
PÁGINA VIAGENS N° DE DIAS PAÍSES PRECO DESDE

509 Alemanha 8 ALE 920EUR

510 Alemanha e Europa do Leste 13 ALE - RC - HUN - ESV - RC - POL 1261EUR

515 Alemanha, Praga e Viena 9 ALE - AUS - RC - ESV - AUS 931EUR

508 Alemanha, República Tcheca e Áustria 15 ALE - RC - AUS - ESL - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - 
ALE 1723EUR

507 Alemanha, República Tcheca, Áustria e Suíça 14 ALE - AUS - RC - ESV - AUS - ALE - AUS - SUI - ALE - 
SUI - ALE - SUI - FRA - SUI 1862EUR

511 Áustria e Alemanha Completa 13 AUS - ALE - AUS - ALE - RC - AUS 1500EUR

511 Áustria e Alemanha Completa Fim Berlim 11 AUS - ALE - AUS - ALE 1271EUR

511 Áustria e Alemanha Completa Fim Praga 13 AUS - ALE - AUS - ALE - RC 1463EUR

513 Áustria e Baviera 6 AUS - ALE - AUS - ALE - AUS 723EUR

513 Áustria, Baviera e Frankfurt (Novidade) 7 AUS - ALE - AUS - ALE 798EUR

522 Berlim, Praga 5 ALE - RC 431EUR

525 Berlim, Praga, Budapeste e Polônia 10 ALE - RC - HUN - ESV - RC - POL - ALE 984EUR

518 Berlim, Praga, Budapeste e Viena 9 ALE - RC - HUN - ESV - AUS 867EUR

522 Berlim, Praga, Viena 7 ALE - RC - AUS 660EUR

528 Berlim, Praga, Viena e Croácia 16 ALE - RC - AUS - ESL - CRO - BOS - CRO - ESL - ITA 1947EUR

522 Berlim, Praga, Viena e Polônia 10 ALE - RC - AUS - ESV - RC - POL 941EUR

529 Budapeste e Viena 5 HUN - ESV - AUS 420EUR

529 Budapeste, Áustria e Praga 8 HUN - ESV - AUS - ALE - RC 803EUR

529 Budapeste, Viena e Praga 7 HUN - ESV - AUS - RC 601EUR

523 Capitais Centro- Europeias 10 RC - HUN - ESV - AUS - ALE - AUS - ALE - AUS - RC 1096EUR

520 Capitais do Leste 8 RC - HUN - ESV - RC - POL - RC 739EUR

504 Capitais Suíças 5 SUI - FRA - SUI 883EUR

514 De Praga a Paris 14 RC - HUN - ESV - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - FRA 1479EUR

526 De Viena a Praga 5 AUS - RC 420EUR

530 - 531 Eslovênia, Croácia, República Tcheca e Áustria 17 AUS - ESL - CRO - BOS - CRO - ESL - ITA - AUS - ALE 
- AUS - LIE - ALE - AUS - RC - ESV - AUS 2553EUR

517 Joias do Leste 8 RC - AUS - ESV - RC - POL - RC 755EUR

512 Laço Germânico 11 FRA - BEL - HLD - ALE - FRA 1255EUR

512 Laço Germânico com Áustria 15 FRA - BEL - HLD - ALE - AUS - ESV - AUS - ITA - SUI 
- FRA 1803EUR

532 - 533 Leste Europeu 19 HUN - ESV - RC - POL - RC - AUS - ESL - CRO - BOS 
- CRO - ESL - ITA 2628EUR

532 - 533 Leste Europeu Inicio Varsóvia 16 POL - RC - AUS - ESL - CRO - BOS - CRO - ESL - ITA 2250EUR

519 Luzes da Alemanha 7 ALE 777EUR

516 Praga e Áustria 8 RC - ESV - AUS - ALE - AUS - ALE - AUS - RC 931EUR

526 Praga, Budapeste 5 RC - HUN 372EUR

524 Praga, Budapeste e Viena 7 RC - HUN - ESV - AUS 606EUR

524 Praga, Budapeste e Viena com Rússia avião 14 RC - HUN - ESV - AUS - RUS 2330EUR

514 Praga, Budapeste, Áustria NC 9 RC - HUN - ESV - AUS - ALE - RC 900EUR

517 Praga, Viena 5 RC - AUS 410EUR

516 República Tcheca e Áustria 6 RC - ESV - AUS - ALE - RC 681EUR

516 República Tcheca e Viena 5 RC - ESV - AUS 436EUR

506 República Tcheca, Áustria e Suíça 10 RC - ESV - AUS - ALE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - 
SUI - FRA - SUI 1367EUR

506 República Tcheca, Áustria e Suíça fim 
Zurique (Novidade) 9 RC - ESV - AUS - ALE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE 

- SUI 1128EUR

516 Ronda do Leste 5 RC - ESV - AUS - RC 463EUR

505 Suíça 6 SUI - LIE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - SUI 957EUR

504 Suíça Completa 7 SUI - FRA - SUI - LIE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - 
SUI 1245EUR

504 Suiça e Áustria 10 SUI - FRA - SUI - LIE - AUS - ALE - AUS 1553EUR

505 Suíça e Paris 8 SUI - FRA 1090EUR

515 Turnê Alpina 8 AUS - ESL - ITA - AUS - ALE - AUS - LIE - ALE - AUS 936EUR

519 Varsóvia e Praga 5 POL - RC 383EUR

519 Varsóvia, Praga e Viena 7 POL - RC - AUS 601EUR

521 Viena e Capitais do Leste NC 11 AUS - ESV - RC - POL - RC - HUN - ESV - AUS 1103EUR

527 Viena, Praga ( 3 noites) e Budapeste 8 AUS - RC - HUN 739EUR

503 Viena, Praga e Budapeste - Slow 10 AUS - RC - HUN 888EUR

527 Viena, Praga e Budapeste fim Viena 8 AUS - RC - HUN - ESV - AUS 697EUR

527 Viena, Praga, Budapeste e Polônia 11 AUS - RC - HUN - ESV - RC - POL 1043EUR
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01 SEG. Viena.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, 
ou através dos cartazes informativos localizados na 
recepção do hotel.

02 TER. Viena.-
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se 
poderá conhecer suas majestosas avenidas, belos palá-
cios e grandes parques. À noite faremos um translado à 
Praça da Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua 
iluminação e da atividade noturna das ruas vizinhas.

03 QUA. Viena.-
Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar, sem 
horário, do encanto dessa charmosa cidade. Tempo 
para passear e descobrir lugares inesquecíveis.

04 QUI. Viena.-
Dia livre para conhecer a cidade.

05 SEX. Viena- Dürstein - Cesky Krumlov Praga.-
De manhã sairemos de Viena. Faremos uma parada em 
DÜRSTEIN, pitoresco vilarejo às margens do rio Danúbio 
onde foi ficou preso Ricardo Coração de Leão. Depois 
disso entraremos na Tchéquia. CESKY KRUMLOV, belís-
sima pequena cidade medieval situada em um cânion 
e rodeada de muralhas. Tempo para passear e almoçar. 
No meio da tarde iremos para PRAGA- Chegada prevista 
para o final da tarde.-

06 SAB. Praga.-
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma das 
mais bonitas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a 
Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos 
o dia com um traslado noturno ao centro da cidade, 
onde existem várias cervejarias tradicionais e onde 
você poderá jantar.

07 DOM. Praga.-
Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta cida-
de. Tempo livre para passear e descobrir lugares para 
recordar.

08 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.-
Saída de Praga no início da manhã. Na região da 
Morávia, tempo para conhecer os jardins e admi-
rar os castelos de LEDNICE, declarada Patrimônio 

da Humanidade pela Unesco. A viagem segue via 
Eslováquia até a Hungria. Em GYOR, tempo para 
almoçar e passear pela ¨cidade dos quatro rios¨. 
Continuação até Budapeste, às margens do rio Danúbio 
e chegada no meio da tarde. À noite, traslado incluído 
ao calçadão, repleto de restaurantes típicos, alguns 
com música ao vivo.

09 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram origem 
ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo centro e 
¨Peste¨ com suas áreas comerciais.  Poderão desfrutar 
do encanto da cidade do Danúbio. Tarde livre.

10 QUA. Budapeste.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Viena, Praga e Budapeste 

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 888E- DÍAS 10
DATAS DE SAÍDA

ID: 18447  DBL INDIV

T.Alt $ 989 1553

T. Med $ 888 1452

Praga

Gyor
Durnstein

Viena
Budapeste

Lednice
Cesky 
Krumlov

4

2

3

viena
Fotografía: Jancho7

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

durstein
fotografia: europamundo

Abr.20: 20, 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28
Out.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem e café da manhã 
continental. 

• Inclui traslado de chegada 
• Visita Panorâmica em: Viena, Praga e 

Budapeste. 
• Traslado Noturno: Bairro da Prefeitura em 

Viena, ao centro histórico de Praga, ao cal-
çadão de Budapeste.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Chiasso

Lucerna

Stein Am Rhein

Dachau

Traunsee

Salzburgo

Berna
Zurique

Genebra

Munique
Viena

Feldkirch

Gstaad

1
2

1

1 1

1

1

1

DESDE 883E-DÍAS 5/7/10

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID: 18414  

OPÇÃO 2
ID: 18436  

OPÇÃO 3
ID: 18437  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alta $ 883 1149 1245 1617 1564 2101

T. Med $ 899 1165 1271 1643 1553 2090

(OPÇ. 1) Capitais Suíças
01 SEG. Zurique.-
Bem vindos. Tempo livre. Recebera informação para o começo 
de seu tour no final da tarde, ou a través dos cartazes infor-
mativos localizados na recepção do hotel.

02 TER. Zurique- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- Genebra.-
Sairemos para BERNA, capital do país e uma das cidades 
históricas mais belas da Suíça. Subiremos ao jardim das 
Rosas para desfrutar da vista da cidade a partir do miran-
te. Disporemos de tempo livre para passear e almoçar. À 
tarde sairemos rumo à Suíça de fala francesa. Pararemos em 
FRIBURGO, bela cidade bilíngue. Depois disso continuaremos 
para o lago Leman, pararemos em NYON, pequena cidade de 
origem romana às margens do lago. A partir daqui tomaremos 
um barco para atravessar o lago Leman em direção à França. 
Chegada a YVOIRE, belíssimo vilarejo medieval às margens 
do lago, com suas portas fortificadas, seu castelo e suas ruas 
repletas de flores. GENEBRA – Chegada prevista para o final 
do dia –. Jantar incluído.  
Nota: Normalmente nosso hotel está localizado na periferia 
francesa da metrópole.

03 QUA. Genebra- Castelo de Chillon- Gruyere- Gstaad.-
Depois do café da manhã faremos uma visita panorâmica com 
guia local em Genebra, cidade junto ao lago Leman que acolhe 
a sede europeia das Nações Unidas, a sede da Organização 
Mundial do Trabalho, da Cruz Vermelha e de inúmeras outras 
sedes de organismos internacionais.   Posteriormente segui-
remos para o CASTELO DE CHILLON, construído nas águas do 
lago. Ingresso incluído para visitar este fantástico castelo 
medieval.   Prosseguiremos para o pitoresco vilarejo amura-
lhado de GRUYERE, conhecida mundialmente por seu queijo. 
Muito próximos se encontram alguns dos principais fabrican-
tes de chocolate da Suíça (NESTLÉ entre outros), visitaremos 
a fábrica de chocolate Cailler, doce degustação incluída! 
Continuaremos através de pequenas estradas entre bucóli-
cas paisagens montanhosas e vilarejos muito pitorescos de 
madeira.- Chegada a GSTAAD bonito e pequeno povoado com 
suas casas de madeira.

04 QUI. Gstaad- Grindelwald- Meiringen- Chiasso.-
A etapa de hoje conta com paisagens belíssimas de alta 
montanha. Passaremos junto de Interlaken e contornare-
mos seu belíssimo lago. Chegada a GRINDELWALD, tempo 
para um café antes de tomar o Teleférico (bilhete incluído) 
rumo a Grindelwald First. Faremos uma rota caminhando 
(30 minutos) onde teremos a oportunidade, entre paisagens 
deslumbrantes, de caminhar na “passarela sobre o abismo” 
desfrutando das geleiras que nos rodeiam; almoço incluído. 
Depois disso viajaremos para MEIRINGEN onde entraremos 
nas GARGANTAS DE AARESCHLUCHT. Posteriormente che-
garemos à Suíça de língua italiana. Alojamento em CHIASSO, 
cidade suíça que faz divisa com a Itália.

05 SEX. Chiasso- Lugano-Bürglen-Altdorf-Lucerna- 
Zurique.-

Conheceremos LUGANO, a cosmopolita capital da Suíça italia-
na junto ao seu belo lago. Tempo para passear. Posteriormente 
atravessaremos pela rodovia a passagem de San Gottardo. 
Paramos em BÜRGLEN, o pequeno povoado onde nasceu 
Guilherme Tell, veremos a capela do século XVI com as pintu-
ras que ilustram sua vida, poderá conhecer também, se dese-
jar, o museu de Guilherme Tell. Na vizinha cidade de ALTDORF, 
também teremos lembranças de sua história. Continuação a 
LUCERNA, tempo livre para conhecer esta belíssima cidade 
junto ao lago que tem seu nome. ZURIQUE, chegada no final 
da tarde. 
Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu voo  para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) Suíça Completa
Dias 1 - 4 como em Opç. 1
05 SEX. Chiasso- Lugano-Burglen-Altdorf-Lucerna.-
Conheceremos LUGANO, a cosmopolita capital da Suíça italia-
na junto ao seu belo lago. Tempo para passear. Posteriormente 
atravessaremos pela rodovia a passagem de San Gottardo. 
Paramos em BÜRGLEN, a diminuta vila onde nasceu Guillermo 

Tell, veremos a capelinha do Séc: XVI com as pinturas que 
ilustram sua vida, poderá conhecer também, se assim desejar, 
o museu de Guillermo Tell. Na vizinha cidade de ALTDORF 
também teremos lembranças da sua história. Continuação a 
LUCERNA, tempo livre para conhecer esta bela cidade junto 
ao lago que tem o seu nome. 

06 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduz- Feldkirch.-
Saída contornando o lago dos quatro cantões rumo a 
EINSIEDELN, sua imensa abadia barroca é o principal ponto 
de peregrinação na Suíça. A Viagem segue rumo ao leste da 
Suíça. Em MAINFELD se inspirou a novela/conto de Heidi. Um 
passeio pelo seu pequeno centro histórico e posteriormente 
poderá conhecer a “Casa da Heidi” (a entrada na casa não 
incluída, recinto livre de entrada), um pitoresco lugar entre 
belas paisagens, ao qual se tem acesso por um caminho a 
pé. Em seguida, entramos no pequeno país independente de 
Liechtenstein, em sua capital VADUZ, a sombra de seu castelo. 
Tempo para passear e almoçar. Em Seguida, visita a próxima 
cidade de FELDKIRCH, na Áustria, junto a fronteira com a 
Suíça, Liechtenstein e Alemanha; encantadora cidade amura-
lhada com seu belo centro medieval e seu castelo. Tempo livre.

07 DOM. Feldkirch-Saint Gallen-Constanza-Mainau-Stein 
Am Rhein- Cataratas do Reno-Zurique.-

Saída rumo a Saint GALLEN, seu centro foi declarado 
Patrimônio da Humanidade com sua magnífica catedral e seu 
centro medieval. Continuação pelo lago de Constanza, entre 
Alemanha e Suíça. Um passeio pelo centro de CONSTANZA 
antes de ir  à ilha de MAINAU (acesso por ponte de pedes-
tres) com seu belíssimo jardim botânico (entrada incluída). 
A seguir, novamente na Suíça passeio por  STEIN AM RHEIN. 
Povoado muito pitoresco às margens do Reno, belíssimas 
casas com seus muros pintados. Conhecerá também (entrada 
incluída) as Cataratas do Reno, as cataratas com o maior 
fluxo de água da Europa. Chegada à ZURIQUE ao final do dia.
Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu voo  para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 3) Suíça e Áustria
Dias 1 - 6 como em Opç. 2
07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munique .-
Viajaremos Alemanha. Tempo para passear em LINDAU, no 
lago de CONSTANÇA, a cidade antiga está encravada em uma 
ilha. Continuação rumo à DACHAU, onde visitaremos o museu 
do campo de concentração nazista. Na hora do almoço che-
garemos a MUNIQUE. Visitaremos o impressionante recinto 
da  BMW WELT (mundo BMW), moderníssimas instalações 
de exposições multifuncionais do grupo BMW, a prestigiada 
marca de automóveis alemã e depois conheceremos o par-
que onde está localizado o Olympiastadion de grande beleza 
arquitetônica e onde foram realizados os famosos Jogos 
Olímpicos de 1972. Posteriormente disporemos de tempo livre 
no centro histórico onde você poderá desfrutar das típicas 
cervejarias.

08 SEG. Munique- Salzburgo- Saint Wolfgang-Lago 
Traunsee- Viena.-

Saída rumo à Áustria. Visita a SALZBURGO, a cidade de 
Mozart, com seu centro renascentista e barroco de grande 
beleza, à sombra do poderoso castelo medieval. Continuação 
da viagem passando por lagos e montanhas, numa etapa 
de grande beleza paisagística nos Alpes. Parada em  SAINT 
WOLFGANG, famoso lugar de peregrinação austríaca. A via-
gem continua até TRAUNKIRCHEN, junto ao belo lago de 
TRAUNSEE, incluído cruzeiro pelo lago, avistando quatro cas-
telos e desembarque em Gmunden. Continuação até VIENA. 
Chegada no final da tarde.

09 TER. Viena.-
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se poderá 
conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e grandes 
parques. À noite faremos um translado à Praça da Prefeitura, 
onde você poderá desfrutar de sua iluminação e da atividade 
noturna das ruas vizinhas.

10 QUA. Viena.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Opção 1

Opção 2

Capitais Suíças   

Suíça e Áustria
Suíça Completa 

Opção 3 Zurique
Fotografía:  Oscar Arturo

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

OPÇÃO 2 Y 3OPÇÃO 2 Y 3

(OPÇ. 1)

Abr.20: 20, 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28
Out.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02
(OPÇ. 2 y 3 = OPÇ. 1 com as seguintes 
diferenças)
Jun.20: 29
Oct.20: 26

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem e café da manhã 
continental. 

• Barco: Lago Leman.
• Visita Panorâmica em: Genebra.
• Entradas: Castelo de Chillon, Fãbrica de 

chocolate Cailler, Gargantas de Aareslucht.
• Funicular: Subida a Grindenwald First.
• 2 almoços ou jantares  incluídos em: 

Genebra, Grindelwald.

serviços adicionais OPÇ. 2
• Entradas: Jardim Botânico ilha de Mainau, 

Cataratas do Reno..

serviços adicionais OPÇ. 3
• Barco: Pelo lago Traunsee.
• Visita Panorâmica em: Viena.
• Traslado Noturno: Cervejaria no centro de 

Munique, Bairro da Prefeitura em Viena.
• Entradas: museu do campo de concentra-

ção de Dachau, BMW WELT em Munique.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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Chiasso

Lucerna

St. Gallen
Stein Am Rhein

Berna
Zurique

Genebra

Paris

Feldkirch

GSTAAD

11

1

11

3

1

(OPÇ. 1) Suíça
01 TER. Genebra.-
Chegada na Suíça e tempo livre (hospedagem em Genebra 
ou localidade próxima). Nosso guia entrará em contato 
contigo no final do dia. 

02 QUA. Genebra- Castelo de Chillon- Gruyere- Gstaad.-
Depois do café da manhã faremos uma visita panorâmica 
com guia local em Genebra, cidade junto ao lago Leman 
que acolhe a sede europeia das Nações Unidas, a sede da 
Organização Mundial do Trabalho, da Cruz Vermelha e 
de inúmeras outras sedes de organismos internacionais.   
Posteriormente seguiremos para o CASTELO DE CHILLON, 
construído nas águas do lago. Ingresso incluído para visi-
tar este fantástico castelo medieval.  Prosseguiremos para 
o pitoresco vilarejo amuralhado de GRUYERE, conhecida 
mundialmente por seu queijo. Muito próximos se encon-
tram alguns dos principais fabricantes de chocolate da 
Suíça (NESTLÉ entre outros), visitaremos a fábrica de cho-
colate Cailler, doce degustação incluída! Continuaremos 
através de pequenas estradas entre bucólicas paisagens 
montanhosas e vilarejos muito pitorescos de madeira.- 
Chegada a GSTAAD bonito e pequeno povoado com suas 
casas de madeira.

03 QUI. Gstaad- Grindelwald- Meiringen- Chiasso.-
A etapa de hoje conta com paisagens belíssimas de alta 
montanha. Passaremos junto de Interlaken e contornare-
mos seu belíssimo lago. Chegada a GRINDELWALD, tempo 
para um café antes de tomar o Teleférico (bilhete incluído) 
rumo a Grindelwald First. Faremos uma rota caminhando 
(30 minutos) onde teremos a oportunidade, entre paisagens 
deslumbrantes, de caminhar na “passarela sobre o abismo” 
desfrutando das geleiras que nos rodeiam; almoço incluído. 
Depois disso viajaremos para MEIRINGEN onde entraremos 
nas GARGANTAS DE AARESCHLUCHT. Posteriormente che-
garemos à Suíça de língua italiana. Alojamento em CHIASSO, 
cidade suíça que faz divisa com a Itália.

04 SEX. Chiasso- Lugano-Burglen-Altdorf-Lucerna.-
Conheceremos LUGANO, a cosmopolita capital da Suíça 
italiana junto ao seu belo lago. Tempo para passear. 
Posteriormente atravessaremos pela rodovia a passagem 
de San Gottardo. Paramos em BÜRGLEN,  a diminuta vila 
onde nasceu Guillermo Tell, veremos a capelinha do Séc: 
XVI com as pinturas que ilustram sua vida, poderá conhecer 
também, se assim desejar, o museu de Guillermo Tell. Na 
vizinha cidade de ALTDORF também teremos lembranças 
da sua história. Continuação a LUCERNA, tempo livre para 
conhecer esta bela cidade junto ao lago que tem o seu nome. 

