. Documentação.
Todos os viajantes, sem exceção, devem manter seus documentos pessoais e familiares em 
ordem; seja o passaporte ou D.N.I., de acordo com as leis do país ou países que são visitados. 
Será por conta deles quando as viagens exigirem a obtenção de vistos, passaportes, certificados 
de vacinação, etc. Deve ser rejeitado por qualquer autoridade concessão de vistos para causas 
particulares do viajante, ou ser recusada a entrada no país, porque eles não têm as exigências 
impostas, ou padrão da documentação exigida, ou não ser portador A Agência Organizadora 
declina toda a responsabilidade por atos desta natureza, sendo quaisquer despesas do viajante 
incorridas pelo viajante, aplicando nestas circunstâncias as condições e regras estabelecidas para 
os casos de cancelamento voluntário ou cancelamento de serviços. Todos os viajantes devem 
garantir que, antes de iniciar a viagem, tendo cumprido todas as normas aplicáveis e requisitos de 
vistos para entrar sem problemas em todos os países a serem visitados também são lembrados. 
O viajante deve solicitar ao revendedor que o informe a documentação específica necessária para 
a viagem escolhida, e pode receber informações através da web deste organizador; bem como 
conselhos sobre a subscrição de um seguro opcional que cobre as despesas incorridas no caso de 
o viajante decidir rescindir o contrato ou as despesas de assistência, incluindo as de repatriação, 
em caso de acidente, doença ou morte.

10. Cancelamentos e atribuições.
A) CANCELAMENTO. A qualquer momento antes do início da viagem combinada, o viajante 
poderá rescindir o contrato, caso em que a Panavisión Tours poderá exigir que ele pague uma 
penalidade apropriada e justificável. i) - O contrato pode estabelecer uma taxa padrão baseado 
no avanço do término das economias do contrato e custos e receitas esperados para o uso alter-
nativo de serviços de viagens e vontade consiste na soma do montante das despesas de gestão 
mais as despesas de cancelamento suportadas pelo operador e mais uma porcentagem do preço 
total pago para a viagem que irá variar dependendo do avanço com o qual o viajante resolve. 
Cancelamentos em caso de viagens combinadas: entre 15 e 10 dias, 5%. Cancelamentos entre 10 
e 3 dias antes, 30%. Cancelamentos com 48 horas antes da partida, 50%. Se você não chegar na 
hora programada da partida, não terá direito a nenhum reembolso. 
Cancelamentos no caso de cruzeiros. Cancelamentos no caso de cruzeiros: Cancelamentos entre 
30 e 15 dias, 15%. Cancelamentos entre 1 5 e 10 dias antes, 30%. Cancelamentos entre 10 e 7 dias 
antes, 75%. Cancelamentos com menos de 7 dias, 100%. Os pacotes ar-terra oferecidos pela 
Panavisión terão um custo de 100% uma vez emitidos. Se você não chegar na hora programada de 
partida, você não terá direito a qualquer reembolso do valor pago, salvo acordo em contrário entre 
as partes. ii) - Na ausência de uma penalidade padrão expressa no contrato, o valor da penalidade 
por resolução será equivalente ao preço da viagem combinada menos as economias de custo e 
as receitas derivadas do uso alternativo dos serviços de viagem. iii) - para resolver o dia da partida 
ou no show no horário programado para o início do pacote combinado a penalidade será 100% do 
preço do pacote para que o viajante não terá direito a qualquer reembolso de montante pago, salvo 
acordo em contrário das partes.
a) Não é possível calcular antecipadamente a economia de custos e a renda esperada do uso 
alternativo de serviços de viagem a serem deduzidos da penalidade. Como exemplo, os seguintes 
custos fixos de cancelamento são relatados: 1. Todas as companhias aéreas giram em 100% das 
despesas Montante total de passagens aéreas uma vez emitidas, 2. 100% Taxas de cancelamento 
para serviços terrestres 3. Montante total de vistos processados ou em processo. 4. Nos circuitos, 
os hotéis giram despesas de cancelamento de salas e cabines confirmadas de até 100% da tarifa 
da primeira noite, quando é cancelada menos de quinze dias antes da partida da viagem. 5. Para 
programas de hospedagem e cruzeiros fluviais, alguns estabelecimentos e cadeias hoteleiras, 
bem como companhias de navegação, emitem taxas de cancelamento de até 100% da tarifa.