05 SAB. Lucerna- Einsiedeln- Mainfeld- Vaduz- 
Feldkirch.-

Saída contornando o lago dos quatro cantões rumo a 
EINSIEDELN, sua imensa abadia barroca é o principal 
ponto de peregrinação na Suíça. A Viagem segue rumo ao 
leste da Suíça. Em MAINFELD se inspirou a novela/conto 
de Heidi. Um passeio pelo seu pequeno centro histórico 
e posteriormente poderá conhecer a “Casa da Heidi” (a 
entrada na casa não incluída, recinto livre de entrada), um 
pitoresco lugar entre belas paisagens, ao qual se tem aces-
so por um caminho a pé. Em seguida, entramos no pequeno 
país independente de Liechtenstein, em sua capital VADUZ, 

a sombra de seu castelo. Tempo para passear e almoçar. 
Em Seguida, visita a próxima cidade de FELDKIRCH, na 
Áustria, junto a fronteira com a Suíça, Liechtenstein e 
Alemanha; encantadora cidade amuralhada com seu belo 
centro medieval e seu castelo. Tempo livre.

06 DOM. Feldkirch-Saint Gallen-Constanza-Mainau-
Stein Am Rhein- Cataratas do Reno-
Zurique.-

Saída rumo a Saint GALLEN, seu centro foi declarado 
Patrimônio da Humanidade com sua magnífica cate-
dral e seu centro medieval. Continuação pelo lago de 
Constanza, entre Alemanha e Suíça. Um passeio pelo centro 
de CONSTANZA antes de ir à ilha de MAINAU (acesso por 
ponte de pedestres) com seu belíssimo jardim botânico 
(entrada incluída). A seguir, novamente na Suíça passeio 
por STEIN AM RHEIN. Povoado muito pitoresco às mar-
gens do Reno, belíssimas casas com seus muros pintados. 
Conhecerá também (entrada incluída) as Cataratas do 
Reno, as cataratas com o maior fluxo de água da Europa. 
Chegada à ZURIQUE ao final do dia.Fim dos nossos servi-
ços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar 
de uma noite adicional. 

(OPÇ. 2) Suíça e Paris
Dias 1 - 3 como em Opç. 1
04 SEX. Chiasso- Lugano-Bürglen-Altdorf-Lucerna- 

Zurique.-
Conheceremos LUGANO, a cosmopolita capital da Suíça 
italiana junto ao seu belo lago. Tempo para passear. 
Posteriormente atravessaremos pela rodovia a passa-
gem de San Gottardo. Paramos em BÜRGLEN, o pequeno 
povoado onde nasceu Guilherme Tell, veremos a capela do 
século XVI com as pinturas que ilustram sua vida, poderá 
conhecer também, se desejar, o museu de Guilherme Tell. 
Na vizinha cidade de ALTDORF, também teremos lembran-
ças de sua história. Continuação a LUCERNA, tempo livre 
para conhecer esta belíssima cidade junto ao lago que tem 
seu nome. ZURIQUE, chegada no final da tarde. 

05 SAB. Zurique-Berna- Paris.-
Entre colinas, continuação até BERNA, capital da confede-
ração helvética e extraordinária cidade medieval. Tempo 
para passear e almoçar. No começo da tarde, viajamos rumo 
à França, passando por belas paisagens de lagos na região 
de Franco-Condado. Chegada a PARIS no final do dia.

06 DOM. Paris.-
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você pode-
rá passear, caso deseje, pelos seus belos jardins ou visitar 
seu interior. Depois disso translado ao  bairro boêmio de 
Montmartre com seus artistas ao ar livre e pequenos res-
taurantes onde poderá almoçar. A tarde  faremos uma visi-
ta panorâmica à cidade de Paris com guia local. Retorno 
ao hotel. Caso deseje, poderá assistir de forma OPÇional ao 
Moulin Rouge, um espetáculo de variedades. 

07 SEG. Paris.-
Dia livre. Visita OPÇional ao Museu do Louvre ou passeio de 
barco pelo rio Sena e Bairro Latino.

08 TER. Paris.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Suíça - Suíça E Paris

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 957E- DÍAS 6/8
DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID: 18435  

OPÇÃO 2
ID: 18438  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alta $ 984 1218 1154 1585

T. Med $ 1000 1234 1154 1585

T.Baixa $ 957 1191 1090 1521

Opção 1 Opção 2

saint-gallen
Fotografía:  Laura Escobar

Zurique
Fotografía:  Oscar Arturo

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

OPÇÃO 2OPÇÃO 2

Abr.20: 21, 28
Mai.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Set.20: 01, 08, 15, 22, 29
Out.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem e café da manhã 
continental.

• Visita Panorâmica em: Genebra.
• Entradas: Castelo de Chillon, Fãbrica de 

chocolate Cailler, Gargantas de Aareslucht, 
Jardim Botânico ilha de Mainau, Cataratas 
do Reno.

• Funicular: Subida a Grindenwald First.
• 1 almoços ou jantares  incluído em: 

Grindelwald.

serviços adicionais OPÇ. 2
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Visita Panorâmica em: Paris. 
• Traslado: a Montmartre em Paris. 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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(Opç. 1) República Tcheca, Áustria e Suíça fim Zurique
01 SEG. Praga.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, 
ou através dos cartazes informativos localizados na 
recepção do hotel.

02 TER. Praga.-
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma das 
mais bonitas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a 
Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos 
o dia com um traslado noturno ao centro da cidade, 
onde existem várias cervejarias tradicionais e onde você 
poderá jantar.

03 QUA. Praga-Bratislava-Viena.-
Sairemos cedo de Praga. Viajamos a BRATISLAVA, a capi-
tal da Eslováquia, cidade junto ao Danúbio com um 
atrativo núcleo histórico. Tempo para passear e almoçar. 
Após a   hora do almoço continuamos a nossa rota até 
VIENA .- Chegada e  tempo livre.
Nota: em ocasiões se efetua a visita de Viena no dia de 
chegada em lugar de realizar na quinta-feira.

04 QUI. Viena.-
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se 
poderá conhecer suas majestosas avenidas, belos palá-
cios e grandes parques. À noite faremos um translado à 
Praça da Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua 
iluminação e da atividade noturna das ruas vizinhas.

05 SEX. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saída de Viena por regiões de colinas e lagos. Chegada 
em SALZBURGO, tempo para almoçar e passear pela 
cidade de Mozart. Continuação à INNSBRUCK. Chegada 
na capital do Tirol e um passeio pelo centro histórico da 
cidade no coração dos Alpes.

06 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.-
Hoje desfrutaremos de um dia com paisagens extraordi-
nárias. Iremos para ZUGSPITZE, cidade localizada entre 
a fronteira da Áustria e Alemanha. Subiremos ao cume 
da montanha mais alta da Alemanha de teleférico 
(incluído). Nos dias em que o tempo estiver bom, pode-
remos apreciar a vista panorâmica dos picos nevados 
das montanhas em 4 países. Posteriormente, viajaremos 
rumo a REUTTE, caminharemos entre paisagens extraor-
dinárias pela “ponte de estilo tibetano” mais longa da 
Europa (ingresso incluído). Posteriormente iremos para 
FELDKIRCH, junto à fronteira da Suíça, Liechtenstein e 
Alemanha; encantadora cidade amuralhada com um 
belo centro medieval e castelo. Tempo livre.

07 DOM. Feldkirch-Saint Gallen-Constanza-
Mainau-Stein Am Rhein- Cataratas do 
Reno-Zurique.-

Saída rumo a Saint GALLEN, seu centro foi declarado 
Patrimônio da Humanidade com sua magnífica cate-
dral e seu centro medieval. Continuação pelo lago de 
Constanza, entre Alemanha e Suíça. Um passeio pelo 

centro de CONSTANZA antes de ir  à ilha de MAINAU 
(acesso por ponte de pedestres) com seu belíssimo jar-
dim botânico (entrada incluída). A seguir, novamen-
te na Suíça passeio por  STEIN AM RHEIN. Povoado 
muito pitoresco às margens do Reno, belíssimas casas 
com seus muros pintados. Conhecerá também (entrada 
incluída) as Cataratas do Reno, as cataratas com o 
maior fluxo de água da Europa. Chegada à ZURIQUE ao 
final do dia.

08 SEG. Zurique- Rapperswill- Zurique.-
Junto ao nosso guia faremos um passeio pela cidade 
mais povoada da Suíça, a capital financeira e cultural 
do país. A cidade dos bancos foi duas vezes declarada 
a cidade com a melhor qualidade de vida do mundo. 
Depois disso faremos um Cruzeiro de quase duas horas 
pelo lago Zurique. O barco faz breves paradas, o que 
nos permite admirar as aldeias ao longo do caminho. 
Desceremos para RAPPERSWILL, um pequeno e pito-
resco vilarejo onde se destaca seu castelo medieval. 
Retornaremos de trem para a cidade de Zurique, e 
poderemos comprovar a eficiência e pontualidade dos 
Trens Suíços.    
Obs.: Nesta etapa, de acordo com o número de viajantes, 
os traslados ao centro poderão ser efetuados em trans-
porte público e a partir da estação. 

09 TER. Zurique.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) República Tcheca, Áustria e Suíça 
Dias 1 - 8 como em Opç. 1
09 TER. Zurique- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- 

Genebra.-
Sairemos para BERNA, capital do país e uma das cida-
des históricas mais belas da Suíça. Subiremos ao jardim 
das Rosas para desfrutar da vista da cidade a partir 
do mirante. Disporemos de tempo livre para passear e 
almoçar. À tarde sairemos rumo à Suíça de fala fran-
cesa. Pararemos em FRIBURGO, bela cidade bilíngue. 
Depois disso continuaremos para o lago Leman, para-
remos em NYON, pequena cidade de origem romana às 
margens do lago. A partir daqui tomaremos um barco 
para atravessar o lago Leman em direção à França. 
Chegada a YVOIRE, belíssimo vilarejo medieval às mar-
gens do lago, com suas portas fortificadas, seu castelo 
e suas ruas repletas de flores. GENEBRA – Chegada pre-
vista para o final do dia –. Jantar incluído.  
Nota: Normalmente nosso hotel está localizado na 
periferia francesa da metrópole.

10 QUA. Genebra.-
Depois do café da manhã faremos uma visita panorâ-
mica com guia local em Genebra, cidade junto ao lago 
Leman que acolhe a sede europeia das Nações Unidas, 
a sede da Organização Mundial do Trabalho, da Cruz 
Vermelha e de inúmeras outras sedes de organismos 
internacionais.  A visita finaliza no centro da cidade.Fim 
dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu voo  para 
saber se vai precisar de uma noite adicional. 

DESDE 1128E-DÍAS 9/10

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem e café da manhã 
continental.

• Inclui traslado de chegada. 
• Barco: Lago Zurique.
• Visita Panorâmica em: Praga, Viena, Innsbruck. 
• Traslado noturno: centro histórico de Praga, 

Praca da prefeitura em Viena.
• Entradas: Jardim Botânico ilha de Mainau, 

Ponte Tibetana em Reutte, Cataratas do Reno.
• Passeio em Trem: Rapperswill – Zurique. 
• Funicular: Zugspitze.

serviços adicionais OPÇ. 2
• Barco: Lago Leman.
• Visita Panorâmica em:  Genebra.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em : Genebra. 

NovidadeNovidade

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

St. Gallen
Stein Am Rhein

Bratislava

Salzburgo

Berna

 ZURIQUE

GENEBRA

Innsbruck

Praga

Viena

Feldkirch

2

1

1

2

1

Zugspitze

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

República Tcheca, Áustria e Suíça 
fim  ZURIQUE

Opção 1

República Tcheca, Áustria e Suíça Opção 21

OPÇÃO 1
ID: 19233   

OPÇÃO 2
ID: 18417   

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alta $ 1181 1686 1404 1952

T. Med $ 1128 1633 1367 1915

(OPÇ. 1)

Abr.20: 13, 20, 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28
Out.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09

(OPÇ. 2 = OPÇ. 1 com as seguintes diferenças)
Jun.20: 29
Ago.20: 31
Out.20: 26

Excluindo as seguintes datas

Nov.20: 09 ,02

2

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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St. Gallen
Stein Am Rhein

Salzburgo

Berna
 ZURIQUE

GENEBRA

Innsbruck

Praga

Viena

Feldkirch

2

1

12
1

Dachau

Dresde

MUNIQUE

BERLIM

Nuremberg

2

1

1 2

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1862 E-DÍAS 14
DATAS DE SAÍDA

01 JUE. BERLIM.-
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en 
la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a 
través de los carteles informativos localizados en la recep-
ción del hotel.

02 VIE. BERLIM.-
Le incluimos una visita panorámica por la increíble y 
pujante capital de Alemanha. Conoceremos el centro his-
tórico, la isla de los museos, el Reichstag, la Puerta de 
Brandemburgo, sus arterias comerciales y sus parques. 
Conoceremos también el impresionante Memorial del 
Holocausto y el Museo-memorial del Muro de BERLIM . 
OPÇionalmente tendrá la oportunidad de conocer el área 
de Potsdam con sus bellos palacios.

03 SAB. BERLIM- Dresde- Bamberg- Nuremberg.-
Viajamos a DRESDE, ciudad junto al río Elba en la que 
podrá admirar su palacio. Seguimos hacia Baviera. 
Llegada a  BAMBERG hermosísima ciudad llena de vida; 
no deje de pasear por la pequeña VENEZA. Continuamos 
a NUREMBERG, la segunda ciudad de Baviera, ciudad de 
larga historia donde sugerimos visitar el punto donde se 
encontraba el Coliseo de Hitler.

04 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- Landshut- 
Dachau- MUNIQUE.-

La etapa de hoy nos depara grandes sorpresas; desde 
Kelheim embarcamos para realizar un corto crucero por 
el valle del Danubio, en la zona de las ¨gargantas del 
Danubio¨. llegamos a KLOSTER WELTENBURG, bellísimo 
monasterio benedictino fundado en el año 1040. Tiempo 
para visita y continuación a LANDSHUT uno de los pueblos 
mas bonitos de Alemanha, tiempo para almorzar. Seguimos 
a DACHAU donde visitamos el museo sobre el campo de 
concentración Nazi. A media tarde  llegamos a MUNIQUE, 
visitamos el impresionante recinto del BMW WELT (mundo 
BMW) modernísima instalación de exposiciones multifun-
cional del grupo BMW, la prestigiosa marca de automóviles 
alemana. Conocemos también el parque donde se  ubica el 
Olympiastadium de gran belleza arquitectónica y donde se 
celebraron los famosos juegos olímpicos de 1972.  Tras ello 
tiempo libre en el centro histórico donde podrá disfrutar de 
las típicas cervecerías.  

05 LUN. MUNIQUE-Salzburgo- Cesky Krumlov- Praga.-
Viajamos a  SALZBURGO, la ciudad de Mozart, con su cen-
tro renacentista y barroco de gran belleza a la sombra del 
magnífico castillo medieval. Posteriormente continuamos 
hacia Chequia, conociendo CESKY KRUMLOV,  hermosísi-
ma pequeña ciudad medieval, sobre un cañón y rodeada 
de murallas. Tiempo para pasear. Continuación a PRAGA. 
Llegada al final de la tarde.

06 MAR. Praga.-
Por la mañana incluimos visita panorámica de esta  ciu-
dad, una de las más hermosas de Europa, donde destacan 
el Castillo, la Plaza del Ayuntamiento y el hermoso Puente 
de Carlos. Finalizamos el día con un traslado nocturno al 
centro de la ciudad, lugar en el que  se ubican muchas tra-
dicionales cervecerías donde podrá usted Jantarr.

07 MIE. Praga-Bratislava-Viena.-
Saldremos temprano de Praga. Viajamos a BRATISLAVA, 
la capital de Eslovaquia, ciudad junto al Danubio con un 
atractivo núcleo histórico. Tiempo para pasear y almorzar. 
Tras la hora del almoço continuamos ruta a VIENA .- 
Llegada y tiempo libre.
Nota: en ocasiones la visita de Viena se efectúa a la llegada 
en lugar del jueves.

08 JUE. Viena.-
Por la mañana  incluimos una visita panorámica  de la ciu-
dad; podrá conocer sus majestuosas avenidas, sus hermo-
sísimos palacios, sus grandes parques, su centro histórico.
Por la noche incluimos un traslado a la plaza del 
Ayuntamiento, podrá disfrutar su iluminación y la activi-
dad nocturna de las calles vecinas.

09 VIE. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saldremos a primera hora por regiones de colinas y 
lagos. Llegada a SALZBURGO, tiempo para almorzar y 
dar un paseo por  la ciudad de Mozart. Continuación a 
INNSBRUCK. Llegada a la capital del Tirol y un breve paseo 
por la ciudad en el corazón de los Alpes.

10 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.-
Hoy disfrutaremos de un día de paisajes extraordinarios. 
Iremos a ZUGSPITZE en la frontera entre Austria y Alemanha. 
Subimos a la cumbre de la montaña más alta de Alemanha 
con el teleférico (incluido). En días buenos, podemos ver 
una panorámica de los picos nevados de las montañas 
en 4 países.  Tras ello viajaremos a REUTTE, caminaremos 
por el “puente tibetano” mas largo de Europa (entrada 
incluida) entre paisajes extraordinarios. Posteriormente 
vamos  FELDKIRCH, junto a la frontera con Suíça, 
Liechtenstein y Alemanha; encantadora ciudad amurallada 
con hermoso casco medieval y castillo. Tiempo libre.

11 DOM. Feldkirch- St Gallen- Constanza- Mainau- Steim 
am Rhein- Cataratas del Rhin-  ZURIQUE.-

Saldremos a St. GALLEN, su centro ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad con su magnífica catedral 
y su casco medieval. Posteriormente seguimos el lago de 
Constanza, entre Alemanha y Suíça. Un paseo por el centro 
de CONSTANZA antes de ir a la isla de MAINAU (acceso por 
puente peatonal) con su bellísimo jardín botánico (entrada 
incluida).   Tras ello, nuevamente en Suíça paseo por STEIN 
AM RHEIN, pueblo muy pintoresco a orillas del Rhin, bellí-
simas casas con sus muros pintados. Conocemos también 
(entrada incluida) las  Cataratas del Rhin, las cataratas 
con mayor caudal de Europa.  Llegada a  ZURIQUE al final 
del día

12 LUN.  ZURIQUE- Rapperswill-  ZURIQUE.-
Con nuestra guía, daremos un paseo por la ciudad más 
poblada de Suíça, la capital financiera y cultural del país. La 
ciudad de los bancos ha sido dos veces declarada la ciudad 
con la mejor calidad de vida en el mundo.  Tras ello inclui-
remos un  Crucero  en el lago  ZURIQUE de casi dos horas. El 
barco hace paradas breves, lo que nos permite admirar las 
aldeas en el camino. Baixamos en RAPPERSWILL, un peque-
ño y pintoresco pueblo dominado por su castillo medieval. 
Volvemos a  ZURIQUE en tren, y veremos la eficiencia y 
puntualidad de los Ferrocarriles Suizos.   
Nota: Esta etapa, según número de viajeros, podrá  
efectuar los traslados al centro y desde la estación en 
transporte público. 

13 MAR.  ZURIQUE- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- 
GENEBRA.-

Saldremos hacia BERNA, capital del país y una de las 
ciudades históricas más bellas de Suíça. Subimos al jardín 
de las Rosas para divisar la vista de la ciudad desde su 
mirador. Tiempo libre para pasear y almorzar. Por la tarde 
salimos hacia la Suíça de habla Francesa. Paramos en 
FRIBURGO, hermosa ciudad bilingüe. Tras ello continuamos 
hacia el Lago Lemán, paramos en NYON, pequeña ciudad 
de origen romano a orillas del lago. Desde aquí tomamos 
barco para cruzar el Lago Lemán hacia Francia. Llegada a 
YVOIRE, precioso pueblo medieval a orillas del lago, con sus 
puertas fortificadas, su castillo y sus calles llenas de flo-
res. GENEBRA –Llegada al final del día-.  Jantar incluida. 
Nota: Normalmente nuestro hotel está ubicado en la perife-
ria francesa de la metrópoli.  

14 MIE. GENEBRA.-
Tras el desayuno incluimos visita panorámica con guía 
local en GENEBRA, ciudad junto al Lago Leman que acoge 
la sede europea de las Naciones Unidas, la sede de la 
Organización Mundial del Trabajo, de la Cruz Roja y nume-
rosas otras sedes de organismos internacionales. La visita 
finaliza en el centro de la ciudad. Fin de nuestros servi-
cios. Compruebe la hora de su vuelo por si necesitase una 
noche adicional.  

ID:  18397 DBL INDIV

T.Alt $ 1936 2691

T. Med $ 1862 2617

Alemanha, República Tcheca, Áustria e Suíça

HOTÉIS PREVISTOS

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

Abr.20: 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 08, 15, 22

landshut
Fotografía:  Jancho

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem e café da manhã 
continental.

• Inclui traslado de chegada. 
• Barco: pelo Vale do Danúbio, Lago Zurique, 

Lago Leman. 
• Visita Panorâmica em:  Berlim, Praga, 

Viena, Innsbruck, Genebra. 
• Traslado noturno: Cervejaria no centro de 

Munique, centro histórico de Praga, Praca 
da prefeitura em Viena.

• Entradas: Memorial do Holocausto, Museu 
do Muro de Berlim, Museu do campo de 
concentração de Dachau, BWM WELT em 
Munique, Ponte tibetana de Reutte,  Jardim 
botânico ilha de Mainau, Cataratas do Reno. 

• Passeio em Trem: Rapperswill – Zurique. 
• Funicular: Zugspitze.
• 1 Almoço ou jantar Incluído em : Genebra. 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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DESDE 1723E-DÍAS 15

BERLIM 

Dresde
Praga

VENEZA

Verona

Lago de Garda

Innsbruck

Feldkirch

Fussen

Rotemburgo

Goslar

 MUNIQUE

Frankfurt

DUSSELDORF 

Hannover

 Viena

2

2

2

2

1

1

1

1

1
1

Ljubljana

01 QUI. Berlim.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante 
capital da Alemanha. Conheceremos o centro histórico, a 
ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, 
suas artérias comerciais e seus parques. Conheceremos 
também o impressionante Memorial do Holocausto e o 
Museu-memorial do Muro de Berlim.   OPÇionalmente, 
sugere-se conhecer os arredores de Postdam   com seus 
belos palácios.  

03 SAB. Berlim-Dresden-Praga.-
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, graças 
ao seu excepcional patrimônio arquitetônico e artístico, 
transformou-se em um dos principais centros turísticos da 
Alemanha. Tempo para almoçar e conhecer seus palácios. 
Posteriormente, saída rumo à República Tcheca. Chegada 
a PRAGA, à tarde. Visita panorâmica da cidade, uma das 
mais belas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a Praça 
da Prefeitura e a bela Ponte Carlos (nota: a visita poderá 
ser realizada no domingo). Finalizaremos nosso dia, com 
um traslado noturno ao centro da cidade, onde existem 
várias cervejarias tradicionais.

04 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio OPÇional para conhecer a 
“Praga Artística”, visitando: Mala Strana, Menino Jesus 
de Praga, São Nicolas, cruzeiro pelo rio Moldava, bairro 
judeu, etc...

05 SEG. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.-
Saída de Praga no início da manhã rumo à CESKY 
KRUMLOV, bela e pequena cidade medieval, cercada de 
muralhas. Tempo para passear e almoçar. No começo da 
tarde, saída com destino à Áustria. Parada em DURSTEIN, 
pitoresco povoado às margens do rio Danúbio, onde foi 
preso Ricardo Coração de Leão. Seguindo o Rio Danúbio, 
continuação até VIENA, capital austríaca. Chegada ao 
final da tarde. 
Nota:  Durante os meses do inverno, de novembro a março, 
não se visitará o vilarejo de Durstein porque chegaremos em 
horas noturnas e não há atividade nem recursos turísticos 
durante esse período.

06 TER. Viena.-
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se poderá 
conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e gran-
des parques. À noite faremos um translado à Praça da 
Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua iluminação 
e da atividade noturna das ruas vizinhas.

07 QUA. Viena- Maribor- Ljubljana- Veneza.-
Sairemos de Viena, etapa de grande beleza paisagística. 
Viajaremos, entre altas montanhas, à Eslovênia. Breve 
parada em MARIBOR, um passeio junto da catedral e do 
castelo, e tempo para almoçar. Em LJUBLJANA tempo 
para passear pelo bonito centro desta pequena capital. À 
tarde viajaremos rumo ao Mar Adriático, entraremos na 
Itália. VENEZA, chegada prevista para o final da tarde. 
Alojamento na região de Mestre.

08 QUI. Veneza.-
Pela manhã, traslado em barco até a região da Praça de 
São Marcos de Veneza, cidade situada sobre um grupo 
de mais de 100 pequenas ilhas ligadas por pontes e 
conheceremos caminhando com guia local os arredores 
da Praça de São Marcos, Basílica, Campanille da cidade 
dos canais. Tempo livre.   À tarde, sugere-se um passeio 
OPÇional em gôndola.

09 SEX. Veneza-Verona- Lago da Garda-Innsbruck.-
Saída rumo a VERONA. Tempo para conhecer a cidade de 
Romeu e Julieta com seu importante anfiteatro romano. 
Posteriormente, contornamos um dos mais belos lagos 
alpinos, o Lago de Garda. Chegada e tempo no bonito 
povoado de LIMONE. Embarque em um pequeno cruzeiro 
até RIVA. Continuação à Áustria. Chegada em INNSBRUCK 
prevista para a metade da tarde com tempo para conhecer 
seu bonito centro histórico.   

10 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.-
Hoje desfrutaremos de um dia com paisagens extraordi-
nárias. Iremos para ZUGSPITZE, cidade localizada entre a 
fronteira da Áustria e Alemanha. Subiremos ao cume da 
montanha mais alta da Alemanha de teleférico (incluído). 
Nos dias em que o tempo estiver bom, poderemos apreciar 
a vista panorâmica dos picos nevados das montanhas 
em 4 países. Posteriormente, viajaremos rumo a REUTTE, 
caminharemos entre paisagens extraordinárias pela 
“ponte de estilo tibetano” mais longa da Europa (ingresso 
incluído). Posteriormente iremos para FELDKIRCH, junto à 
fronteira da Suíça, Liechtenstein e Alemanha; encantadora 
cidade amuralhada com um belo centro medieval e caste-
lo. Tempo livre.

11 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munique .-
Viajaremos Alemanha. Tempo para passear em LINDAU, no 
lago de CONSTANÇA, a cidade antiga está encravada em 
uma ilha. Continuação rumo à DACHAU, onde visitaremos 
o museu do campo de concentração nazista.  Na hora do 
almoço chegaremos a MUNIQUE. Visitaremos o impressio-
nante recinto da BMW WELT (mundo BMW), moderníssimas 
instalações de exposições multifuncionais do grupo BMW, 
a prestigiada marca de automóveis alemã e depois conhe-
ceremos o parque onde está localizado o Olympiastadion 
de grande beleza arquitetônica e onde foram realizados os 
famosos Jogos Olímpicos de 1972. Posteriormente dispore-
mos de tempo livre no centro histórico onde você poderá 
desfrutar das típicas cervejarias.

12 SEG. Munique- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.-
Entre altos cumes alpinos e belas paisagens, chegamos em 
FUSSEN, onde se localiza o Castelo de Neuschwanstein, 
subiremos de ônibus até a Ponte de Maria, onde des-
frutaremos de uma fantástica paisagem a partir desta 
pequena ponte localizada entre barrancos, em que você 
poderá retornar caminhando ou de charrete (não incluí-
do).    Seguindo a ¨Rota romântica¨, a viagem segue para 
ROTEMBURGO, cidade cercada de muralhas. Entrada 
incluída ao belíssimo ¨Museu do Natal¨. Continuação até 
FRANKFURT, capital financeira da Alemanha.

13 TER. Frankfurt-Cruzeiro Reno-Cochem-Burg Eltz-
Colonia- Dusseldorf.-

Hoje é dia de conhecer o Vale do Reno e Mosela, dois rios 
históricos e com povoados cheios de encanto. Se fará 
um pequeno cruzeiro pelo rio Reno, entre os povoados 
de RUDESHEIM e ST. GOAR. Sem dúvida, o lugar mais 
pitoresco do Reno. Posteriormente, tempo para almoçar 
em COCHEM, às margens do rio Mosela. Conheceremos 
também o incrível Burg Eltz, castelo medieval cercado de 
bosques entre montanhas. Chegada em COLÔNIA prevista 
para o final da tarde, tempo para passear na ativa área da 
catedral antes de dar continuidade ao nosso hotel locali-
zado em DUSSELDORF.
Nota:  em alguma data o alojamento poderá ser feito  
em Colônia. 

14 QUA. Dusseldorf- Zollverein -Hamelin-Hannover.-
Um passeio por DUSSELDORF, cidade às margens do 
Reno, no centro da região mais industrial da Alemanha. 
Continuaremos rumo a ZOLLVEREIN, um dos pontos mais 
importantes da “rota europeia da herança industrial”, 
visitaremos seu complexo industrial da mina de carvão, 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Seguiremos para o norte, pararemos em  HAMELIN, no 
norte da Alemanha. Esta cidade se tornou popular devi-
do ao conto folclórico ¨O Flautista de Hamelin¨. Após 
passar pelas ¨pegadas dos ratos¨, a viagem continua 
até HANNOVER. Tempo para conhecer o centro desta 
imponente cidade. 
Nota: Datas de feiras e congresso o alojamento poderá ser 
feito em alguma cidade próxima. 

15 QUI. Hannover-Goslar-Berlim.-
Tempo livre em HANNOVER, antes de continuar a viagem 
até GOSLAR, um dos mais belos povoados da Alemanha, 
com sua arquitetura de madeira, suas muralhas e praças. 
Tempo para passear e almoçar. Continuação até BERLIM. 
Chegada no meio da tarde. Tempo livre (ou visita da cida-
de dependendo da época do ano).Fim dos nossos servi-
ços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar 
de uma noite adicional. 

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem e café da manhã 
continental. 

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Tronchetto / Praça de São Marcos / 

Tronchetto em Veneza, Pelo lago de Garda, 
Pelo vale de Reno.

• Visita Panorâmica em: Berlim, Praga, 
Viena, Veneza.

• Traslado Noturno: Centro histórico de 
Praga, Praça da Prefeitura em Viena., 
Cervejaria de centro Munique.

• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu do 
Muro em Berlim., Fábrica cristal de Murano 
em Veneza, Ponte tibetana de Reutte, Museu 
Campo de Concentração de Dachau, BMW 
WELT em Munique, Museu do Natal em 
Rothenburg, Complexo minero da indústria 
do carvão em Zollverein.

Alemanha, República Tcheca e Áustria

ID: 18396  DBL INDIV

T.Alt $ 1856 2547

T. Med $ 1777 2468

T. Baixa $ 1723 2414

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

Abr.20: 09, 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05
Dez.20: 10, 24
Jan.21: 21
Fev.21: 18
Mar.21: 18

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Dresde
fotografía: Luchosan

Alemanha

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 920E-DÍAS 8
DATAS DE SAÍDA

01 QUI. Berlim.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos loca-
lizados na recepção do hotel.

02 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e 
pujante capital da Alemanha. Conheceremos o 
centro histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o 
Portão de Brandemburgo, suas artérias comerciais 
e seus parques. Conheceremos também o impres-
sionante Memorial do Holocausto e o Museu-
memorial do Muro de Berlim.   OPÇionalmente, 
sugere-se conhecer os arredores de Postdam  com 
seus belos palácios.  

03 SAB. Berlim- Dresden- Bamberg- Nuremberg.-
Saída rumo à DRESDEN, cidade que está situada 
junto ao Rio Elba e onde se poderá admirar seu 
palácio. A viagem segue para a Baviera. Chegada 
em BAMBERG, belíssima cidade cheia de vida. 
Sugere-se passear pela ¨Pequena Veneza¨. 
Continuação em direção a cidade histórica de 
NUREMBERG, a segunda cidade da Baviera, com 
longa história, onde se encontrava o Coliseu  
de Hitler.

04 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- 
Landshut -Dachau- Munique.-

O dia de hoje nos prepara grandes surpresas. Em 
Kelheim embarcaremos para realizar um rápi-
do cruzeiro pelo vale do Danúbio, na zona das 
“gargantas do Danúbio”. Chegada a KLOSTER 
WELTENBURG, um belíssimo mosteiro beneditino 
fundado no ano de 1040. Tempo para visita. Saída 
rumo a LANDSHUT, uma das cidades mais bonitas 
da Alemanha. Tempo para almoçar. À tarde, segui-
remos para DACHAU, onde visitaremos o museu 
sobre o campo de concentração Nazista. À tarde, 
chegada a MUNIQUE, visitaremos o impressionan-
te recinto da BMW WELT (mundo BMW), modernís-
simas instalações de exposições multifuncionais 
do grupo BMW, a prestigiada marca de automóveis 
alemã depois disso conheceremos o parque onde 
está localizado o Olympiastadion de grande beleza 
arquitetônica e onde foram realizados os famosos 
Jogos Olímpicos de 1972. Posteriormente dispore-
mos de tempo livre no centro histórico onde você 
poderá desfrutar das típicas cervejarias.

05 SEG. Munique- Fussen- Rotemburgo- 
Frankfurt.-

Entre altos cumes alpinos e belas paisagens, che-
gamos em FUSSEN, onde se localiza o Castelo 
de Neuschwanstein, subiremos de ônibus até a 

Ponte de Maria, onde desfrutaremos de uma fan-
tástica paisagem a partir desta pequena ponte 
localizada entre barrancos, em que você poderá 
retornar caminhando ou de charrete (não incluí-
do).  Seguindo a ¨Rota romântica¨, a viagem segue 
para ROTEMBURGO, cidade cercada de muralhas. 
Entrada incluída ao belíssimo ¨Museu do Natal¨. 
Continuação até FRANKFURT, capital financeira 
da Alemanha.

06 TER. Frankfurt-Cruzeiro Reno-Cochem-Burg 
Eltz-Colonia- Dusseldorf.-

Hoje é dia de conhecer o Vale do Reno e Mosela, dois 
rios históricos e com povoados cheios de encanto. 
Se fará um pequeno cruzeiro pelo rio Reno, entre os 
povoados de RUDESHEIM e ST. GOAR. Sem dúvida, 
o lugar mais pitoresco do Reno. Posteriormente, 
tempo para almoçar em COCHEM, às margens do 
rio Mosela. Conheceremos também o incrível Burg 
Eltz, castelo medieval cercado de bosques entre 
montanhas. Chegada em COLÔNIA  prevista para 
o final da tarde, tempo para passear na ativa área 
da catedral antes de dar continuidade ao nosso 
hotel localizado em DUSSELDORF.
Nota:  em alguma data o alojamento poderá ser 
feito em Colônia. 

07 QUA. Dusseldorf- Zollverein -Hamelin-
Hannover.-

Um passeio por DUSSELDORF, cidade às margens 
do Reno, no centro da região mais industrial da 
Alemanha. Continuaremos rumo a ZOLLVEREIN, 
um dos pontos mais importantes da “rota euro-
peia da herança industrial”, visitaremos seu 
complexo industrial da mina de carvão, decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Seguiremos para o norte, pararemos em HAMELIN, 
no norte da Alemanha. Esta cidade se tornou popu-
lar devido ao conto folclórico ¨O Flautista de 
Hamelin¨. Após passar pelas ¨pegadas dos ratos¨, 
a viagem continua até HANNOVER. Tempo para 
conhecer o centro desta imponente cidade. 
Nota: Datas de feiras e congresso o alojamento 
poderá ser feito em alguma cidade próxima. 

08 QUI. Hannover- Goslar- Berlim.-
Um tempo disponível no centro da cidade 
de HANNOVER, antes de continuar a viagem 
até GOSLAR, um dos mais belos povoados da 
Alemanha, com sua arquitetura de madeira, suas 
muralhas e praças. Tempo para passear e almo-
çar. Continuação até BERLIM. Chegada no meio 
da tarde.Fim dos nossos serviços.  Verifique a 
hora de seu voo  para saber se vai precisar de 
uma noite adicional. 

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem e café da manhã 
continental.. 

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Pelo vale de Danúbio, Pelo vale 

de Reno.
• Visita Panorâmica em: Berlim.
• Traslado Noturno: Bairro das Cervejarias 

em Munique.
• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu 

do Muro, Museu do Campo de Concentração 
de Dachau; BMW WELT Mundo BMW Em 
Munique, Museu do Natal em Rothenburg, 
Complexo minero da indústria do carvão 
em Zollverein.

ID: 18393  DBL INDIV

T.Alt $ 952 1303

T. Med $ 926 1277

T. Baixa $ 920 1271

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

BERLIM 
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Rotemburgo

MUNIQUE

Frankfurt

DUSSELDORF 

Hannover

Bamberg

Dachau
Nuremberg

Fussen
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1

1

1

1

1

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

Abr.20: 02, 09, 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12
Dez.20: 17, 31
Jan.21: 28
Fev.21: 25
Mar.21: 25

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Frankfurt

DUSSELDORF 

Hannover
Berlin

Dresde

Hamelin Goslar

Praga
Lednice

Bratislava

Olomuc

Budapeste

Cracóvia

Auschwitz

Varsóvia

1
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1

2

2

2

2

DESDE 1261E-DÍAS 13

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Alemanha e Europa do Leste
01 SEG. Frankfurt.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá 
de tarde informação para o início do seu roteiro, ou através 
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 TER. Frankfurt-Cruzeiro Reno-Cochem-Burg Eltz-
Colônia- Dusseldorf.-

Hoje é dia de conhecer o Vale do Reno e Mosela, dois rios 
históricos e com povoados cheios de encanto. Se fará um 
pequeno cruzeiro pelo rio Reno, entre os povoados de 
RUDESHEIM e ST. GOAR. Sem dúvida, o lugar mais pitoresco 
do Reno. Posteriormente, tempo para almoçar em COCHEM, 
às margens do rio Mosela. Conheceremos também o incrível 
Burg Eltz, castelo medieval cercado de bosques entre mon-
tanhas. Chegada em COLÔNIA prevista para o final da tarde, 
tempo para passear na ativa área da catedral antes de dar 
continuidade ao nosso hotel localizado em DUSSELDORF.
Nota:  em alguma data o alojamento poderá ser feito em 
Colônia. 

03 QUA. Dusseldorf- Zollverein -Hamelin-Hannover.-
Um passeio por DUSSELDORF, cidade às margens do Reno, no 
centro da região mais industrial da Alemanha. Continuaremos 
rumo a ZOLLVEREIN, um dos pontos mais importantes da 
“rota europeia da herança industrial”, visitaremos seu com-
plexo industrial da mina de carvão, declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Seguiremos para o norte, 
pararemos em HAMELIN, no norte da Alemanha. Esta cidade 
se tornou popular devido ao conto folclórico ¨O Flautista de 
Hamelin¨. Após passar pelas ¨pegadas dos ratos¨, a viagem 
continua até HANNOVER. Tempo para conhecer o centro 
desta imponente cidade. 
Nota: Datas de feiras e congresso o alojamento poderá ser 
feito em alguma cidade próxima. 

04 QUI. Hannover-Goslar-Berlim.-
Tempo livre em HANNOVER, antes de continuar a viagem até 
GOSLAR, um dos mais belos povoados da Alemanha, com sua 
arquitetura de madeira, suas muralhas e praças. Tempo para 
passear e almoçar. Continuação até BERLIM. Chegada no 
meio da tarde. Tempo livre (ou visita da cidade dependendo 
da época do ano).

05 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante 
capital da Alemanha. Conheceremos o centro histórico, a 
ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, 
suas artérias comerciais e seus parques. Conheceremos tam-
bém o impressionante Memorial do Holocausto e o Museu-
memorial do Muro de Berlim.   OPÇionalmente, sugere-se 
conhecer os arredores de Postdam  com seus belos palácios.  

06 SAB. Berlim-Dresden-Praga.-
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, graças 
ao seu excepcional patrimônio arquitetônico e artístico, 
transformou-se em um dos principais centros turísticos da 

Alemanha. Tempo para almoçar e conhecer seus palácios. 
Posteriormente, saída rumo à República Tcheca. Chegada 
a PRAGA, à tarde. Visita panorâmica da cidade, uma das 
mais belas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a Praça 
da Prefeitura e a bela Ponte Carlos (nota: a visita poderá 
ser realizada no domingo). Finalizaremos nosso dia, com um 
traslado noturno ao centro da cidade, onde existem várias 
cervejarias tradicionais.

07 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio OPÇional para conhecer a “Praga 
Artística”, visitando: Mala Strana, Menino Jesus de Praga, São 
Nicolas, cruzeiro pelo rio Moldava, bairro judeu, etc...

08 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.-
Saída de Praga no início da manhã. Na região da Morávia, 
tempo para conhecer os jardins e admirar os castelos 
de LEDNICE, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco. A viagem segue via Eslováquia até a Hungria. Em 
GYOR, tempo para almoçar e passear pela ¨cidade dos 
quatro rios¨. Continuação até Budapeste, às margens do 
rio Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, traslado 
incluído ao calçadão, repleto de restaurantes típicos, alguns 
com música ao vivo.

09 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram origem ao 
nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo centro e ¨Peste¨ 
com suas áreas comerciais. Poderão desfrutar do encanto da 
cidade do Danúbio. Tarde livre.

10 QUA. Budapeste- Bratislava- Olomouc- Cracóvia.-
Saída cedo rumo à BRATISLAVA, capital da Eslováquia, 
às margens do Rio Danúbio e conhecida pelo seu atrati-
vo núcleo histórico. A continuação passamos a República 
Tcheca. OLOMOUC. Tempo para conhecer a cidade patrimô-
nio da humanidade e almoçar. Saída em direção Polônia e 
chegada em CRACÓVIA ao final do dia.

11 QUI. Cracóvia- Auschwitz- Czestochowa- Varsóvia.-
Visita panorâmica de CRACÓVIA, passando por ruas medie-
vais e seu Palácio Real. Após a hora do almoço, viagem até 
Auschwitz-BIRKENAU, onde se conhecerá o mais famo-
so campo de concentração da Polônia, que traz amargas 
lembranças da era nazista europeia. Posteriormente, em 
CZESTOCHOWA, visita ao Mosteiro de Jasna Gora, lugar de 
peregrinação muito procurado, onde se encontra a Virgem 
Negra. Chegada à VARSÓVIA ao final do dia.

12 SEX. Varsóvia.-
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica de VARSÓVIA, 
a cidade velha, o Castelo Real, o monumento em memória do 
Gheto judio, o Parque Lazienki. Tarde livre.

13 SAB. Varsóvia.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

cochem burg-eltz
FOTOGRAFIA: VLADE

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

ID: 18394   DBL INDIV

T.Alt $ 1388 2010

T. Med $ 1324 1946

T. Baixa $ 1261 1883

Abr.20: 06, 13, 20, 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28
Out.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem e café da manhã 
continental. 