b) A falta de apresentação na hora prevista de partida impede qualquer economia de custos e não 
permite qualquer uso alternativo de serviços de viagem, por isso será penalizado com a perda 
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para o viajante do preço da viagem. No caso de qualquer dos serviços contratados e cancelados 
estarem sujeitos a condições econômicas especiais de contratação, tais como frete de aviões ou 
navios, contratação de apartamentos, tarifas aéreas especiais (nas quais 100% dos ingressos 
devem ser pagos) já emitida) ou acomodação, serviços prestados em determinados países, 
etc., a penalidade pela retirada será estabelecida de acordo com suas condições específicas, 
conforme refletido na brochura que inclui o programa de oferta que deu origem ao contrato de 
Viagem Combinada.
c) Os passeios são contratados originalmente como parte do pacote, bem como aqueles adqui-
ridos pelo viajante à chegada, eles serão regidos sobre taxas de cancelamento para as suas 
condições específicas, compartilhando toda a penalidade de 100% do seu quantidade se o viajante 
não comparecer a eles. As penalidades estabelecidas para o cancelamento serão totalmente 
aplicáveis, independentemente de o cancelamento ter ocorrido devido a circunstâncias inevitáveis 
e extraordinárias, exceto aquelas previstas em lei, o viajante deve ser consultado sobre a possibi-
lidade de contratar um seguro para cobrir essa eventualidade. Os valores que representam essas 
penalidades serão deduzidos do depósito feito.
B) ATRIBUIÇÃO. O viajante pode atribuir o pacote de contrato a uma pessoa que preencha todas 
as condições aplicáveis a este contrato, comunicando através de suporte durável o organizador 
ou o varejista, com antecedência de pelo menos sete dias a contar da partida, assumindo cedente 
e conjunta e solidariamente a quantia pendente de pagamento do preço acordado e qualquer 
comissão, sobretaxa e outros custos adicionais derivados da cessão. Quando para o tipo de tarifa 
ou características do meio de transporte a ser utilizado, ou quando as características dos serviços 
a serem executados por terceiros provedores tornam a cessão impossível, e isso foi refletido no 
programa de oferta objeto deste contrato de viagem combinada, o organizador e o vendedor final 
podem obter a rejeição da atribuição mencionada.
C) BÔNUS DE CANCELAMENTO. A contratação desta opção deverá ser feita no momento em que 
a reserva da viagem escolhida for feita e será paga juntamente com o valor da referida viagem. O 
viajante que adquiriu este bónus irá incorporar em seu pacote de contrato o direito de rescindir 
unilateralmente a qualquer momento antes do dia do início da viagem, sem ter de suportar, 
portanto, nenhuma penalidade, exceto aqueles gerados por passagem aérea emitida e taxas não 
recuperáveis de qualquer espécie, e desde que a resolução ocorra devido a circunstâncias inevi-
táveis ou extraordinárias documentário justificado. A multa pelo custo dos bilhetes aéreos emitidos 
e por qualquer tarifa não reembolsável é expressamente excluída da cobertura deste voucher.

11. Alterações.
1 - A entidade organizadora compromete-se a fornecer aos seus clientes todos os serviços contra-
tados através da oferta de programas contida nas suas brochuras, com as condições e carac-
terísticas estipuladas. Você estará isento desta obrigação quando as circunstâncias inevitáveis 
e extraordinárias concur entendida como uma situação fora do controle do organizador cujas 
consequências poderiam ter sido evitados se não mesmo ter tomado todas as medidas razoáveis.