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Pelo vale de  Reno  .
• Visita Panorâmica em: Berlim, Praga, 

Budapeste, Cracóvia,  Varsóvia 
• Traslado Noturno: Centro histórico de 

Praga, Centro histórico de Budapeste.
• Entradas: Complexo minero da indústria 

do carvão  em Zollverein, Memorial do 
Holocausto; Museu do Muro em Berlim.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Grossglockner

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1271E-DÍAS 11/13
DATAS DE SAÍDA

(OPÇ. 1) Áustria y Alemanha Completo Fin Berlin
01 QUA. Viena.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá 
de tarde informação para o início do seu roteiro, ou através 
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 QUI. Viena.- l
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se pode-
rá conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e 
grandes parques. À noite faremos um translado à Praça da 
Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua iluminação e 
da atividade noturna das ruas vizinhas.

03 SEX. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- Klagenfurt- 
Villach.-

Etapa de grande beleza paisagística. Saída rumo à região 
conhecida como ¨os bosques de Viena¨. Parada em BADEN, 
cidade balneária barroca que traz à memória a imperatriz 
Maria Teresa. Posteriormente, viagem a GRAZ, a capital da 
Estíria e segunda maior cidade da Áustria, com seu interes-
sante centro histórico que foi declarado como Patrimônio 
da Humanidade. Após a hora do almoço, viagem pelas belas 
paisagens dos Alpes. Parada em MARIA WORTH, pitoresco 
povoado às margens do lago entre montanhas.  Chegada a 
KLAGENFURT, a capital da Caríntia; cidade pitoresca junto 
ao lago que segundo as lendas era habitado por um monstro. 
Nos alojamos na próxima e bonita cidade de VILLACH.

04 SAB. Villach- Grossglockner- Krimml-Innsbruck.-
Hoje será realizada uma das etapas mais bonitas da Europa. 
É hora de entrar no coração dos Alpes no Tirol, pela estrada 
que atravessa o PARQUE NACIONAL DE LOS GLACIARES. Em 
Grossglockner (entrada incluída), fantásticas paisagens de 
altas montanhas, glaciares e neves eternas. Paradas para 
desfrutar das paisagens e ¨tocar a neve¨. Em seguida, será 
possível apreciar as Cataratas de Krimml (entrada incluída), 
com suas águas caindo de 380 metros de altura. Tempo para 
almoçar. Continuação até INNSBRUCK, a capital do Tirol. 
Nota: Em certas ocasiões (principalmente em maio e outubro) 
a estrada no Parque Nacional de Grossglockner pode estar 
fechada devido a neve. Nesse caso iríamos diretamente a 
Innsbruck por uma estrada alternativa (também com bela 
paisagem).

05 DOM. Innsbruck- Munique.- l
Pela manhã, visita panorâmica de Innsbruck, a capital do 
Tirol, cidade entre montanhas, com seu magnífico bairro his-
tórico. Após a hora do almoço, a viagem segue para a vizinha 
capital da Baviera, a umas 2 horas de distância. Chegada em 
MUNIQUE–aproximadamente às 16h-. Visitaremos o impres-
sionante recinto da BMW WELT (mundo BMW), moderníssimas 
instalações de exposições multifuncionais do grupo BMW, 
a prestigiada marca de automóveis alemã.  Conheceremos 
depois disso o parque onde está localizado o Olympiastadion, 
de grande beleza arquitetônica e onde foram realizados os 
famosos Jogos Olímpicos de 1972;    Posteriormente, dispo-
remos de tempo livre no centro histórico onde você poderá 
desfrutar das típicas cervejarias.

06 SEG. Munique- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.-
Entre altos cumes alpinos e belas paisagens, chegamos em 
FUSSEN, onde se localiza o Castelo de Neuschwanstein, 
subiremos de ônibus até a Ponte de Maria, onde desfruta-
remos de uma fantástica paisagem a partir desta pequena 
ponte localizada entre barrancos, em que você poderá retor-
nar caminhando ou de charrete (não incluído).    Seguindo 
a ¨Rota romântica¨, a viagem segue para ROTEMBURGO, 
cidade cercada de muralhas. Entrada incluída ao belíssimo 
¨Museu do Natal¨. Continuação até FRANKFURT, capital 
financeira da Alemanha.

07 TER. Frankfurt-Cruzeiro Reno-Cochem-Burg Eltz-
Colônia- Dusseldorf.-

Hoje é dia de conhecer o Vale do Reno e Mosela, dois 
rios históricos e com povoados cheios de encanto. Se fará 
um pequeno cruzeiro pelo rio Reno, entre os povoados de 
RUDESHEIM e ST. GOAR. Sem dúvida, o lugar mais pitoresco 
do Reno. Posteriormente, tempo para almoçar em COCHEM, 
às margens do rio Mosela. Conheceremos também o incrível 
Burg Eltz, castelo medieval cercado de bosques entre mon-

tanhas. Chegada em COLÔNIA prevista para o final da tarde, 
tempo para passear na ativa área da catedral antes de dar 
continuidade ao nosso hotel localizado em DUSSELDORF.
Nota:  em alguma data o alojamento poderá ser feito em 
Colônia. 

08 QUA. Dusseldorf- Zollverein -Hamelin-Hannover.-
Um passeio por DUSSELDORF, cidade às margens do 
Reno, no centro da região mais industrial da Alemanha. 
Continuaremos rumo a ZOLLVEREIN, um dos pontos mais 
importantes da “rota europeia da herança industrial”, visi-
taremos seu complexo industrial da mina de carvão, decla-
rado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Seguiremos 
para o norte, pararemos em HAMELIN, no norte da Alemanha. 
Esta cidade se tornou popular devido ao conto folclórico ¨O 
Flautista de Hamelin¨. Após passar pelas ¨pegadas dos 
ratos¨, a viagem continua até HANNOVER. Tempo para 
conhecer o centro desta imponente cidade. 
Nota: Datas de feiras e congresso o alojamento poderá ser 
feito em alguma cidade próxima. 

09 QUI. Hannover-Goslar-Berlim.- z
Tempo livre em HANNOVER, antes de continuar a viagem até 
GOSLAR, um dos mais belos povoados da Alemanha, com sua 
arquitetura de madeira, suas muralhas e praças. Tempo para 
passear e almoçar. Continuação até BERLIM. Chegada no 
meio da tarde. Tempo livre (ou visita da cidade dependendo 
da época do ano).

10 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante 
capital da Alemanha. Conheceremos o centro histórico, a 
ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, 
suas artérias comerciais e seus parques. Conheceremos tam-
bém o impressionante Memorial do Holocausto e o Museu-
memorial do Muro de Berlim.   OPÇionalmente, sugere-se 
conhecer os arredores de Postdam  com seus belos palácios.  

11 SAB. Berlim.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 2) Áustria y Alemanha Completo Fin Praga
Dias 1 - 10 como em Opç. 1
11 SAB. Berlim-Dresden-Praga.- l
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, graças 
ao seu excepcional patrimônio arquitetônico e artístico, 
transformou-se em um dos principais centros turísticos da 
Alemanha. Tempo para almoçar e conhecer seus palácios. 
Posteriormente, saída rumo à República Tcheca. Chegada 
a PRAGA, à tarde. Visita panorâmica da cidade, uma das 
mais belas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a Praça 
da Prefeitura e a bela Ponte Carlos (nota: a visita poderá 
ser realizada no domingo). Finalizaremos nosso dia, com um 
traslado noturno ao centro da cidade, onde existem várias 
cervejarias tradicionais.

12 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio OPÇional para conhecer a “Praga 
Artística”, visitando: Mala Strana, Menino Jesus de Praga, 
São Nicolas, cruzeiro pelo rio Moldava, bairro judeu, etc...

13 SEG. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 3) Áustria y Alemanha Completo
Dias 1 - 12 como em Opç. 2
13 SEG. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Saída de Praga no início da manhã rumo à CESKY KRUMLOV, 
bela e pequena cidade medieval, cercada de muralhas. 
Tempo para passear e almoçar. No começo da tarde, saída 
com destino à Áustria. Parada em DURSTEIN, pitoresco 
povoado às margens do rio Danúbio, onde foi preso Ricardo 
Coração de Leão. Seguindo o Rio Danúbio, continuação até 
VIENA, capital austríaca. Chegada ao final da tarde. 
Nota:   Durante os meses do inverno, de novembro a março, 
não se visitará o vilarejo de Durstein porque chegaremos em 
horas noturnas e não há atividade nem recursos turísticos 
durante esse período.
Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu voo  para 
saber se vai precisar de uma noite adicional. 

FIN BERLIN
ID: 18399  

FIN PRAGA
ID: 18400  

FIN VIENA
ID: 18398  

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1340 1829 1559 2149 1590 2180

T. Med $ 1271 1760 1473 2063 1511 2101

T.media $ 1282 1771 1463 2053 1500 2090

Suplementos

Comidas $ 77 77 102 102 128 128

O suplemento de comidas inclui um total de 3/4/5 
refeições nos lugares indicados 
zAlmoço; lJantar. 

Áustria e Alemanha
Fim Berlin (Opção 1)
Fim Praga (Opção 2)
CompletA (Opção 3)

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

Abr.20: 15, 22, 29
Mai.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30
Out.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem e café da manhã 
continental.

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Pelo vale de  Reno  .
• Visita Panorâmica em: Viena, Innsbruck, 

Berlim. 
• Traslado Noturno: Praça da Prefeitura em 

Viena, Bairro das cervejarias em Munique. 
• Entradas: Parque Nacional de Glaciares em 

Glossglockner, Cataratas de Kriml, BMW 
WELT Mundo BMW de Munique, Muse do 
Natal em  Rotemburgo, Complexo de mine-
ração do carvão em Zollverein, Memorial 
do Holocausto; Museu do Muro em Berlim.

• 
• Serviços adicionais OPÇ. 2
• Visita Panorâmica em: Praga.
• Traslado Noturno: Centro histórico de 

Praga.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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DESDE 1255E-DÍAS 11/15
(OPÇ. 1) Laço Germânico
01 SAB. Paris.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de 
tarde informação para o início do seu roteiro, ou através dos car-
tazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 DOM. Paris.- AL
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você poderá pas-
sear, caso deseje, pelos seus belos jardins ou visitar seu interior. 
Depois disso translado ao bairro boêmio de Montmartre com seus 
artistas ao ar livre e pequenos restaurantes onde poderá almoçar. 
A tarde   faremos uma visita panorâmica à cidade de Paris com 
guia local. Retorno ao hotel. Caso deseje, poderá assistir de forma 
OPÇional ao Moulin Rouge, um espetáculo de variedades. 

03 SEG. Paris.-
Dia livre. Visita OPÇional ao Museu do Louvre ou passeio de barco 
pelo rio Sena e Bairro Latino.

04 TER. Paris-Bruges-Amsterdã.- z
Saída cedo rumo à Bélgica. Visita a BRUGES, encantadora cidade 
belga repleta de canais. Tempo para almoçar e passear.  No come-
ço da tarde, viagem rumo à Holanda. Chegada em AMSTERDÃ.

05 QUA. Amsterdã-Hannover.- z
Visita panorâmica de AMSTERDÃ, onde se apreciará os estreitos 
canais,  parques e edifícios oficiais. Também se poderá observar a 
técnica de lapidação de diamantes. 
Tempo livre. Após a hora do almoço, saída rumo à Alemanha. 
Chegada a HANNOVER. 
Nota: Datas de feiras e congresso a hospedagem poderá ser feita 
em alguma cidade próxima.

06 QUI. Hannover-Goslar-Berlim.- z
Tempo livre em HANNOVER, antes de continuar a viagem até 
GOSLAR, um dos mais belos povoados da Alemanha, com sua 
arquitetura de madeira, suas muralhas e praças. Tempo para 
passear e almoçar. Continuação até BERLIM. Chegada no meio 
da tarde. Tempo livre (ou visita da cidade dependendo da época 
do ano).

07 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante capital da 
Alemanha. Conheceremos o centro histórico, a ilha dos museus, 
o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, suas artérias comer-
ciais e seus parques. Conheceremos também o impressionante 
Memorial do Holocausto e o Museu-memorial do Muro de Berlim.  
OPÇionalmente, sugere-se conhecer os arredores de Postdam   
com seus belos palácios.  

08 SAB. Berlim- Dresden- Bamberg- Nuremberg.-
Saída rumo à DRESDEN, cidade que está situada junto ao 
Rio Elba e onde se poderá admirar seu palácio. A viagem 
segue para a Baviera. Chegada em BAMBERG, belíssima cida-
de cheia de vida. Sugere-se passear pela ¨Pequena Veneza¨. 
Continuação em direção a cidade histórica de NUREMBERG, a 
segunda cidade da Baviera, com longa história, onde se encon-
trava o Coliseu de Hitler.

09 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- Landshut -Dachau- 
Munique.-

O dia de hoje nos prepara grandes surpresas. Em Kelheim embar-
caremos para realizar um rápido cruzeiro pelo vale do Danúbio, 
na zona das “gargantas do Danúbio”. Chegada a KLOSTER 
WELTENBURG, um belíssimo mosteiro beneditino fundado no 
ano de 1040. Tempo para visita. Saída rumo a LANDSHUT, uma 
das cidades mais bonitas da Alemanha. Tempo para almoçar. 
À tarde, seguiremos para DACHAU, onde visitaremos o museu 
sobre o campo de concentração Nazista. À tarde, chegada a 
MUNIQUE, visitaremos o impressionante recinto da  BMW WELT 
(mundo BMW), moderníssimas instalações de exposições multi-
funcionais do grupo BMW, a prestigiada marca de automóveis 
alemã depois disso conheceremos o parque onde está localizado 
o Olympiastadion de grande beleza arquitetônica e onde foram 
realizados os famosos Jogos Olímpicos de 1972. Posteriormente 
disporemos de tempo livre no centro histórico onde você poderá 
desfrutar das típicas cervejarias.

10 SEG. Munique- Ulm- Tubingen- Stuttgart- Karlsruhe.-
Viajaremos para ULM, a cidade de Einstein às margens do rio 
Danúbio com sua enorme catedral em estilo gótico; seguiremos 
para  TÜBINGEN, cidade universitária muito pitoresca às margens 
do rio Neckar. Tempo para passear e almoçar. Posteriormente 
continuamos para  STUTTGART, a capital de Baden-Wüttemberg 
que tem um agradável centro histórico. Nos hospedaremos en 
KARLSRUHE, cidade que foi capital do estado de Baden e onde se 
destaca seu grande palácio e jardins. 

11 TER. Karlsruhe -Estrasburgo-Paris.- z
Sairemos logo cedo para a França. Ao redor das dez da manhã 
chegaremos a ESTRASBURGO, faremos um passeio de barco pelos 
canais desta impressionante cidade onde se mistura a cultura 
francesa e a cultura alemã. Posteriormente para tempo conhecer 
sua impressionante catedral, o Parlamento Europeu e percorrer a 
pitoresca área da “Petite France.” A primeira hora da tarde saída 
a  PARIS- onde chegamos ao final do día.  Fim dos nossos servi-
ços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar de uma 
noite adicional.

(OPÇ. 2) Laço Germânico com Áustria
Dias 1 - 9 como em Opç. 1
10 SEG. Munique- Salzburgo- Saint Wolfgang-Lago Traunsee- 

Viena.-
Saída rumo à Áustria. Visita a SALZBURGO, a cidade de Mozart, 
com seu centro renascentista e barroco de grande beleza, à 
sombra do poderoso castelo medieval. Continuação da via-
gem passando por lagos e montanhas, numa etapa de grande 
beleza paisagística nos Alpes. Parada em  SAINT WOLFGANG, 
famoso lugar de peregrinação austríaca. A viagem continua 
até TRAUNKIRCHEN, junto ao belo lago de TRAUNSEE, incluído 
cruzeiro pelo lago, avistando quatro castelos e desembarque em 
Gmunden. Continuação até VIENA. Chegada no final da tarde.

11 TER. Viena.- l
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se poderá conhe-
cer suas majestosas avenidas, belos palácios e grandes parques. 
À noite faremos um translado à Praça da Prefeitura, onde você 
poderá desfrutar de sua iluminação e da atividade noturna das 
ruas vizinhas.

12 QUA. Viena- Bratislava- Veneza.- z
Apenas a 65 km de Viena se encontra BRATISLAVA, a capital da 
Eslováquia, cidade junto ao Danúbio com um atrativo centro his-
tórico. Tempo para conhecer a cidade. Continuaremos a viagem 
rumo ao sul da Áustria e Itália; atravessaremos os Alpes entre 
paisagens de grande beleza. Chegada a VENEZA no final do dia. 
Alojamento na região de Mestre.

13 QUI. Veneza.- z
Pela manhã, traslado em barco até a região da Praça de São 
Marcos de Veneza, cidade situada sobre um grupo de mais de 100 
pequenas ilhas ligadas por pontes e conheceremos caminhando 
com guia local os arredores da Praça de São Marcos, Basílica, 
Campanille da cidade dos canais. Tempo livre.  À tarde, sugere-se 
um passeio OPÇional em gôndola.

14 SEX. Veneza- Lugano- Lucerna- Zurique.-
Seguindo o Vale do Pó, entrada na Suíça. Etapa de grande beleza 
paisagística, na região dos Lagos Alpinos. Chegada a  LUGANO. 
Tempo para almoçar e passear pela capital da região Suíça de 
idioma italiano, à beira do grande lago. Após a hora do almo-
ço, passagem pelo túnel de São Gotardo, os Alpes. Chegada 
em LUCERNA no meio da tarde e pausa para conhecer a lindíssi-
ma cidade suíça à beira de seu lago. Continuação até ZURIQUE e 
chegada ao final da tarde, onde poderá fazer um passeio junto 
ao lago. 

15 SAB. Zurique-Berna- Paris.- l
Entre colinas, continuação até BERNA, capital da confederação 
helvética e extraordinária cidade medieval. Tempo para pas-
sear e almoçar. No começo da tarde, viajamos rumo à França, 
passando por belas paisagens de lagos na região de Franco-
Condado. Chegada a PARIS no final do dia.Fim dos nossos servi-
ços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar de uma 
noite adicional. 

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Laço Germânico 
Laço Germânico com Áustria
Opção 1

Opção 2

OPÇÃO 1
ID: 18425  

OPÇÃO 2
ID: 18426  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1372 1957 1995 2862
T. Med $ 1330 1920 1904 2771
T. Baixa $ 1255 1845 1803 2670
Suplementos
Comidas $ 128 128 204 204
O suplemento de comidas inclui um total de 
5/8 refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

KARLSRUHE

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

OPÇÃO 1

Abr.20: 11, 18, 25
Mai.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Set.20: 05, 12, 19, 26
Out.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07
Dez.20: 12, 26
Jan.21: 23
Fev.21: 20
Mar.21: 20
(OPÇ.2 = OPÇ. 1 com as seguintes diferenças)

Abr.20: 04

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

OPÇÃO 2

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem e café da manhã 
continental.

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Barco: Pelo vale de Danúbio, Passeio pelos 

canais em Strasbourg.
• Visita Panorâmica em: Paris, Amsterdã, 

Berlim.
• Traslado Noturno: Bairro das Cervejarias 

em Munique.
• Traslado: Bairro de Montmartre em Paris.
• Entradas: Fábrica - Museu de Diamantes 

em Amsterdã, Memorial do Holocausto; 
Museu do Muro em Berlim., Museu do 
Campo de Concentração de Dachau; BMW 
WELT Mundo BMW Em Munique.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Pelo lago Traunsee, Tronchetto / 

Praça de São Marcos / Tronchetto.
• Visita Panorâmica em: Viena, Veneza.
• Traslado Noturno: Bairro da Prefeitura em 

Viena.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza.
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Grossglockner

Munique

FRANKFURT 

Viena

villach
Innsbruk

2

11

1

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 723E-DÍAS 6/7
DATAS DE SAÍDA

(OPÇ. 1) Áustria e Baviera
01 QUA. Viena.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, 
ou através dos cartazes informativos localizados na 
recepção do hotel.

02 QUI. Viena.- l
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se pode-
rá conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e 
grandes parques. À noite faremos um translado à Praça 
da Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua ilumi-
nação e da atividade noturna das ruas vizinhas.

03 SEX. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- 
Klagenfurt- Villach.-

Etapa de grande beleza paisagística. Saída rumo à 
região conhecida como ¨os bosques de Viena¨. Parada 
em BADEN, cidade balneária barroca que traz à memó-
ria a imperatriz Maria Teresa. Posteriormente, viagem 
a GRAZ, a capital da Estíria e segunda maior cidade da 
Áustria, com seu interessante centro histórico que foi 
declarado como Patrimônio da Humanidade. Após a 
hora do almoço, viagem pelas belas paisagens dos Alpes. 
Parada em MARIA WORTH, pitoresco povoado às mar-
gens do lago entre montanhas. Chegada a KLAGENFURT, 
a capital da Caríntia; cidade pitoresca junto ao lago que 
segundo as lendas era habitado por um monstro. Nos 
alojamos na próxima e bonita cidade de VILLACH.

04 SAB. Villach- Grossglockner- Krimml-Innsbruck.-
Hoje será realizada uma das etapas mais bonitas da 
Europa. É hora de entrar no coração dos Alpes no Tirol, 
pela estrada que atravessa o PARQUE NACIONAL DE 
LOS GLACIARES. Em Grossglockner (entrada incluída), 
fantásticas paisagens de altas montanhas, glaciares e 
neves eternas. Paradas para desfrutar das paisagens 
e ¨tocar a neve¨. Em seguida, será possível apreciar 
as Cataratas de Krimml (entrada incluída), com suas 
águas caindo de 380 metros de altura. Tempo para 
almoçar. Continuação até INNSBRUCK, a capital do 
Tirol. 
Nota: Em certas ocasiões (principalmente em maio e 
outubro) a estrada no Parque Nacional de Grossglockner 
pode estar fechada devido a neve. Nesse caso iríamos 
diretamente a Innsbruck por uma estrada alternativa 
(também com bela paisagem).

05 DOM. Innsbruck- Munique.- l
Pela manhã, visita panorâmica de Innsbruck, a capital 
do Tirol, cidade entre montanhas, com seu magnífico 
bairro histórico. Após a hora do almoço, a viagem segue 
para a vizinha capital da Baviera, a umas 2 horas de 
distância. Chegada em MUNIQUE–aproximadamente 
às 16h-. Visitaremos o impressionante recinto da  BMW 
WELT (mundo BMW), moderníssimas instalações de 
exposições multifuncionais do grupo BMW, a prestigia-
da marca de automóveis alemã.  Conheceremos depois 
disso o parque onde está localizado o Olympiastadion, 
de grande beleza arquitetônica e onde foram realizados 
os famosos Jogos Olímpicos de 1972;    Posteriormente, 
disporemos de tempo livre no centro histórico onde você 
poderá desfrutar das típicas cervejarias.

06 SEG. Munique- Salzburgo- Saint Wolfgang-Lago 
Traunsee- Viena.-

Saída rumo à Áustria. Visita a SALZBURGO, a cida-
de de Mozart, com seu centro renascentista e barro-
co de grande beleza, à sombra do poderoso castelo 
medieval. Continuação da viagem passando por lagos 
e montanhas, numa etapa de grande beleza paisagís-
tica nos Alpes. Parada em  SAINT WOLFGANG, famoso 
lugar de peregrinação austríaca. A viagem continua 
até TRAUNKIRCHEN, junto ao belo lago de TRAUNSEE, 
incluído cruzeiro pelo lago, avistando quatro cas-
telos e desembarque em Gmunden. Continuação até 
VIENA. Chegada no final da tarde.Fim dos nossos servi-
ços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai preci-
sar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) Áustria, Baviera e Frankfurt
Dias 1 - 5 como em Opç. 1
06 SEG. Munique- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.-
Entre altos cumes alpinos e belas paisagens, che-
gamos em FUSSEN, onde se localiza o Castelo de 
Neuschwanstein, subiremos de ônibus até a Ponte de 
Maria, onde desfrutaremos de uma fantástica paisagem 
a partir desta pequena ponte localizada entre barran-
cos, em que você poderá retornar caminhando ou de 
charrete (não incluído).    Seguindo a ¨Rota romântica¨, 
a viagem segue para ROTEMBURGO, cidade cercada 
de muralhas. Entrada incluída ao belíssimo ¨Museu do 
Natal¨. Continuação até FRANKFURT, capital financeira 
da Alemanha.

07 TER. Frankfurt.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Klagenfurt

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

OPÇÃO 1
ID: 18401  

OPÇÃO 2
ID: 19234  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 777 1070 846 1160
T. Med $ 723 1016 798 1112
T. Baixa $ 723 1016 - -
Suplementos
Comidas $ 51 51 51 51
O suplemento de comidas inclui um total de 
2 refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

(OPÇ. 1)

Abr.20: 15, 22, 29
Mai.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30
Out.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11

(OPÇ. 2 = OPÇ. 1 com as seguintes diferenças)
Out.20: 28
Nov.20: 04, 11

Áustria e Baviera
Áustria, Baviera e Frankfurt 

Opção 1

Opção 2

Novidade

1

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando português, seguro bási-
co de viagem, café da manhã   tipo buffet. 

• Barco: Pelo lago Traunsee.
• Visita Panorâmica em: Viena, Innsbruck.
• Traslado Noturno: Praça da Prefeitura em 

Viena., Bairro cervejarias em Munique.
• Entradas: Parque Nacional dos Glaciares 

em Grossglockner, Cataratas de Kriml, BMW 
WELT (mundo BMW) em Munique.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Museu do Natal em Rothenburg.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

GUIA FALANDO EM 
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PORTUGUÊS
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ESPANHOL

513

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA E OCEANIA

ORIENTE M
EDIO

M
AIS INCLUÍDO

ECONÔM
ICA

ATLÂNTICO
M

EDITERRÂNEO
NÓRDICA

CENTRAL
ATÉ 15 DIAS

M
AIS DE 15 DIAS



Praga
Lednice

Budapeste

Bratislava

VienaMunique

Feldkirch

KARLSRUHE Paris
Salzburgo

Vaduz

Estrasburgo

 Innsbruck

3

2
2

1

1

1
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(OPÇ. 1) Praga, Budapeste, Áustria NC
01 SAB. Praga.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá 
de tarde informação para o início do seu roteiro, ou através 
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 DOM. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma das mais 
bonitas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a Praça da 
Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos o dia com um 
traslado noturno ao centro da cidade, onde existem várias 
cervejarias tradicionais e onde você poderá jantar.

03 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.- l
Saída de Praga no início da manhã. Na região da Morávia, 
tempo para conhecer os jardins e admirar os castelos 
de LEDNICE, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco. A viagem segue via Eslováquia até a Hungria. Em 
GYOR, tempo para almoçar e passear pela ¨cidade dos 
quatro rios¨. Continuação até Budapeste, às margens do 
rio Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, traslado 
incluído ao calçadão, repleto de restaurantes típicos, alguns 
com música ao vivo.

04 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram origem ao 
nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo centro e ¨Peste¨ 
com suas áreas comerciais. Poderão desfrutar do encanto da 
cidade do Danúbio. Tarde livre.

05 QUA. Budapeste- Bratislava- Viena.- l
Saída no início da manhã de Budapeste. Tempo para conhe-
cer BRATISLAVA, cidade às margens do rio Danúbio que 
possui um atrativo centro histórico. Tempo para conhecer a 
cidade e almoçar. Após o almoço, viagem rumo a VIENA. Na 
chegada Visita panorâmica da cidade com guia local, onde 
poderá conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e 
grandes parques. À noite faremos um translado à praça da 
Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua iluminação e 
da atividade noturna das ruas vizinhas.

06 QUI. Viena.-
Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar, sem horá-
rio, do encanto dessa charmosa cidade. Tempo para passear 
e descobrir lugares inesquecíveis.

07 SEX. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saída de Viena por regiões de colinas e lagos. Chegada em 
SALZBURGO, tempo para almoçar e passear pela cidade de 
Mozart. Continuação à INNSBRUCK. Chegada na capital do 
Tirol e um passeio pelo centro histórico da cidade no coração 
dos Alpes.

08 SAB. Innsbruck- Munique- Pilsen- Praga.-
Saída a primeira hora em direção Alemanha. Chegada em 
MUNIQUE, tempo para almoçar e passear pelo centro his-
tórico da capital da Baviera. Depois a viagem prossegue 
à República Tcheca. Na província de Boêmia, parada em 
PILSEN, cidade do século XII mais conhecida por sua cerveja, 
que se fabrica nesta cidade há mais de 700 anos! (entrada 
incluída e visita ao museu da cerveja). Chegada a PRAGA 
no final do dia.

09 DOM. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 2) De Praga a Paris
Dias 1 - 7 como em Opç. 1
08 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.- z
Hoje desfrutaremos de um dia com paisagens extraordi-
nárias. Iremos para ZUGSPITZE, cidade localizada entre a 
fronteira da Áustria e Alemanha. Subiremos ao cume da 
montanha mais alta da Alemanha de teleférico (incluído). 
Nos dias em que o tempo estiver bom, poderemos apreciar 
a vista panorâmica dos picos nevados das montanhas em 
4 países. Posteriormente, viajaremos rumo a REUTTE, cami-
nharemos entre paisagens extraordinárias pela “ponte de 
estilo tibetano” mais longa da Europa (ingresso incluído). 
Posteriormente iremos para FELDKIRCH, junto à fronteira da 
Suíça, Liechtenstein e Alemanha; encantadora cidade amu-
ralhada com um belo centro medieval e castelo. Tempo livre.

09 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munique .- l
Viajaremos Alemanha. Tempo para passear em LINDAU, no 
lago de CONSTANÇA, a cidade antiga está encravada em 
uma ilha. Continuação rumo à DACHAU, onde visitaremos o 
museu do campo de concentração nazista. Na hora do almo-
ço chegaremos a MUNIQUE. Visitaremos o impressionante 
recinto da BMW WELT (mundo BMW), moderníssimas insta-
lações de exposições multifuncionais do grupo BMW, a pres-
tigiada marca de automóveis alemã e depois conheceremos 
o parque onde está localizado o Olympiastadion de grande 
beleza arquitetônica e onde foram realizados os famosos 
Jogos Olímpicos de 1972. Posteriormente disporemos de 
tempo livre no centro histórico onde você poderá desfrutar 
das típicas cervejarias.

10 SEG. Munique- Ulm- Tubingen- Stuttgart- Karlsruhe.-
Viajaremos para ULM, a cidade de Einstein às margens do rio 
Danúbio com sua enorme catedral em estilo gótico; seguire-
mos para    TÜBINGEN, cidade universitária muito pitoresca 
às margens do rio Neckar. Tempo para passear e almoçar. 
Posteriormente continuamos para  STUTTGART, a capital de 
Baden-Wüttemberg que tem um agradável centro histórico. 
Nos hospedaremos en KARLSRUHE, cidade que foi capital do 
estado de Baden e onde se destaca seu grande palácio e jardins. 

11 TER. Karlsruhe -Estrasburgo-Paris.- z
Sairemos logo cedo para a França. Ao redor das dez da 
manhã chegaremos a ESTRASBURGO, faremos um pas-
seio de barco pelos canais desta impressionante cidade 
onde se mistura a cultura francesa e a cultura alemã. 
Posteriormente para tempo conhecer sua impressionante 
catedral, o Parlamento Europeu e percorrer a pitoresca área 
da “Petite France.” A primeira hora da tarde saída a PARIS- 
onde chegamos ao final do día. 

12 QUA. Paris.- z
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você pode-
rá passear, caso deseje, pelos seus belos jardins ou visitar 
seu interior. Depois disso translado ao  bairro boêmio de 
Montmartre  com seus artistas ao ar livre e pequenos res-
taurantes onde poderá almoçar. A tarde  faremos uma visita 
panorâmica à cidade de Paris com guia local. Retorno ao 
hotel. Caso deseje, poderá assistir de forma OPÇional ao 
Moulin Rouge, um espetáculo de variedades. 

13 QUI. Paris.-
Dia livre. Visita OPÇional ao Museu do Louvre ou passeio de 
barco pelo rio Sena e Bairro Latino.

14 SEX. Paris.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Praga, Budapeste, Áustria NC
De Praga a Paris 

Opção 1

Opção 2DESDE 851E-DÍAS 9/14

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

OPÇÃO 1
ID: 18432  

OPÇÃO 2
ID: 18418  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1011 1495 1665 2404
T. Med $ 944 1420 1564 2303
T. Baixa $ 900 1369 1479 2218

Suplementos
Comidas $ 77 77 179 179
O suplemento de comidas inclui um total de 
3/7 refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

(OPÇ. 1)

Abr.20: 11, 18, 25
Mai.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Set.20: 05, 12, 19, 26
Out.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07
(OPÇ. 2 = OPÇ. 1 com as seguintes diferenças)

Out.20: 24

tubingen
fotografia: ana rodrigues

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando português, seguro básico 
de viagem, café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada.
• Visita Panorâmica en: Praga, Budapeste, 

Viena, Innsbruck.
• 
• Traslado Noturno: Centro histórico de 

Praga, ao calçadão de Budapeste, Praça da 
Prefeitura em Viena. 

• Entradas: Museu da cerveja de Pilsen.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Barco: Passeio pelos canais de Estrasburgo.
• Visita Panorâmica em: Paris.
• Traslado Noturno: cervejarias centro de 

Munique.
• Traslado: Montmartre em Paris.
• Funicular: Zugspitze. 
• Entradas: Ponte Tibetana em Reutte, Museu 

do Campo de concentração de Dachau, BMW 
WELT em Munique. 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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Veneza
Verona

Lago 
Garda

Innsbruck

Salzburgo

Viena

Munique

Vaduz

Feldkirch

2
1

2

11

Praga

Viena

Nuremberg

Munique
Bratislava

Berlin

Dresde

Dachau

Salzburgo

2

21

2
1Alemanha, Praga e Viena 

Gira Alpina 

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 931E- DÍAS 9
DATAS DE SAÍDA

DESDE 936E- DÍAS 8
DATAS DE SAÍDA

01 QUI. Berlim.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá 
de tarde informação para o início do seu roteiro, ou através 
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante 
capital da Alemanha. Conheceremos o centro histórico, a 
ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, 
suas artérias comerciais e seus parques. Conheceremos tam-
bém o impressionante Memorial do Holocausto e o Museu-
memorial do Muro de Berlim.   OPÇionalmente, sugere-se 
conhecer os arredores de Postdam  com seus belos palácios.  

03 SAB. Berlim- Dresden- Bamberg- Nuremberg.-
Saída rumo à DRESDEN, cidade que está situada junto ao Rio 
Elba e onde se poderá admirar seu palácio. A viagem segue 
para a Baviera. Chegada em BAMBERG, belíssima cidade 
cheia de vida. Sugere-se passear pela ¨Pequena Veneza¨. 
Continuação em direção a cidade histórica de NUREMBERG, 
a segunda cidade da Baviera, com longa história, onde se 
encontrava o Coliseu de Hitler.

04 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- Landshut 
-Dachau- Munique.-

O dia de hoje nos prepara grandes surpresas. Em Kelheim 
embarcaremos para realizar um rápido cruzeiro pelo vale 
do Danúbio, na zona das “gargantas do Danúbio”. Chegada 
a KLOSTER WELTENBURG, um belíssimo mosteiro benediti-
no fundado no ano de 1040. Tempo para visita. Saída rumo 
a LANDSHUT, uma das cidades mais bonitas da Alemanha. 
Tempo para almoçar. À tarde, seguiremos para DACHAU, 
onde visitaremos o museu sobre o campo de concentração 
Nazista. À tarde, chegada a MUNIQUE, visitaremos o impres-
sionante recinto da BMW WELT (mundo BMW), moderníssimas 
instalações de exposições multifuncionais do grupo BMW, a 
prestigiada marca de automóveis alemã depois disso conhe-
ceremos o parque onde está localizado o Olympiastadion 

de grande beleza arquitetônica e onde foram realizados os 
famosos Jogos Olímpicos de 1972. Posteriormente disporemos 
de tempo livre no centro histórico onde você poderá desfru-
tar das típicas cervejarias.

05 SEG. Munique-Salzburgo-Cesky Krumlov-Praga.-
Viajamos até SALZBURGO, cidade natal do músico e compo-
sitor Mozart, cujo centro renascentista e barroco é de grande 
beleza na sombra do magnífico castelo medieval. A viagem 
segue para CESKY KRUMLOV, na República Tcheca, linda 
pequena cidade medieval, rodeada por muralhas. Tempo para 
passear. Continuação até PRAGA. Chegada ao final do dia.

06 TER. Praga.-
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma das mais 
bonitas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a Praça da 
Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos o dia com um 
traslado noturno ao centro da cidade, onde existem várias 
cervejarias tradicionais e onde você poderá jantar.

07 QUA. Praga-Bratislava-Viena.-
Sairemos cedo de Praga. Viajamos a BRATISLAVA, a capital da 
Eslováquia, cidade junto ao Danúbio com um atrativo núcleo 
histórico. Tempo para passear e almoçar. 
Após a  hora do almoço continuamos a nossa rota até VIENA 
.- Chegada e  tempo livre.
Nota: em ocasiões se efetua a visita de Viena no dia de chega-
da em lugar de realizar na quinta-feira.

08 QUI. Viena.-
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se poderá 
conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e grandes 
parques. À noite faremos um translado à Praça da Prefeitura, 
onde você poderá desfrutar de sua iluminação e da atividade 
noturna das ruas vizinhas.

09 SEX. Viena.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

01 SEG. Viena.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá 
de tarde informação para o início do seu roteiro, ou através 
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 TER. Viena.- l
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se pode-
rá conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e 
grandes parques. À noite faremos um translado à Praça da 
Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua iluminação e 
da atividade noturna das ruas vizinhas.

03 QUA. Viena- Maribor- Ljubljana- Veneza.- z
Sairemos de Viena, etapa de grande beleza paisagística. 
Viajaremos, entre altas montanhas, à Eslovênia. Breve parada 
em MARIBOR, um passeio junto da catedral e do castelo, e 
tempo para almoçar. Em LJUBLJANA tempo para passear pelo 
bonito centro desta pequena capital. À tarde viajaremos rumo 
ao Mar Adriático, entraremos na Itália. VENEZA, chegada 
prevista para o final da tarde. Alojamento na região de Mestre.

04 QUI. Veneza.- z
Pela manhã, traslado em barco até a região da Praça de São 
Marcos de Veneza, cidade situada sobre um grupo de mais de 
100 pequenas ilhas ligadas por pontes e conheceremos cami-
nhando com guia local os arredores da Praça de São Marcos, 
Basílica, Campanille da  cidade dos canais. Tempo livre.   À 
tarde, sugere-se um passeio OPÇional em gôndola.

05 SEX. Veneza-Verona- Lago da Garda-Innsbruck.- z
Saída rumo a VERONA. Tempo para conhecer a cidade de 
Romeu e Julieta com seu importante anfiteatro romano. 
Posteriormente, contornamos um dos mais belos lagos alpi-
nos, o Lago de Garda. Chegada e tempo no bonito povoado 
de LIMONE. Embarque em um pequeno cruzeiro até RIVA. 
Continuação à Áustria. Chegada em INNSBRUCK prevista 
para a metade da tarde com tempo para conhecer seu bonito 
centro histórico.   

06 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.- z
Hoje desfrutaremos de um dia com paisagens extraordi-
nárias. Iremos para ZUGSPITZE, cidade localizada entre a 
fronteira da Áustria e Alemanha. Subiremos ao cume da 
montanha mais alta da Alemanha de teleférico (incluído). 
Nos dias em que o tempo estiver bom, poderemos apreciar 
a vista panorâmica dos picos nevados das montanhas em 
4 países. Posteriormente, viajaremos rumo a REUTTE, cami-

nharemos entre paisagens extraordinárias pela “ponte de 
estilo tibetano” mais longa da Europa (ingresso incluído). 
Posteriormente iremos para FELDKIRCH, junto à fronteira da 
Suíça, Liechtenstein e Alemanha; encantadora cidade amu-
ralhada com um belo centro medieval e castelo. Tempo livre.

07 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munique .- l
Viajaremos Alemanha. Tempo para passear em LINDAU, no 
lago de CONSTANÇA, a cidade antiga está encravada em 
uma ilha. Continuação rumo à DACHAU, onde visitaremos o 
museu do campo de concentração nazista. Na hora do almo-
ço chegaremos a MUNIQUE. Visitaremos o impressionante 
recinto da  BMW WELT (mundo BMW), moderníssimas insta-
lações de exposições multifuncionais do grupo BMW, a pres-
tigiada marca de automóveis alemã e depois conheceremos 
o parque onde está localizado o Olympiastadion de grande 
beleza arquitetônica e onde foram realizados os famosos 
Jogos Olímpicos de 1972. Posteriormente disporemos de 
tempo livre no centro histórico onde você poderá desfrutar 
das típicas cervejarias.

08 SEG. Munique- Salzburgo- Saint Wolfgang-Lago 
Traunsee- Viena.-

Saída rumo à Áustria. Visita a SALZBURGO, a cidade de 
Mozart, com seu centro renascentista e barroco de grande 
beleza, à sombra do poderoso castelo medieval. Continuação 
da viagem passando por lagos e montanhas, numa etapa 
de grande beleza paisagística nos Alpes. Parada em  SAINT 
WOLFGANG, famoso lugar de peregrinação austríaca. A via-
gem continua até TRAUNKIRCHEN, junto ao belo lago de 
TRAUNSEE, incluído cruzeiro pelo lago, avistando quatro 
castelos e desembarque em Gmunden. Continuação até 
VIENA. Chegada no final da tarde.Fim dos nossos servi-
ços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar de 
uma noite adicional. 

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus 
guia falando português, seguro básico de viagem, 
café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Pelo vale de Danúbio.
• Visita Panorâmica em: Berlim, Praga, Viena.
• Traslado Noturno: Bairro das Cervejarias em 

Munique, Centro histórico de Praga, Praça da 
Prefeitura em Viena..

• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu do 
Muro, Museu do Campo de Concentração de 
Dachau; BMW WELT Mundo BMW Em Munique.

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

ID: 18395  DBL INDIV
T.Alt $ 1021 1489
T. Med $ 957 1425
T.Baixa $ 931 1399

ID: 18423  DBL INDIV
T.Alt $ 1021 1399
T. Med $ 973 1351
T.Baj $ 936 1314
Supl. Comidas:  153 $
O suplemento de comidas inclui um total de 6 
refeições nos lugares indicados
 zAlmoço; lJantar.   

Abr.20: 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30

Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05

Abr.20: 13, 20, 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28

Out.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 23
Dez.20: 14, 28
Jan.21: 11, 25
Fev.21: 08, 22
Mar.21: 08, 22

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

SAÍDA SEGUNDA-FEIRAS

EM PORTUGUÊS
VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando português, seguro básico 
de viagem, café da manhã   tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Tronchetto / Praça de São Marcos / 

Tronchetto em Veneza, Pelo lago de Garda, Pelo 
lago Traunsee.

• Visita Panorâmica em: Viena, Veneza.
• Traslado Noturno: Praça da Prefeitura em 

Viena., Cervejaria de centro Munique.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em Veneza, 

Ponte tibetana de Reutte, Museu Campo de 
Concentração de Dachau, BMW WELT em 
Munique.

• Funicular: Zugspitze.

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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Praga

Cesky Krumlov Bratislava

Viena

villach

Munique
Salzburgo

 Innsbruck

2

2

11

1

DESDE 410E-DÍAS 6/5/8

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

(OPÇ. 1) República Tcheca e Áustria
01 SEG. Praga.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 TER. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma das 
mais bonitas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a 
Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos 
o dia com um traslado noturno ao centro da cidade, 
onde existem várias cervejarias tradicionais e onde você 
poderá jantar.