Para os fins previstos no artigo 159.1 do R.D. L. 1/20017, a organização reserva-se o direito de 
fazer pequenas alterações aos termos do contrato antes do início do pacote, depois de informar o 
viajante. Se, depois de um contrato é formado e antes da partida, o organizador é forçado a modi-
ficar substancialmente algumas das principais características dos serviços, incluindo viagens, 
não pode satisfazer as necessidades especiais do viajante aceites pelo organizador ou propõe o 
aumento do preço da viagem em valor superior a 8% nos casos permitidos, os viajantes podem 
optar por: i) optar pelo encerramento do contrato sem penalidade, ii) ou aceitando um suplemento 
ao contrato em que especificam as modificações e seu impacto sobre o preço quando uma quali-
dade viagem ou menor custo dar origen. Você deve comunicar sua decisão à agência dentro de 
um prazo razoável e no máximo três dias; Se você não comunicar sua escolha, presume-se que 
você escolha resolver.
O viajante que resolver o contrato pode aceitar um pacote substituto que o organizador ofereça, 
se possível, de qualidade equivalente ou superior. Caso o viajante opte pela resolução ou não 
aceite a viagem de substituição proposta, ela será reembolsada sem atrasos indevidos dos paga-
mentos efetuados pela viagem cancelada; mas não pode pedir uma indenização por quebra de 
contrato, quando a impossibilidade for atribuído ao viajante, a terceiros serviços fora contratadas 
imprevisível ou inevitável, ou é devido a circunstâncias inevitáveis e extraordinárias; nem haverá 
compensação quando o usuário aceitar a modificação do contrato acima mencionado ou uma 
viagem substituta.
2- A qualquer momento antes do início do tempo pacote, o organizador poderá cancelar o contrato 
e reembolsar o viajante todos os pagamentos que este tenha feito, mas não será responsável pela 
compensação adicional se: a) o número de pessoas registradas para combinado ou de cruzeiro 
viagem for inferior a 20 passageiros ou de um número Maior especificado no contrato e o organi-
zador ou, eventualmente, o varejista notifica o cancelamento viajante e no prazo nele especificado, 
o que, o mais tardar será de: 1 .º 20 dias corridos antes do início do pacote, no caso de viagens ao 
longo de seis dias, 2º sete dias antes do início do pacote, no caso das viagens entre dois e seis dias 
duração, 3. quarenta e oito horas antes do início da viagem combinada, no caso de viagens de 
menos de dois dias, ou b) o organizador é incapaz de executar o contrato devido a circunstâncias. 
inevitável e extraordinário e cancelamento é notificado ao viajante sem demora indevida antes do 
início do pacote ou cruzeiro.
3 - Os reembolsos não serão feitos para serviços não utilizados voluntariamente pelo viajante ou 
por razões imputáveis a ele.
4- Qualquer falha para fornecer serviços ou alteração dos elementos do mesmo (incluído no 
preço), evidenciadas pelo viajante agência organizadora antes da celebração do contrato, não 
pode justificar um pedido de indenização à agência por parte do viajante por quebra do contrato, 
uma vez que isso ainda não foi aperfeiçoado, enquadrando a referida modificação do programa-
oferta dentro do processo natural de negociação do contrato.
5- serviço de transporte para o aeroporto, porto ou estação para o hotel ou outro local previsto na 
viagem, é contratado como regra geral, até uma hora após o usuário oficial horário de chegada 
para eles. Portanto, se a chegada do usuário acima mencionada ocorrer após este período, 
mesmo que por motivos de força maiores circunstâncias inevitáveis e extraordinárias, o serviço 
de transferência não possa ser fornecido. Se transferências / assistência hotel-aeroporto ou 
vice-versa, ou semelhante, incluído na oferta não forem atendidas, principalmente por razões fora 
do trasferista e não imputável ao organizador, ele deve reembolsar apenas o custo do transporte 
alternativo usado pelo cliente na deslocamento, mediante apresentação do recibo ou fatura 
correspondente. Como condição para partidas garantidas, PANAVISION-TOURS se reserva o 
direito, se o número de passageiros é inferior a 20 para fazer o circuito sem a assistência técnica 
do guía acompanhante. Neste caso, as medidas necessárias serão feitas em caso de qualquer 
autocarro, de modo que o próprio motorista é um conhecedor da viagem, e conforme o caso tenha 
funções para delegar o grupo.