03 QUA. Praga-Bratislava-Viena.-
Sairemos cedo de Praga. Viajamos a BRATISLAVA, a capi-
tal da Eslováquia, cidade junto ao Danúbio com um 
atrativo núcleo histórico. Tempo para passear e almoçar. 
Após a   hora do almoço continuamos a nossa rota até 
VIENA .- Chegada e  tempo livre.
Nota: em ocasiões se efetua a visita de Viena no dia de 
chegada em lugar de realizar na quinta-feira.

04 QUI. Viena.- l
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se pode-
rá conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e 
grandes parques. À noite faremos um translado à Praça 
da Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua ilumi-
nação e da atividade noturna das ruas vizinhas.

05 SEX. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saída de Viena por regiões de colinas e lagos. Chegada 
em SALZBURGO, tempo para almoçar e passear pela 
cidade de Mozart. Continuação à INNSBRUCK. Chegada 
na capital do Tirol e um passeio pelo centro histórico da 
cidade no coração dos Alpes.

06 SAB. Innsbruck- Munique- Pilsen- Praga.-
Saída a primeira hora em direção Alemanha. Chegada 
em MUNIQUE, tempo para almoçar e passear pelo centro 
histórico da capital da Baviera. Depois a viagem prosse-
gue à República Tcheca. Na província de Boêmia, parada 
em PILSEN, cidade do século XII mais conhecida por sua 
cerveja, que se fabrica nesta cidade há mais de 700 anos! 
(entrada incluída e visita ao museu da cerveja). Chegada 
a PRAGA no final do dia.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) República Tcheca e Viena
Dias 1 - 4 como em Opç. 1
05 SEX. Viena.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 3) Ronda do Leste
Dias 1 - 4 como em Opç. 2
05 SEX. Viena- Dürstein - Cesky Krumlov Praga.- AL
De manhã sairemos de Viena. Faremos uma parada em 
DÜRSTEIN, pitoresco vilarejo às margens do rio Danúbio 
onde foi ficou preso Ricardo Coração de Leão. Depois 
disso entraremos na Tchéquia. CESKY KRUMLOV, belís-
sima pequena cidade medieval situada em um cânion 
e rodeada de muralhas. Tempo para passear e almoçar. 
No meio da tarde iremos para PRAGA- Chegada prevista 

para o final da tarde.-
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 4) Praga e Áustria
Dias 1 - 4 como em Opç. 3
05 SEX. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- Klagenfurt- 

Villach.-
Etapa de grande beleza paisagística. Saída rumo à região 
conhecida como ¨os bosques de Viena¨. Parada em 
BADEN, cidade balneária barroca que traz à memória a 
imperatriz Maria Teresa. Posteriormente, viagem a GRAZ, 
a capital da Estíria e segunda maior cidade da Áustria, 
com seu interessante centro histórico que foi declarado 
como Patrimônio da Humanidade. Após a hora do almo-
ço, viagem pelas belas paisagens dos Alpes. Parada em 
MARIA WORTH, pitoresco povoado às margens do lago 
entre montanhas. Chegada a KLAGENFURT, a capital da 
Caríntia; cidade pitoresca junto ao lago que segundo as 
lendas era habitado por um monstro. Nos alojamos na 
próxima e bonita cidade de VILLACH.

06 SAB. Villach- Grossglockner- Krimml-Innsbruck.-
Hoje será realizada uma das etapas mais bonitas da 
Europa. É hora de entrar no coração dos Alpes no Tirol, 
pela estrada que atravessa o PARQUE NACIONAL DE LOS 
GLACIARES. Em Grossglockner (entrada incluída), fan-
tásticas paisagens de altas montanhas, glaciares e neves 
eternas. Paradas para desfrutar das paisagens e ¨tocar 
a neve¨. Em seguida, será possível apreciar as Cataratas 
de Krimml (entrada incluída), com suas águas caindo de 
380 metros de altura. Tempo para almoçar. Continuação 
até INNSBRUCK, a capital do Tirol. 
Nota: Em certas ocasiões (principalmente em maio e outu-
bro) a estrada no Parque Nacional de Grossglockner pode 
estar fechada devido a neve. Nesse caso iríamos direta-
mente a Innsbruck por uma estrada alternativa (também 
com bela paisagem).

07 DOM. Innsbruck- Munique.- l
Pela manhã, visita panorâmica de Innsbruck, a capital 
do Tirol, cidade entre montanhas, com seu magnífico 
bairro histórico. Após a hora do almoço, a viagem segue 
para a vizinha capital da Baviera, a umas 2 horas de 
distância. Chegada em MUNIQUE–aproximadamente às 
16h-. Visitaremos o impressionante recinto da BMW WELT 
(mundo BMW), moderníssimas instalações de exposições 
multifuncionais do grupo BMW, a prestigiada marca de 
automóveis alemã. Conheceremos depois disso o parque 
onde está localizado o Olympiastadion, de grande beleza 
arquitetônica e onde foram realizados os famosos Jogos 
Olímpicos de 1972;  Posteriormente, disporemos de tempo 
livre no centro histórico onde você poderá desfrutar das 
típicas cervejarias.

08 SEG. Munique-Salzburgo-Cesky Krumlov-Praga.-
Viajamos até SALZBURGO, cidade natal do músico e com-
positor Mozart, cujo centro renascentista e barroco é de 
grande beleza na sombra do magnífico castelo medieval. 
A viagem segue para CESKY KRUMLOV, na República 
Tcheca, linda pequena cidade medieval, rodeada por 
muralhas. Tempo para passear. Continuação até PRAGA. 
Chegada ao final do dia.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional. 

Opção 2

Opção 1

Opção 3
República Tcheca e Viena
República Tcheca e Áustria 

Praga e Áustria
Ronda do Leste

Opção 4

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

OPÇÃO 1
ID: 18415   

OPÇÃO 2
ID: 18416   

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 739 1037 505 766
T. Med $ 691 989 457 718
T.Baixa $ 681 979 436 697
Suplementos
Comidas $ 48 48 48 48
O suplemento de comidas inclui um total de 
2refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

OPÇÃO 3
ID: 18434    

OPÇÃO 4
ID: 18428    

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 537 798 1000 1388
T. Med $ 500 761 947 1335
T.Baixa $ 463 724 931 1319
Suplementos
Comidas $ 51 51 77 77
O suplemento de comidas inclui um total de 
2/3 refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

(OPÇ. 1 y 4)

Abr.20: 13, 20, 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28
Out.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09

(OPÇ. 2 y 3 = OPÇ. 1 com as seguintes 
diferenças)
Jun.20: 29
Out.20: 26

 
Krimml

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

OPÇÃO 4

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando português, seguro bási-
co de viagem, café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Praga, Viena, 

Innsbruck. 
• Traslado Noturno: Centro histórico de Praga, 

Praça da Prefeitura em Viena..
• Entradas: Museu da cerveja em Pilsen.

• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Traslado Noturno: Bairro cervejarias em 

Munique.
• Entradas: Parque Nacional dos Glaciares 

em Grossglockner, Cataratas de Kriml, BMW 
WELT (mundo BMW) em Munique.

GUIA FALANDO EM 
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HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 410E-DÍAS 5/8
DATAS DE SAÍDA

(OPÇ. 1) Praga, Viena
01 SAB. Praga.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. 
Você receberá de tarde informação para o início 
do seu roteiro, ou através dos cartazes informati-
vos localizados na recepção do hotel.

02 DOM. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, 
uma das mais bonitas da Europa, onde se des-
tacam: o Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela 
Ponte Carlos. Finalizaremos o dia com um tras-
lado noturno ao centro da cidade, onde existem 
várias cervejarias tradicionais e onde você pode-
rá jantar.

03 SEG. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- 
Viena.- z

Saída de Praga no início da manhã rumo à CESKY 
KRUMLOV, bela e pequena cidade medieval, cer-
cada de muralhas. Tempo para passear e almoçar. 
No começo da tarde, saída com destino à Áustria. 
Parada em DURSTEIN, pitoresco povoado às 
margens do rio Danúbio, onde foi preso Ricardo 
Coração de Leão. Seguindo o Rio Danúbio, conti-
nuação até VIENA, capital austríaca. Chegada ao 
final da tarde. 
Nota:  Durante os meses do inverno, de novembro 
a março, não se visitará o vilarejo de Durstein 
porque chegaremos em horas noturnas e não há 
atividade nem recursos turísticos durante esse 
período.

04 TER. Viena.- l
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde 
se poderá conhecer suas majestosas avenidas, 
belos palácios e grandes parques. À noite faremos 
um translado à Praça da Prefeitura, onde você 
poderá desfrutar de sua iluminação e da ativida-
de noturna das ruas vizinhas.

05 QUA. Viena.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 2) Jóias do Leste
Dias 1 - 4 como em Opç. 1
05 QUA. Viena- Bratislava- Olomouc- 

Cracóvia.- l
Saída rumo à BRATISLAVA, capital da Eslováquia, 
há apenas 65 km de Viena. Esta cidade às mar-
gens do rio Danúbio possui um atrativo cen-
tro histórico. Após isso passamos a República 
Tcheca. OLOMOUC Tempo para almoçar e conhe-
cer esta cidade Patrimônio da Humanidade, 
segunda cidade de arte da República Tcheca 
(depois de Praga). Saída em direção à Polônia e 
chegada a CRACÓVIA ao final do dia.

06 QUI. Cracóvia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsóvia.- l

Visita panorâmica de CRACÓVIA, passando por 
ruas medievais e seu Palácio Real. Após a hora 
do almoço, viagem até Auschwitz-BIRKENAU, 
onde se conhecerá o mais famoso campo de 
concentração da Polônia, que traz amargas lem-
branças da era nazista europeia. Posteriormente, 
em CZESTOCHOWA, visita ao Mosteiro de Jasna 
Gora, lugar de peregrinação muito procurado, 
onde se encontra a Virgem Negra. Chegada à 
VARSÓVIA ao final do dia.

07 SEX. Varsóvia.- z
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica 
de VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, 
o monumento em memória do Gheto judio, o 
Parque Lazienki. Tarde livre.

08 SAB. Varsóvia- Wroclaw- Praga.-
Saída cedo rumo a região da Silesia, WROCLAW, 
cidade histórica de grande beleza junto ao Rio 
Oder, onde se destaca a praça do mercado. 
Tempo para almoçar. Pela tarde continuamos até 
PRAGA, na República Tcheca. Chegada no final da 
tarde.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de 
seu voo  para saber se vai precisar de uma noite 
adicional. 

OPÇÃO 1
ID: 18433  

OPÇÃO 2
ID: 18424  

DBL IND DBL IND
T.Alt $484 745 883 1298

T. Med $441 702 798 1213

T.Baj $410 671 755 1170

Suplementos
Comidas $ 77 77 128 128
O suplemento de comidas inclui um total de 

3/6 refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

Praga, Viena
Jóias do Leste

Bratislava
Durstein

Varsóvia

Praga

Cracóvia

Auschwitz

Czestochowa
Wroclaw

2

Viena
2

1

2

Opção 1

Opção 2

 Praga 
fotografia: Luchosan

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

(OPÇ. 1)

Abr.20: 04, 11, 18, 25
Mai.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Set.20: 05, 12, 19, 26
Out.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dez.20: 05, 12, 19, 26
Jan.21: 02, 09, 16, 23, 30
Fev.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27
(OPÇ. 2)
Abr.20 :  11, 18, 25
Mai.20 :  02, 09, 16, 23, 30
Jun.20 :  06, 13, 20, 27
Jul.20 :  04, 11, 18, 25
Ago.20 :  01, 08, 15, 22, 29
Set.20 :  05, 12, 19, 26
Out.20 :  03, 10, 17, 24, 31
Nov.20 :  07

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

SAÍDA SABADOS

EM PORTUGUÊS

OPÇÃO 2

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando português, seguro bási-
co de viagem, café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Praga, Viena.
• Traslado Noturno: Centro histórico de 

Praga, Praça da Prefeitura em Viena..

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Cracóvia,  Varsóvia .

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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M
AIS INCLUÍDO
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viena. palacio belvedere

Berlin

Dresde

Lednice

Praga
Bratislava

Viena

Budapeste

2

2

22

DESDE 867E-DÍAS 9

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

ID: 18405  DBL INDIV
T.Alt $ 979 1468

T. Med $ 926 1415

T.Baj $ 867 1356
Supl. Comidas:  77 $
O suplemento de comidas inclui um total de 3 
refeições nos lugares indicados 
zAlmoço; lJantar.   

01 QUI. Berlim.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, 
ou através dos cartazes informativos localizados na 
recepção do hotel.

02 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante 
capital da Alemanha. Conheceremos o centro histórico, a 
ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, 
suas artérias comerciais e seus parques. Conheceremos 
também o impressionante Memorial do Holocausto e o 
Museu-memorial do Muro de Berlim.   OPÇionalmente, 
sugere-se conhecer os arredores de Postdam   com seus 
belos palácios.  

03 SAB. Berlim-Dresden-Praga.- l
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, graças 
ao seu excepcional patrimônio arquitetônico e artístico, 
transformou-se em um dos principais centros turís-
ticos da Alemanha. Tempo para almoçar e conhecer 
seus palácios. Posteriormente, saída rumo à República 
Tcheca. Chegada a PRAGA, à tarde. Visita panorâmica 
da cidade, uma das mais belas da Europa, onde se des-
tacam: o Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela Ponte 
Carlos (nota: a visita poderá ser realizada no domingo). 
Finalizaremos nosso dia, com um traslado noturno ao 
centro da cidade, onde existem várias cervejarias tra-
dicionais.

04 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio OPÇional para conhecer a 
“Praga Artística”, visitando: Mala Strana, Menino Jesus 
de Praga, São Nicolas, cruzeiro pelo rio Moldava, bairro 
judeu, etc...

05 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.- l
Saída de Praga no início da manhã. Na região da Morávia, 
tempo para conhecer os jardins e admirar os castelos de 
LEDNICE, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco. A viagem segue via Eslováquia até a Hungria. 
Em GYOR, tempo para almoçar e passear pela ¨cidade 
dos quatro rios¨. Continuação até Budapeste, às mar-
gens do rio Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, 
traslado incluído ao calçadão, repleto de restaurantes 
típicos, alguns com música ao vivo.

06 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram origem 
ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo centro e 
¨Peste¨ com suas áreas comerciais.  Poderão desfrutar 
do encanto da cidade do Danúbio. Tarde livre.

07 QUA. Budapeste- Bratislava- Viena.- l
Saída no início da manhã de Budapeste. Tempo para 
conhecer BRATISLAVA, cidade às margens do rio Danúbio 
que possui um atrativo centro histórico. Tempo para 

conhecer a cidade e almoçar. Após o almoço, viagem 
rumo a VIENA. Na chegada Visita panorâmica da cidade 
com guia local, onde poderá conhecer suas majestosas 
avenidas, belos palácios e grandes parques. À noite 
faremos um translado à praça da Prefeitura, onde 
você poderá desfrutar de sua iluminação e da atividade 
noturna das ruas vizinhas.

08 QUI. Viena.-
Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar, sem 
horário, do encanto dessa charmosa cidade. Tempo para 
passear e descobrir lugares inesquecíveis.

09 SEX. Viena.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Berlim, Praga, Budapeste e Viena

bratislava

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

Abr.20: 09, 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando português, seguro bási-
co de viagem, café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada 
• Visita Panorâmica em: Berlim, Praga, 

Budapeste, Viena.
• Traslado Noturno: Ao centro histórico de 

Praga, a zona de pedestres em Budapeste, 
Praça da prefeitura em Viena.

• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu 
do Muro em Berlim.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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Varsóvia

Praga

Wroclaw

2

2

2

01 QUI. Varsóvia.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 SEX. Varsóvia.- z
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica de 
VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, o monumento 
em memória do Gheto judio, o Parque Lazienki. Tarde 
livre.

03 SAB. Varsóvia- Wroclaw- Praga.-
Saída cedo rumo a região da Silesia, WROCLAW, cidade 
histórica de grande beleza junto ao Rio Oder, onde se 
destaca a praça do mercado. Tempo para almoçar. Pela 
tarde continuamos até PRAGA, na República Tcheca. 
Chegada no final da tarde.

04 DOM. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma das 
mais bonitas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a 
Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos 
o dia com um traslado noturno ao centro da cidade, 
onde existem várias cervejarias tradicionais e onde você 
poderá jantar.

05 SEG. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

(OP. 2) Varsóvia, Praga e Viena 
Dias 1 - 4 como en OPÇ. 1
05 SEG. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Saída de Praga no início da manhã rumo à CESKY 
KRUMLOV, bela e pequena cidade medieval, cercada de 
muralhas. Tempo para passear e almoçar. No começo da 
tarde, saída com destino à Áustria. Parada em DURSTEIN, 
pitoresco povoado às margens do rio Danúbio, onde foi 
preso Ricardo Coração de Leão. Seguindo o Rio Danúbio, 
continuação até VIENA, capital austríaca. Chegada ao 
final da tarde. 
Nota:  Durante os meses do inverno, de novembro a 
março, não se visitará o vilarejo de Durstein porque 
chegaremos em horas noturnas e não há atividade nem 
recursos turísticos durante esse período.

06 TER. Viena.- l
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se pode-
rá conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e 
grandes parques. À noite faremos um translado à Praça 
da Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua ilumi-
nação e da atividade noturna das ruas vizinhas.

07 QUA. Viena.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

Frankfurt

DUSSELDORF 

Hannover
Berlim

Munique

Fussen

Goslar

1

1

1

1 2

Luzes da Alemanha

Varsóvia e Praga
Varsóvia, Praga e Viena

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 777E- DÍAS 7

DESDE 360E- DÍAS 5/7

DATAS DE SAÍDA

DATAS DE SAÍDA

01 DOM. Munique.-
Bem-vindos a Munique. Traslado ao hotel e tempo livre. 
Você receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados 
na recepção do hotel. 

02 SEG. Munique- Fussen- Rotemburgo- Frankfurt.-
Entre altos cumes alpinos e belas paisagens, chegamos em 
FUSSEN, onde se localiza o Castelo de Neuschwanstein, 
subiremos de ônibus até a Ponte de Maria, onde des-
frutaremos de uma fantástica paisagem a partir desta 
pequena ponte localizada entre barrancos, em que você 
poderá retornar caminhando ou de charrete (não incluí-
do).   Seguindo a ¨Rota romântica¨, a viagem segue para 
ROTEMBURGO, cidade cercada de muralhas. Entrada 
incluída ao belíssimo ¨Museu do Natal¨. Continuação até 
FRANKFURT, capital financeira da Alemanha.

03 TER. Frankfurt-Cruzeiro Reno-Cochem-Burg Eltz-
Colônia- Dusseldorf.-
Hoje é dia de conhecer o Vale do Reno e Mosela, dois rios 
históricos e com povoados cheios de encanto. Se fará 
um pequeno cruzeiro pelo rio Reno, entre os povoados 
de RUDESHEIM e ST. GOAR. Sem dúvida, o lugar mais 
pitoresco do Reno. Posteriormente, tempo para almoçar 
em COCHEM, às margens do rio Mosela. Conheceremos 
também o incrível Burg Eltz, castelo medieval cercado de 
bosques entre montanhas. Chegada em COLÔNIA previs-
ta para o final da tarde, tempo para passear na ativa área 
da catedral antes de dar continuidade ao nosso hotel 
localizado em DUSSELDORF.
Nota:  em alguma data o alojamento poderá ser feito em 
Colônia.

04 QUA. Dusseldorf- Zollverein -Hamelin-Hannover.-
Um passeio por DUSSELDORF, cidade às margens do 
Reno, no centro da região mais industrial da Alemanha. 
Continuaremos rumo a ZOLLVEREIN, um dos pontos mais 
importantes da “rota europeia da herança industrial”, 
visitaremos seu complexo industrial da mina de carvão, 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Seguiremos para o norte, pararemos em  HAMELIN, no 
norte da Alemanha. Esta cidade se tornou popular devi-
do ao conto folclórico ¨O Flautista de Hamelin¨. Após 
passar pelas ¨pegadas dos ratos¨, a viagem continua 
até HANNOVER. Tempo para conhecer o centro desta 
imponente cidade. 
Nota: Datas de feiras e congresso o alojamento poderá ser 
feito em alguma cidade próxima. 

05 QUI. Hannover-Goslar-Berlim.-
Tempo livre em HANNOVER, antes de continuar a viagem 
até GOSLAR, um dos mais belos povoados da Alemanha, 
com sua arquitetura de madeira, suas muralhas e praças. 
Tempo para passear e almoçar. Continuação até BERLIM. 
Chegada no meio da tarde. Tempo livre (ou visita da cidade 
dependendo da época do ano).

06 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante 
capital da Alemanha. Conheceremos o centro histórico, a 
ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, 
suas artérias comerciais e seus parques. Conheceremos 
também o impressionante Memorial do Holocausto e o 
Museu-memorial do Muro de Berlim.   OPÇionalmente, 
sugere-se conhecer os arredores de Postdam   com seus 
belos palácios.  

07 SAB. Berlim.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus 
guia falando português, seguro básico de viagem, 
café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Pelo vale de  Reno  .
• Visita Panorâmica em: Berlim.
• Entradas: Museu do Natal em Rotemburgo, 

Complexo minero da indústria do carvão em 
Zollverein, Memorial do Holocausto; Museu do 
Muro em Berlim.

ID: 18427   DBL INDIV
T.Alt $ 803 1127
T. Med $ 777 1101
T. Baixa $ 777 1101

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web  
«Minha Viagem».

OPÇÃO 1
ID: 18439   

OPÇÃO 2
ID: 18440   

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 441 686 707 1069
T. Med $ 394 639 628 990
T.Baj $ 383 628 601 963
Suplementos
Comidas $ 51 51 102 102
O suplemento de comidas inclui um total de 
2/4 refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

Viena

Opção 1

Opção 2

Abr.20: 05, 12, 19, 26
Mai.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Set.20: 06, 13, 20, 27

Out.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 01, 08, 15
Dez.20: 20
Jan.21: 03, 31
Fev.21: 28
Mar.21: 28

Abr.20: 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

SAÍDA QUINTA-FEIRAS

EM PORTUGUÊS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

OPÇÃO 2

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia 

falando português, seguro básico de viagem, café da 
manhã   tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada 
• Visita Panorâmica em:  Varsóvia , Praga.
• Traslado Noturno: Centro histórico de Praga.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em:  Viena.
• Traslado Noturno: Praça da Prefeitura em Viena.

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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DESDE 739E-DÍAS 8

01 SAB. Praga.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. 
Você receberá de tarde informação para o início 
do seu roteiro, ou através dos cartazes informati-
vos localizados na recepção do hotel.

02 DOM. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, 
uma das mais bonitas da Europa, onde se des-
tacam: o Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela 
Ponte Carlos. Finalizaremos o dia com um tras-
lado noturno ao centro da cidade, onde existem 
várias cervejarias tradicionais e onde você pode-
rá jantar.

03 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.- l
Saída de Praga no início da manhã. Na região da 
Morávia, tempo para conhecer os jardins e admi-
rar os castelos de LEDNICE, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco. A viagem segue via 
Eslováquia até a Hungria. Em GYOR, tempo para 
almoçar e passear pela ¨cidade dos quatro rios¨. 
Continuação até Budapeste, às margens do rio 
Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, 
traslado incluído ao calçadão, repleto de restau-
rantes típicos, alguns com música ao vivo.

04 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram 
origem ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu 
antigo centro e ¨Peste¨ com suas áreas comer-
ciais. Poderão desfrutar do encanto da cidade do 
Danúbio. Tarde livre.

05 QUA. Budapeste- Bratislava- Olomouc- 
Cracóvia.- l

Saída cedo rumo à BRATISLAVA, capital da 
Eslováquia, às margens do Rio Danúbio e conheci-
da pelo seu atrativo núcleo histórico. A continua-
ção passamos a República Tcheca. OLOMOUC. 
Tempo para conhecer a cidade patrimônio da 
humanidade e almoçar. Saída em direção Polônia 
e chegada em CRACÓVIA ao final do dia.

06 QUI. Cracóvia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsóvia.- l

Visita panorâmica de CRACÓVIA, passando por 
ruas medievais e seu Palácio Real. Após a hora 
do almoço, viagem até Auschwitz-BIRKENAU, 
onde se conhecerá o mais famoso campo de 
concentração da Polônia, que traz amargas lem-
branças da era nazista europeia. Posteriormente, 
em CZESTOCHOWA, visita ao Mosteiro de Jasna 
Gora, lugar de peregrinação muito procurado, 
onde se encontra a Virgem Negra. Chegada à 
VARSÓVIA ao final do dia.

07 SEX. Varsóvia.- z
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica 
de VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, 
o monumento em memória do Gheto judio, o 
Parque Lazienki. Tarde livre.

08 SAB. Varsóvia- Wroclaw- Praga.-
Saída cedo rumo a região da Silesia, WROCLAW, 
cidade histórica de grande beleza junto ao Rio 
Oder, onde se destaca a praça do mercado. 
Tempo para almoçar. Pela tarde continuamos 
até PRAGA, na República Tcheca. Chegada no 
final da tarde.Fim dos nossos serviços. Verifique 
a hora de seu voo  para saber se vai precisar de 
uma noite adicional. 

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

ID: 18413  DBL INDIV
T.Alt $ 856 1271

T.Media $ 803 1218

T.Baj $ 739 1154
Supl. Comidas:  120 $
O suplemento de comidas inclui um total de 
5 refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

Capitais do Leste NC

Varsóvia

Praga

Budapeste

Cracóvia

Auschwitz
Czestochowa

Wroclaw

Bratislava

Lednice Olomuc

2

2

1

2

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

Budapeste
Fotografía: Elipe

AUSCHWITZ
Fotografía: Capvalero

Abr.20: 11, 18, 25
Mai.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Set.20: 05, 12, 19, 26
Out.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando português, seguro bási-
co de viagem, café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada 
• Visita Panorâmica em: Praga, Budapeste, 

Cracóvia,  Varsóvia .
• Traslado Noturno: Centro histórico de 

Praga, Centro histórico de Budapeste.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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OLOMUC

Varsóvia

Praga

Budapeste

Cracóvia

Auschwitz

Czestochowa

Olomuc
Viena

Wroclaw

Bratislava
Lednice

3

2

2

1

2

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1103E-DÍAS 11
DATAS DE SAÍDA

01 SEG. Viena.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do 
seu roteiro, ou através dos cartazes informativos 
localizados na recepção do hotel.

02 TER. Viena.- l
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde 
se poderá conhecer suas majestosas avenidas, 
belos palácios e grandes parques. À noite faremos 
um translado à Praça da Prefeitura, onde você 
poderá desfrutar de sua iluminação e da atividade 
noturna das ruas vizinhas.

03 QUA. Viena- Bratislava- Olomouc- Cracóvia.- l
Saída rumo à BRATISLAVA, capital da Eslováquia, 
há apenas 65 km de Viena. Esta cidade às mar-
gens do rio Danúbio possui um atrativo centro 
histórico. Após isso passamos a República Tcheca. 
OLOMOUC Tempo para almoçar e conhecer esta 
cidade Patrimônio da Humanidade, segunda cida-
de de arte da República Tcheca (depois de Praga). 
Saída em direção à Polônia e chegada a CRACÓVIA 
ao final do dia.

04 QUI. Cracóvia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsóvia.- l

Visita panorâmica de CRACÓVIA, passando por 
ruas medievais e seu Palácio Real. Após a hora do 
almoço, viagem até Auschwitz-BIRKENAU, onde 
se conhecerá o mais famoso campo de concen-
tração da Polônia, que traz amargas lembran-
ças da era nazista europeia. Posteriormente, em 
CZESTOCHOWA, visita ao Mosteiro de Jasna Gora, 
lugar de peregrinação muito procurado, onde se 
encontra a Virgem Negra. Chegada à VARSÓVIA 
ao final do dia.

05 SEX. Varsóvia.- z
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica 
de VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, o 
monumento em memória do Gheto judio, o Parque 
Lazienki. Tarde livre.

06 SAB. Varsóvia- Wroclaw- Praga.-
Saída cedo rumo a região da Silesia, WROCLAW, 
cidade histórica de grande beleza junto ao Rio 
Oder, onde se destaca a praça do mercado. Tempo 
para almoçar. Pela tarde continuamos até PRAGA, 
na República Tcheca. Chegada no final da tarde.

07 DOM. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, 
uma das mais bonitas da Europa, onde se des-
tacam: o Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela 
Ponte Carlos. Finalizaremos o dia com um traslado 
noturno ao centro da cidade, onde existem várias 
cervejarias tradicionais e onde você poderá jantar.

08 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.- l
Saída de Praga no início da manhã. Na região da 
Morávia, tempo para conhecer os jardins e admi-
rar os castelos de LEDNICE, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco. A viagem segue 
via Eslováquia até a Hungria. Em GYOR, tempo 
para almoçar e passear pela ¨cidade dos quatro 
rios¨. Continuação até Budapeste, às margens do 
rio Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, 
traslado incluído ao calçadão, repleto de restau-
rantes típicos, alguns com música ao vivo.

09 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram 
origem ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu 
antigo centro e ¨Peste¨ com suas áreas comer-
ciais. Poderão desfrutar do encanto da cidade do 
Danúbio. Tarde livre.

10 QUA. Budapeste -Bratislava- Viena.-
Saída no início da manhã rumo à capital da 
Eslováquia. Tempo para conhecer BRATISLAVA, 
cidade às margens do rio Danúbio que possui um 
atrativo centro histórico. Tempo para passear e 
almoçar. Após o almoço, viagem rumo a VIENA. 

11 QUI. Viena.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

ID: 18444  DBL INDIV
T.Alt $ 1201 1844

T. Med $ 1103 1722
Supl. Comidas:  153 $
O suplemento de comidas inclui um total de 6 
refeições nos lugares indicados 
zAlmoço; lJantar.   

Viena
e Capitais do Leste NC

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

Abr.20: 13, 20, 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28
Out.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando português, seguro bási-
co de viagem, café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada 
• Visita Panorâmica em: Viena, Cracóvia,  

Varsóvia , Praga, Budapeste.
• Traslado Noturno: Bairro da Prefeitura em 

Viena, Ao centro histórico de Praga, Á zona 
de pedestres em Budapeste. 

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Praga

Berlin

Viena Bratislava2

Varsóvia

Cracóvia

Auschwitz

Czestochowa
Dresde

Olomuc

2
2

2

1

DESDE 431E-DÍAS5/7/10

(OPÇ. 1) Berlim, Praga
01 QUI. Berlim.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e 
pujante capital da Alemanha. Conheceremos o cen-
tro histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o Portão 
de Brandemburgo, suas artérias comerciais e seus 
parques. Conheceremos também o impressionante 
Memorial do Holocausto e o Museu-memorial do 
Muro de Berlim.  OPÇionalmente, sugere-se conhecer 
os arredores de Postdam  com seus belos palácios.  

03 SAB. Berlim-Dresden-Praga.- l
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, 
graças ao seu excepcional patrimônio arquitetônico 
e artístico, transformou-se em um dos principais 
centros turísticos da Alemanha. Tempo para almo-
çar e conhecer seus palácios. Posteriormente, saída 
rumo à República Tcheca. Chegada a PRAGA, à tarde. 
Visita panorâmica da cidade, uma das mais belas 
da Europa, onde se destacam: o Castelo, a Praça da 
Prefeitura e a bela Ponte Carlos (nota: a visita pode-
rá ser realizada no domingo). Finalizaremos nosso 
dia, com um traslado noturno ao centro da cidade, 
onde existem várias cervejarias tradicionais.

04 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio OPÇional para conhe-
cer a “Praga Artística”, visitando: Mala Strana, 
Menino Jesus de Praga, São Nicolas, cruzeiro pelo 
rio Moldava, bairro judeu, etc...

05 SEG. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 2) Berlim, Praga, Viena
Dias 1 - 4 como em Opç. 1
05 SEG. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Saída de Praga no início da manhã rumo à CESKY 
KRUMLOV, bela e pequena cidade medieval, cer-
cada de muralhas. Tempo para passear e almoçar. 
No começo da tarde, saída com destino à Áustria. 
Parada em DURSTEIN, pitoresco povoado às mar-
gens do rio Danúbio, onde foi preso Ricardo Coração 
de Leão. Seguindo o Rio Danúbio, continuação até 
VIENA, capital austríaca. Chegada ao final da tarde. 

Nota:   Durante os meses do inverno, de novembro a 
março, não se visitará o vilarejo de Durstein porque 
chegaremos em horas noturnas e não há atividade 
nem recursos turísticos durante esse período.

06 TER. Viena.- l
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se 
poderá conhecer suas majestosas avenidas, belos 
palácios e grandes parques. À noite faremos um 
translado à Praça da Prefeitura, onde você poderá 
desfrutar de sua iluminação e da atividade noturna 
das ruas vizinhas.

07 QUA. Viena.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 3) Berlim, Praga, Viena e Polônia
Dias 1 - 6 como em Opç. 2
07 QUA. Viena- Bratislava- Olomouc- Cracóvia.- l
Saída rumo à BRATISLAVA, capital da Eslováquia, há 
apenas 65 km de Viena. Esta cidade às margens do 
rio Danúbio possui um atrativo centro histórico. Após 
isso passamos a República Tcheca. OLOMOUC Tempo 
para almoçar e conhecer esta cidade Patrimônio da 
Humanidade, segunda cidade de arte da República 
Tcheca (depois de Praga). Saída em direção à Polônia 
e chegada a CRACÓVIA ao final do dia.

08 QUI. Cracóvia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsóvia.- l

Visita panorâmica de CRACÓVIA, passando por ruas 
medievais e seu Palácio Real. Após a hora do almoço, 
viagem até Auschwitz-BIRKENAU, onde se conhe-
cerá o mais famoso campo de concentração da 
Polônia, que traz amargas lembranças da era nazis-
ta europeia. Posteriormente, em CZESTOCHOWA, 
visita ao Mosteiro de Jasna Gora, lugar de peregri-
nação muito procurado, onde se encontra a Virgem 
Negra. Chegada à VARSÓVIA ao final do dia.

09 SEX. Varsóvia.- z
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica 
de VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, o 
monumento em memória do Gheto judio, o Parque 
Lazienki. Tarde livre.

10 SAB. Varsóvia.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID: 18403  

OPÇÃO 2
ID: 18406  

OPÇÃO3
ID: 18408  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 468 718 739 1106 1064 1585

T. Med $ 447 697 691 1058 1000 1521

T.Baj $ 431 681 660 1027 941 1462

Suplementos
Comidas $ 26 26 77 77 153 153
O suplemento de comidas inclui um total de 1/3/6 
refeições nos lugares indicados zAlmoço; lJantar.  

Berlim, Praga
Berlim, Praga, Viena

Berlim, Praga, Viena e Polônia

Opção 1

Opção 2

Opção 3

Cracóvia
fotografia: Capvalero

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

(OPÇ. 2 = OPÇ. 1 com as seguintes diferenças)

Dez.20: 24
Mar.21: 25

(OPÇ. 3)

Abr.20: 02, 09, 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24

Out.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05, 12, 19, 26
Dez.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jan.21: 07, 14, 21, 28
Fev.21: 04, 11, 18, 25
Mar.21: 04, 11, 18, 25

Abr.20:  09, 16, 23, 30
Mai.20:  07, 14, 21, 28
Jun.20:  04, 11, 18, 25
Jul.20:  02, 09, 16, 23, 30

Ago.20:  06, 13, 20, 27
Set.20:  03, 10, 17, 24
Out.20:  01, 08, 15, 22, 29
Nov.20:  05

(OPÇ. 1)

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

OPÇÃO 2 E 3

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando português, seguro básico 
de viagem, café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Berlim, Praga.
• Traslado Noturno: Centro histórico de Praga.
• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu do 

Muro em Berlim..

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Viena.
• Traslado Noturno: Praça da Prefeitura em 

Viena..

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Cracóvia,  Varsóvia .

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Praga

Lednice

Budapeste

Bratislava

Viena

villach

Munique

Salzburgo

 Innsbruck

2

2
2

11

1

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1096E-DÍAS 10
DATAS DE SAÍDA

01 SAB. Praga.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 DOM. Praga.- z
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma 
das mais bonitas da Europa, onde se destacam: o 
Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. 
Finalizaremos o dia com um traslado noturno ao 
centro da cidade, onde existem várias cervejarias 
tradicionais e onde você poderá jantar.

03 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.- z
Saída de Praga no início da manhã. Na região da 
Morávia, tempo para conhecer os jardins e admi-
rar os castelos de LEDNICE, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco. A viagem segue via 
Eslováquia até a Hungria. Em GYOR, tempo para 
almoçar e passear pela ¨cidade dos quatro rios¨. 
Continuação até Budapeste, às margens do rio 
Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, tras-
lado incluído ao calçadão, repleto de restaurantes 
típicos, alguns com música ao vivo.

04 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram 
origem ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo 
centro e ¨Peste¨ com suas áreas comerciais. Poderão 
desfrutar do encanto da cidade do Danúbio. Tarde 
livre.

05 QUA. Budapeste- Bratislava- Viena.- z
Saída no início da manhã de Budapeste. Tempo para 
conhecer BRATISLAVA, cidade às margens do rio 
Danúbio que possui um atrativo centro histórico. 
Tempo para conhecer a cidade e almoçar. Após o 
almoço, viagem rumo a VIENA. Na chegada Visita 
panorâmica da cidade com guia local, onde poderá 
conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios 
e grandes parques. À noite faremos um translado 
à praça da Prefeitura, onde você poderá desfrutar 
de sua iluminação e da atividade noturna das ruas 
vizinhas.

06 QUI. Viena.-
Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar, sem 
horário, do encanto dessa charmosa cidade. Tempo 
para passear e descobrir lugares inesquecíveis.

07 SEX. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- 
Klagenfurt- Villach.-

Etapa de grande beleza paisagística. Saída rumo 
à região conhecida como ¨os bosques de Viena¨. 
Parada em BADEN, cidade balneária barroca que traz 
à memória a imperatriz Maria Teresa. Posteriormente, 

viagem a GRAZ, a capital da Estíria e segunda 
maior cidade da Áustria, com seu interessante cen-
tro histórico que foi declarado como Patrimônio da 
Humanidade. Após a hora do almoço, viagem pelas 
belas paisagens dos Alpes. Parada em MARIA WORTH, 
pitoresco povoado às margens do lago entre monta-
nhas. Chegada a KLAGENFURT, a capital da Caríntia; 
cidade pitoresca junto ao lago que segundo as lendas 
era habitado por um monstro. Nos alojamos na próxi-
ma e bonita cidade de VILLACH.

08 SAB. Villach- Grossglockner- Krimml-Innsbruck.-
Hoje será realizada uma das etapas mais bonitas 
da Europa. É hora de entrar no coração dos Alpes 
no Tirol, pela estrada que atravessa o PARQUE 
NACIONAL DE LOS GLACIARES. Em Grossglockner 
(entrada incluída), fantásticas paisagens de altas 
montanhas, glaciares e neves eternas. Paradas para 
desfrutar das paisagens e ¨tocar a neve¨. Em segui-
da, será possível apreciar as Cataratas de Krimml 
(entrada incluída), com suas águas caindo de 380 
metros de altura. Tempo para almoçar. Continuação 
até INNSBRUCK, a capital do Tirol. 
Nota: Em certas ocasiões (principalmente em 
maio e outubro) a estrada no Parque Nacional de 
Grossglockner pode estar fechada devido a neve. 
Nesse caso iríamos diretamente a Innsbruck por uma 
estrada alternativa (também com bela paisagem).

09 DOM. Innsbruck- Munique.- z
Pela manhã, visita panorâmica de Innsbruck, a capi-
tal do Tirol, cidade entre montanhas, com seu magní-
fico bairro histórico. Após a hora do almoço, a viagem 
segue para a vizinha capital da Baviera, a umas 2 
horas de distância. Chegada em MUNIQUE–aproxi-
madamente às 16h-. Visitaremos o impressionante 
recinto da  BMW WELT (mundo BMW), moderníssi-
mas instalações de exposições multifuncionais do 
grupo BMW, a prestigiada marca de automóveis 
alemã.  Conheceremos depois disso o parque onde 
está localizado o Olympiastadion, de grande beleza 
arquitetônica e onde foram realizados os famosos 
Jogos Olímpicos de 1972;    Posteriormente, dispore-
mos de tempo livre no centro histórico onde você 
poderá desfrutar das típicas cervejarias.

10 SEG. Munique-Salzburgo-Cesky Krumlov-Praga.-
Viajamos até SALZBURGO, cidade natal do músico 
e compositor Mozart, cujo centro renascentista e 
barroco é de grande beleza na sombra do magnífi-
co castelo medieval. A viagem segue para CESKY 
KRUMLOV, na República Tcheca, linda pequena cidade 
medieval, rodeada por muralhas. Tempo para passear. 
Continuação até PRAGA. Chegada ao final do dia.
Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional. 

ID: 18412  DBL INDIV
T.Alt $ 1207 1712
T. Med $ 1144 1649
T.Extra $ 1096 1601
Supl. Comidas:  102 $
O suplemento de comidas inclui um total de 
4 refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

Capitais Centro-Européias
Munique

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

Abr.20: 11, 18, 25
Mai.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Set.20: 05, 12, 19, 26
Out.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando português, seguro bási-
co de viagem, café da manhã   tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada 
• Visita Panorâmica em: Praga, Budapeste, 

Viena, Innsbruck.
• Traslado Noturno: Ao centro histórico de 

Praga, Á zona de pedestres em Budapeste,  
Praça  da prefeitura em Viena, Bairro cer-
vejarias em Munique.

• Entradas: Parque Nacional dos Glaciares 
em Grossglockner, Cataratas de Kriml, BMW 
WELT (mundo BMW) em Munique.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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Praga

BratislavaViena

Budapeste

Lednice

2

2
2

DESDE 606E-DÍAS 7/14

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

01 SAB. Praga.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 DOM. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma das 
mais bonitas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a 
Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos 
o dia com um traslado noturno ao centro da cidade, 
onde existem várias cervejarias tradicionais e onde você 
poderá jantar.

03 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.- l
Saída de Praga no início da manhã. Na região da Morávia, 
tempo para conhecer os jardins e admirar os castelos de 
LEDNICE, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco. A viagem segue via Eslováquia até a Hungria. 
Em GYOR, tempo para almoçar e passear pela ¨cidade 
dos quatro rios¨. Continuação até Budapeste, às mar-
gens do rio Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, 
traslado incluído ao calçadão, repleto de restaurantes 
típicos, alguns com música ao vivo.

04 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram origem 
ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo centro e 
¨Peste¨ com suas áreas comerciais. Poderão desfrutar do 
encanto da cidade do Danúbio. Tarde livre.

05 QUA. Budapeste- Bratislava- Viena.- l
Saída no início da manhã de Budapeste. Tempo para 
conhecer BRATISLAVA, cidade às margens do rio Danúbio 
que possui um atrativo centro histórico. Tempo para 
conhecer a cidade e almoçar. Após o almoço, viagem 
rumo a VIENA. Na chegada Visita panorâmica da cidade 
com guia local, onde poderá conhecer suas majestosas 
avenidas, belos palácios e grandes parques. À noite 
faremos um translado à praça da Prefeitura, onde 
você poderá desfrutar de sua iluminação e da atividade 
noturna das ruas vizinhas.

06 QUI. Viena.-
Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar, sem 
horário, do encanto dessa charmosa cidade. Tempo para 
passear e descobrir lugares inesquecíveis.