12. Responsabilidade.
1- Os organizadores e varejistas de férias organizadas solidariamente responsável perante o 
passageiro para um desempenho adequado de serviços de viagens incluído no contrato, indepen-
dentemente de estes serviços devem executar-se ou outros provedores. Para fins informativos, o 
Organizador afirma que assume as funções de organização e execução da viagem.

2- O viajante deve informar o organizador ou, se for o caso, o varejista sem demora injustificada, 
tendo em conta as circunstâncias de cada caso, qualquer falta de conformidade observado 
durante a execução de um serviço de viagem incluída no contrato. Para estes casos, as regras de 
direitos e obrigações estabelecidas no artigo 161 do RD 1/2007 serão aplicadas.
3- Quando uma proporção significativa de serviços de viagens não podem ser fornecidos conforme 
acordado no pacote de contrato, a organi Zador ou, eventualmente, a agencia vai oferecer, sem 
custo adicional para o viajante, fórmulas alternativas adequadas, se possível, de qualidade equiva-
lente ou superior às especificadas no contrato, para a continuação da embalagem, mesmo quando 
a devolução do viajante ao local de partida não for efetuada conforme acordado. Se as alternativas 
fórmulas propostas resultar em um pacote de menor qualidade do que o especificado no contrato, 
o organizador ou, eventualmente, o varejista irá aplicar o viajante uma redução adequada do 
preço. O viajante só pode rejeitar as fórmulas alternativas propostas se elas não forem compa-
ráveis ao que foi acordado no contrato de viagem organizada ou se a redução de preço concedida 
for inadequada. O viajante não tem direito a redução de preço se a não conformidade pode ser 
atribuído ao viajante, ou ter direito a indenização por perdas e danos se o organizador ou, even-
tualmente, a agencia mostra que a falta de conformidade, a) é atribuível viajante, b) é atribuível a 
terceiros fora da prestação de serviços contratados imprevisíveis ou inevitáveis, ou c) é devido a 
circunstâncias inevitáveis e extraordinárias.
4 Na medida em que as convenções internacionais de que a União Europeia limitar o âmbito ou 
termos de pagamento de uma indemnização pelos prestadores de serviços de viagem incluída 
em um pacote, as mesmas limitações se aplicam ao organizador como a limite de remuneração 
por lesão corporal resultante de falha ou má execução dos serviços incluídos no pacote, será com 
as disposições das convenções internacionais sobre o assunto. No que diz respeito aos danos 
não corporais, a compensação nunca poderá ser mais que o triplo do preço total da viagem 
inicialmente contratada. Em qualquer caso, a agência responsável pelos custos de alojamento, 
alimentação, transporte e outras que surgem como resultado de atrasos nas saídas ou retornos 
de transporte devido ao mau tempo, técnica, greves ou outras circunstâncias inevitáveis e extraor-
dinárias, com excepção casos com os limites exigidos por lei.
5- Quando a viagem é feita em propriedade ou arrendadas pela Agência Organizadora em caso 
de acidente, independentemente do país onde ela ocorre, o viajante está expressamente sujeita à 
legislação de acidentes rodoviários na nação que o veículo torna-se registrado, pode se beneficiar 
em termos de danos pessoais está em causa, o seguro dos mesmos de acordo com a tabela 
correspondente dos subsídios previstos para o efeito, e em que tal compensação seria paga aos 
interessados, beneficiários ou seus representantes legal no país de registro do veículo e precisa-
mente na moeda legal do mesmo.
6 Para o bom começo da viagem no avião como meio de transporte utilizado, a apresentação no 
aeroporto, por favor, pelo menos, duas horas antes da hora de partida oficial, em qualquer caso, 
estritamente de acordo com as recomendações específicas que estão marcadas na documen-
tação informativa da viagem.
7- As companhias aéreas, marítimas e terrestres envolvidos na realização de viagens oferecidos 
neste livro não será responsabilizada por quaisquer atos, omissões ou irregularidades que possam 
ocorrer durante o viajante do tempo que fica de fora do respectivo media de transporte. O contrato 
de passageiros será o único elo entre a transportadora e o viajante.

13. Validade.
A programação desta brochura é válida até 31-03-2022, sendo obrigatória para a agência orga-
nizadora para esse período. No entanto, as alterações nas referidas informações serão válidas 
quando o viajante tiver sido informado antes da conclusão do contrato; ou modificações foram 
acordadas entre as partes contratantes.

14. Informação pessoal
Chefe dos Circuitos Integrados S.A, CIF A78939410, CICMA 419, Rua Goya nº22, 7, 28001 Madrid. 
CIRCUITOS A FONDO SA informa que os dados pessoais recolhidos através dos contratos combi-
nados e documentos de viagem assinado através do seu site: www.panavision-tours.es estão 
incluídos em arquivos automatizados de serviços de usuários específicos viagens combinadas. 
A Panavisión Tours apenas leva nome, sobrenomes, identidade, número do passaporte e data de 
nascimento. Legitimação Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 
27 de abril de 2016 Finalidadl contrato de prestação de serviços de viagens, o desempenho das 
tarefas de organização agência de viagens e o cumprimento das obrigações desta e o viajante. 
Destinatários Arquivo automatizado interno de CIRCUITOS A FONDO S.A.; os dados serão atri-
buídos àquelas pessoas ou entidades que sejam necessárias para o único propósito de cumprir o 
objetivo declarado, em particular para os prestadores de serviços de viagens incluídos no contrato, 
transportadores, hotéis, companhia aérea, companhia de seguros, embaixadas e consulados, 
agência de varejo, guias, escritório de advocacia para o tratamento de reclamações e reclamações 
etc. CIRCUITOS A FONDO S.A, adota as medidas necessárias para garantir a segurança, integri-
dade e confidencialidade dos usuários conforme. Os dados pode, a qualquer tempo exercer os 
seus direitos de acesso, oposição, retificação e cancelamento reconhecidos no Regulamento (UE) 
medidas. O exercício destes direitos pode ser feito pelo usuário através de email para: datosperso-
nales@panavision-tours.es ou no endereço: C / Goya nº22, 7º, 28001 Madrid.

Notas importantes sobre cruzeiros
Transferências do aeroporto para o porto de embarque e vice-versa serão feitas em conjunto para 
todos os passageiros, independentemente do horário de voo reservado.
• As Empresas de Navegação cujos cruzeiros nós oferecemos aqui, avisam sobre o cumprimento 
dos regulamentos a bordo que estão marcados em avisos oficiais em vários idiomas.
• Como regra geral, no Cruises R.D.L. e V.R.C. não é permitido fumar em cabines e outras áreas 
comuns, exceto em mesas “ad hoc” no bar panorâmico e no deck do solário.
• No restaurante, o primeiro dia é atribuído a uma tabela específica; essa ordem é mantida durante 
toda a jornada.
• Qualquer serviço extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) pode ser pago em dinheiro ou assinado. 
No final da viagem, a fatura completa das despesas pessoais é paga para sua liquidação.
• O transporte de animais é excluído devido às condições especiais de espaço a bordo.
• Navegando estes rios é altamente regulada tanto a segurança interna a bordo, como externa-
mente em tempos de atracação, o acesso a Cruise (muitas vezes através de outros cruzeiros), 
horários de funcionamento e fechaduras, etc.
• Gorjetas não estão incluídas, as empresas de navegação recomendam cerca de 6/10 e por 
pessoa por dia. O último dia de navegação é coletado em envelopes anônimos.
• Como regra geral, os quartos podem ser usados a partir de 14 horas no dia da chegada e devem 
ser desocupados antes das 12 horas do dia da partida.
• Serviços de Alimentação. Nos voos que chegam ao ponto de destino após as 12.00 horas, o 
primeiro serviço do hotel (quando incluído na oferta do programa) será o jantar.
• Da mesma forma, nos voos cuja chegada ao ponto de destino ocorre após as 19:00 h, o primeiro 
serviço do hotel será o alojamento.
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