07 SEX. Viena.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 2) Praga, Budapeste e Viena com Rússia avião
Dias 1 - 6 como em Opç. 1
07 SEX. Viena- Moscou.-
Na hora marcada pelo seu guia, incluiremos o traslado 
para aeroporto para pegar o voo incluído em sua via-
gem. Na sua chegada ao destino te oferecemos um novo 
traslado até o hotel. Seu guia entrará em contato até o 
fim da tarde ou poderá consultar as informações coloca-
das na recepção do hotel. 
Nota: lembre-se que nos voos internos a bagagem permi-
tida é normalmente uma mala despachada de até 23 kgs. 
Os encargos por excesso de bagagem deverão ser pagos 
diretamente pelo passageiro na companhia aérea. 

08 SAB. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade 
que, como poucas, une passado, presente e futuro. Entre 
seus principais atrativos estão: suas imensas aveni-
das, suas elegantes áreas comerciais, a Praça Vermelha 
(onde se encontra o Mausoléu de Lenin), a catedral de 
São Basílio e a catedral do Cristo Salvador. Entrada 
incluída ao Kremlin e às suas duas principais catedrais. 
Tentaremos coincidir se for possível (porém não podemos 
garantir) com a procissão cerimonial militar que se cele-
bra na Praça Sobornaya. Tarde livre.         

09 DOM. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da Rússia 
e sua cidade. Passaremos pelo mirante da universidade, 
com sua fantástica vista da cidade onde os recém-ca-
sados depositam flores (o mirante também poderá ser 
visitado no sábado) e conheceremos (ingresso incluído) 
o Museu da Grande Guerra Patriótica (Segunda Guerra 
Mundial) que também exibe muitos aspectos do período 
soviético. Tarde livre.

10 SEG. Moscou- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Saída de Moscou e breve parada em KLIN, para conhecer 
a casa de Tchaikovsky, o genial músico (ingresso incluído 
. Continuação até TVER, às margens do Rio VOLGA. Foi o 
centro de um pequeno Estado e que era a principal rival 
de Moscou. Breve visita e almoço incluído. A viagem 
segue para VALDAY, pitoresca e pequena cidade junto 
a um lago. Visita a um antigo mosteiro na ilha do lago. 
Chegada a NOVGOROD. Jantar incluído. 

11 TER. Novgorod- São Petersburgo.-
Incluímos visita panorâmica com guia e entradas em 
NOVGOROD, bela cidade que foi um dos centros culturais 
e políticos mais importantes da Rússia. Visita ao Kremlin, 
ao antigo bairro do mercado, a corte de Yaroslav e tam-
bém, nos arredores da cidade, ao Museu de Arquitetura 
em madeira, um museu ao ar livre, onde se encontram 
casas de camponeses e charmosas igrejas de madeira 
muito decoradas. Almoço incluído. Continuação rumo 
à São Petersburgo. Iniciamos uma breve introdução da 
cidade, situada às margens do Rio Neva e que foi cons-
truída sobre 40 ilhas. Chegada ao hotel.  

12 QUA. São Petersburgo.-
Pela manhã, visita guiada com entrada à Fortaleza 
de Pedro e Paulo (de onde se originou a cidade de São 
Petersburgo), e posteriormente do Museu Hermitage, 
fantástico museu de pintura, onde antes era o Palácio de 
Inverno dos Czares. Tarde livre.

13 QUI. São Petersburgo.-
Essa cidade, capital da Rússia dos Czares, está rodeada 
de vários palácios. Hoje faremos uma excursão (visi-
ta com guía e entradas) ao PALACIO DE PETERHOF 
conhecido como o “Versalhes Russo” a uns 30 km de São 
Petersburgo. Este conjunto de palácios barrocos que 
foi residência dos Czares, com suas magníficas fontes e 
jardins, de enormes dimensões foi declarada Património 
Mundial pela UNESCO. Retorno a São Petersburgo. Tarde 
livre.

14 SEX. São Petersburgo.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim dos 
nossos serviços.

Praga, Budapeste e Viena
Praga, Budapeste e Viena com Rússia avião 

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

No tour Praga, Budapeste, Viena com Rússia 
(avião), para confirmação de todos os serviços 
é necessário incluir o passaporte do passagei-
ro no momento da venda.

GYOR

Abr.20: 11, 18, 25
Mai.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25

Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Set.20: 05, 12, 19, 26
Out.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07

Abr.20: 11
Out.20: 10 , 24
Nov.20: 07

Opção 1

Opção 2

OPÇÃO 1
ID: 18430    

OPÇÃO 2
ID: 18815    

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 713 1091 2330 3293
T. Med $ 660 1038 2356 3319
T.Baj $ 606 984 - -
Suplementos
Comidas $ 77 77 - -
O suplemento de comidas inclui um total de 
3 refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

OPÇÃO 1

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

OPÇÃO 1

(OPÇ. 2 = OPÇ. 1 COM AS SEGUINTES DIFERENÇAS)
Excluindo as seguintes datas

Novgorod

San Petersburgo

Tver

Moscú

3

1

3

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 

em ônibus guia falando português, seguro 
básico de viagem e café da manhã tipo 
buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Praga, Budapeste, 

Viena.
• Traslado Noturno: Ao centro histórico de 

Praga, Á zona de pedestres em Budapeste, 
Praa da prefeitura em Viena.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Visita ao Palácio de Peterhof em 

São Petersburgo .
• Visita Panorâmica em: Moscou, Tver, 

Novgorod, São Petersburgo.
• Entradas: : Kremlin e suas duas principais 

catedrais em Moscou, Museu da grande 
guerra Pátria em Moscou, Casa-Museu de 
Tchaikovsky em Klin, Mosteiro de Valday, 
Kremlin e Museu Arquitetura de Madeira 
em Novgorod, Fortaleza de Pedro e Pablo 
e Museu Hermitage em Sao Petersburgo, 
Palácio Peterhof e jardins em São 
Petersburgo.

• Voos incluídos: Viena - Moscou em classe 
económica e translado de e para o aero-
porto.

• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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Dresde

Lednice Bratislava

Berlin
2

Praga 2

Budapeste

2

Cracóvia1

Varsóvia
1

Poznan
1

Berlim, Praga, Budapeste 
e Polônia

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 984E- DÍAS 10
DATAS DE SAÍDA

01 QUI. Berlim.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e 
pujante capital da Alemanha. Conheceremos o cen-
tro histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o Portão 
de Brandemburgo, suas artérias comerciais e seus 
parques. Conheceremos também o impressionante 
Memorial do Holocausto e o Museu-memorial do 
Muro de Berlim.  OPÇionalmente, sugere-se conhecer 
os arredores de Postdam  com seus belos palácios.  

03 SAB. Berlim-Dresden-Praga.- l
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, 
graças ao seu excepcional patrimônio arquitetônico 
e artístico, transformou-se em um dos principais 
centros turísticos da Alemanha. Tempo para almo-
çar e conhecer seus palácios. Posteriormente, saída 
rumo à República Tcheca. Chegada a PRAGA, à tarde. 
Visita panorâmica da cidade, uma das mais belas 
da Europa, onde se destacam: o Castelo, a Praça da 
Prefeitura e a bela Ponte Carlos (nota: a visita poderá 
ser realizada no domingo). Finalizaremos nosso dia, 
com um traslado noturno ao centro da cidade, onde 
existem várias cervejarias tradicionais.

04 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio OPÇional para conhe-
cer a “Praga Artística”, visitando: Mala Strana, 
Menino Jesus de Praga, São Nicolas, cruzeiro pelo rio 
Moldava, bairro judeu, etc...

05 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.- l
Saída de Praga no início da manhã. Na região da 
Morávia, tempo para conhecer os jardins e admi-
rar os castelos de LEDNICE, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco. A viagem segue via 
Eslováquia até a Hungria. Em GYOR, tempo para 
almoçar e passear pela ¨cidade dos quatro rios¨. 
Continuação até Budapeste, às margens do rio 
Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, tras-
lado incluído ao calçadão, repleto de restaurantes 

típicos, alguns com música ao vivo.

06 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram 
origem ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo 
centro e ¨Peste¨ com suas áreas comerciais. Poderão 
desfrutar do encanto da cidade do Danúbio. Tarde 
livre.

07 QUA. Budapeste- Bratislava- Olomouc- 
Cracóvia.- l

Saída cedo rumo à BRATISLAVA, capital da 
Eslováquia, às margens do Rio Danúbio e conhecida 
pelo seu atrativo núcleo histórico. A continuação 
passamos a República Tcheca. OLOMOUC. Tempo 
para conhecer a cidade patrimônio da humanidade 
e almoçar. Saída em direção Polônia e chegada em 
CRACÓVIA ao final do dia.

08 QUI. Cracóvia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsóvia.- l

Visita panorâmica de CRACÓVIA, passando por ruas 
medievais e seu Palácio Real. Após a hora do almoço, 
viagem até Auschwitz-BIRKENAU, onde se conhe-
cerá o mais famoso campo de concentração da 
Polônia, que traz amargas lembranças da era nazista 
europeia. Posteriormente, em CZESTOCHOWA, visita 
ao Mosteiro de Jasna Gora, lugar de peregrinação 
muito procurado, onde se encontra a Virgem Negra. 
Chegada à VARSÓVIA ao final do dia.

09 SEX. Varsóvia- Poznan.-
Pela manhã, visita panorâmica, onde se conhecerá 
a cidade velha, o Castelo Real, o monumento em 
memória do Gueto judeu e o Parque Lazienki. Tempo 
livre para passear e almoçar.   No meio da tarde 
(aproximadamente 14.30 horas), saída em direção à 
região da Pomerânia. Chegada em POZNAN, cidade 
movimentada com uma magnífica praça no centro. 
Tempo livre para passear.

10 SAB. Poznan- Berlim.-
Saída pela manhã de Poznan em direção à Alemanha. 
Chegada em BERLIM ao redor do meio dia.  Fim dos 
nossos serviços.  Verifique a hora de seu voo  para 
saber se vai precisar de uma noite adicional. 

ID: 18404  DBL INDIV
T.Alt $ 1090 1595
T. Med $ 1043 1548
T.Baj $ 984 1489
Supl. Comidas:  102 $
O suplemento de comidas inclui um total de 
4 refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

poznan

Abr.20: 09, 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 05

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando português, seguro básico 
de viagem, café da manhã   tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada 
• Visita Panorâmica em: Berlim, Praga, 

Budapeste, Cracóvia,  Varsóvia..
• Traslado Noturno: Centro histórico de Praga, 

Centro histórico de Budapeste.
• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu do 

Muro em Berlim.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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Praga

Budapeste

2

2

Praga

Viena

2

2

Durnstein

Cesky 
Krumlov

DESDE 420E- DÍAS 5

DESDE 372E- DÍAS 5

Durstein

praga

01 QUA. Viena.- l
Chegada a VIENA. De tarde, as 15.00 hrs (aprox) visita 
panorâmica com guia local. Poderá conhecer suas 
impressionantes avenidas, lindos palácios e grandes 
parques. Depois faremos um translado à praça da 
Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua ilumi-
nação e da atividade noturna das ruas vizinhas.

02 QUI. Viena.-
Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar, sem 
horário, do encanto dessa charmosa cidade. Tempo 
para passear e descobrir lugares inesquecíveis.

03 SEX. Viena- Dürstein - Cesky Krumlov Praga.- z
De manhã sairemos de Viena. Faremos uma parada 
em DÜRSTEIN, pitoresco vilarejo às margens do rio 
Danúbio onde foi ficou preso Ricardo Coração de 
Leão. Depois disso entraremos na Tchéquia. CESKY 
KRUMLOV, belíssima pequena cidade medieval situa-

da em um cânion e rodeada de muralhas. Tempo para 
passear e almoçar. No meio da tarde iremos para 
PRAGA- Chegada prevista para o final da tarde.

04 SAB. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma 
das mais bonitas da Europa, onde se destacam: o 
Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. 
Finalizaremos o dia com um traslado noturno ao 
centro da cidade, onde existem várias cervejarias tra-
dicionais e onde você poderá jantar.

05 DOM. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

De Viena a Praga

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

PREÇOS POR PESSOA

HOTÉIS PREVISTOS

DATAS DE SAÍDA

DATAS DE SAÍDA

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando português, seguro básico 

de viagem, café da manhã   tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada 

• Visita Panorâmica em: Viena, Praga.

• Traslado Noturno:  Praça  da prefeitura em 

Viena, Ao centro histórico de Praga.

O PREÇO INCLUI

01 SAB. Praga.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 DOM. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma 
das mais bonitas da Europa, onde se destacam: o 
Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. 
Finalizaremos o dia com um traslado noturno ao 
centro da cidade, onde existem várias cervejarias 
tradicionais e onde você poderá jantar.

03 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.- l
Saída de Praga no início da manhã. Na região da 
Morávia, tempo para conhecer os jardins e admi-

rar os castelos de LEDNICE, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco. A viagem segue via 
Eslováquia até a Hungria. Em GYOR, tempo para 
almoçar e passear pela ¨cidade dos quatro rios¨. 
Continuação até Budapeste, às margens do rio 
Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, tras-
lado incluído ao calçadão, repleto de restaurantes 
típicos, alguns com música ao vivo.
04 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram ori-
gem ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo cen-
tro e ¨Peste¨ com suas áreas comerciais. Poderão des-
frutar do encanto da cidade do Danúbio. Tarde livre.

05 QUA. Budapeste.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando português, seguro bási-
co de viagem, café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada 
• Visita Panorâmica em: Praga, Budapeste.
• Traslado Noturno: Ao centro histórico de 

Praga, a zona de pedestres em Budapeste.

ID: 18429  DBL INDIV
T.Alt $ 436 697
T. Med $ 420 681
T.Baj $ 372 633
Supl. Comidas:  51 $
O suplemento de comidas inclui um total de 2 
refeições nos lugares indicados:
zAlmoço; lJantar.   

Praga, Budapeste 

ID:  18419  DBL INDIV
T.Alt $ 489 760
T. Med $ 441 712
T. Baixa $ 420 691

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte 
final do folheto e na sua página web «Minha Viagem».

Supl. Comidas:  77 $
O suplemento de comidas inclui um total de 3 
refeições nos lugares indicados 
zAlmoço; lJantar.   

Abr.20: 11, 18, 25
Mai.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Set.20: 05, 12, 19, 26
Out.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07

Abr.20: 15, 22, 29
Mai.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30
Out.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 11

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
DI
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ONIBILIDADE

O N L I N E

GUIA FALANDO EM 
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Praga

Budapeste

varsovia

Bratislava

Viena

Cesky Krumlov

3

2/1

2

2

Lednice

1 Cracovia

Auschwitz

Czestochowa

DESDE 697E-DÍAS 8/11

(Opç. 1) Viena, Praga (3 noites) e Budapeste
01 QUA. Viena.- l
Chegada a VIENA. De tarde, as 15.00 hrs (aprox)  visi-
ta panorâmica com guia local. Poderá conhecer suas 
impressionantes avenidas, lindos palácios e grandes 
parques. Depois faremos um translado à praça da 
Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua ilumina-
ção e da atividade noturna das ruas vizinhas.

02 QUI. Viena.-
Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar, sem 
horário, do encanto dessa charmosa cidade. Tempo 
para passear e descobrir lugares inesquecíveis.

03 SEX. Viena- Dürstein - Cesky Krumlov Praga.- z
De manhã sairemos de Viena. Faremos uma parada em 
DÜRSTEIN, pitoresco vilarejo às margens do rio Danúbio 
onde foi ficou preso Ricardo Coração de Leão. Depois 
disso entraremos na Tchéquia. CESKY KRUMLOV, belís-
sima pequena cidade medieval situada em um cânion 
e rodeada de muralhas. Tempo para passear e almoçar. 
No meio da tarde iremos para PRAGA- Chegada prevista 
para o final da tarde.

04 SAB. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma das 
mais bonitas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a 
Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos 
o dia com um traslado noturno ao centro da cidade, 
onde existem várias cervejarias tradicionais e onde 
você poderá jantar.

05 DOM. Praga.-
Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta  
cidade. Tempo livre para passear e descobrir lugares 
para recordar.

06 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.- l
Saída de Praga no início da manhã. Na região da 
Morávia, tempo para conhecer os jardins e admi-
rar os castelos de LEDNICE, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco. A viagem segue via 
Eslováquia até a Hungria. Em GYOR, tempo para 
almoçar e passear pela ¨cidade dos quatro rios¨. 
Continuação até Budapeste, às margens do rio Danúbio 
e chegada no meio da tarde. À noite, traslado incluído 
ao calçadão, repleto de restaurantes típicos, alguns 
com música ao vivo.

07 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram origem 
ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo centro e 
¨Peste¨ com suas áreas comerciais.  Poderão desfrutar 
do encanto da cidade do Danúbio. Tarde livre.

08 QUA. Budapeste.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Viena, Praga e Budapeste fim Viena
Dias 1 - 7 como em Opç. 1
08 QUA. Budapeste -Bratislava- Viena.-
Saída no início da manhã rumo à capital da Eslováquia. 
Tempo para conhecer BRATISLAVA, cidade às margens 
do rio Danúbio que possui um atrativo centro histórico. 
Tempo para passear e almoçar. Após o almoço, viagem 
rumo a VIENA. Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de 
seu voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

(Opç. 3) Viena, Praga, Budapeste e Polônia
Dias 1 - 7 como em Opç. 2
08 QUA. Budapeste- Bratislava- Olomouc- Cracóvia.- 

l
Saída cedo rumo à BRATISLAVA, capital da Eslováquia, 
às margens do Rio Danúbio e conhecida pelo seu 
atrativo núcleo histórico. A continuação passamos a 
República Tcheca. OLOMOUC. Tempo para conhecer a 
cidade patrimônio da humanidade e almoçar. Saída em 
direção Polônia e chegada em CRACÓVIA ao final do dia.

09 QUI. Cracóvia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsóvia.- l

Visita panorâmica de CRACÓVIA, passando por ruas 
medievais e seu Palácio Real. Após a hora do almoço, 
viagem até Auschwitz-BIRKENAU, onde se conhecerá 
o mais famoso campo de concentração da Polônia, 
que traz amargas lembranças da era nazista europeia. 
Posteriormente, em CZESTOCHOWA, visita ao Mosteiro 
de Jasna Gora, lugar de peregrinação muito procurado, 
onde se encontra a Virgem Negra. Chegada à VARSÓVIA 
ao final do dia.

10 SEX. Varsóvia.- z
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica de 
VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, o monumento 
em memória do Gheto judio, o Parque Lazienki. Tarde livre.

11 SAB. Varsóvia.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Viena, Praga (3 noites) e Budapeste
Opção 1

Viena, Praga, Budapeste e Polônia
Opção 3

Viena, Praga e Budapeste fim Viena
Opção 2

Czestochowa

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

OPÇÃO 1
ID: 18445  

OPÇÃO 2
ID: 18446  

OPÇÃO 3
ID: 18448  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 787 1228 819 1260 1133 1734
T. Med $ 739 1180 761 1202 1043 1644
T.Baixa $ - - 697 1138 - -
Suplementos
Comidas $ 102 102 102 102 179 179
O suplemento de comidas inclui um total de 4/4/7 
refeições nos lugares indicados:
zAlmoço; lJantar.   

Abr.20: 15, 22, 29

Mai.20: 06, 13, 20, 27

Jun.20: 03, 10, 17, 24

Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29

Ago.20: 05, 12, 19, 26

Set.20: 02, 09, 16, 23, 30

Out.20: 07, 14, 21, 28

Nov.20: 04

SAÍDA AOS QUARTA-FEIRA  

EM PORTUGUÊS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

OPÇÃO 2OPÇÃO 2
OPÇÃO 2OPÇÃO 2

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem e café da manhã 
continental. 

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Viena, Praga, 

Budapeste.
• Traslado Noturno: Praça da prefeitura em 

Viena, Ao centro histórico, Á zona de pedes-
tres em Budapeste.

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Cracóvia, Varsóvia 

O PREÇO INCLUI

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA E OCEANIA

ORIENTE M
EDIO

M
AIS INCLUÍDO

ECONÔM
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ATLÂNTICO
M

EDITERRÂNEO
NÓRDICA

CENTRAL
ATÉ 15 DIAS

M
AIS DE 15 DIAS
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DESDE 1947E-DÍAS 16

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

ID: 18407   DBL INDIV
T.Alt $ 2282 3138
T. Med $ 2367 3223
T.Baixa $ 1947 2803
Supl. Comidas:  128 $
O suplemento de comidas inclui um total de 5 
refeições nos lugares indicados: 
zAlmoço; lJantar.   

BERLIM 
Dresde

Praga

Viena

Zagreb

SarajevoSplit

Dubrovnik

VENEZA

LjubLjiana

Opatija

2

2

2

1

1
1

1
1

2

2

01 QUI. Berlim.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá 
de tarde informação para o início do seu roteiro, ou através 
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante 
capital da Alemanha. Conheceremos o centro histórico, a 
ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, 
suas artérias comerciais e seus parques. Conheceremos tam-
bém o impressionante Memorial do Holocausto e o Museu-
memorial do Muro de Berlim.   OPÇionalmente, sugere-se 
conhecer os arredores de Postdam  com seus belos palácios.  

03 SAB. Berlim-Dresden-Praga.- l
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, graças 
ao seu excepcional patrimônio arquitetônico e artístico, 
transformou-se em um dos principais centros turísticos da 
Alemanha. Tempo para almoçar e conhecer seus palácios. 
Posteriormente, saída rumo à República Tcheca. Chegada 
a PRAGA, à tarde. Visita panorâmica da cidade, uma das 
mais belas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a Praça 
da Prefeitura e a bela Ponte Carlos (nota: a visita poderá 
ser realizada no domingo). Finalizaremos nosso dia, com um 
traslado noturno ao centro da cidade, onde existem várias 
cervejarias tradicionais.

04 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio OPÇional para conhecer a “Praga 
Artística”, visitando: Mala Strana, Menino Jesus de Praga, São 
Nicolas, cruzeiro pelo rio Moldava, bairro judeu, etc...

05 SEG. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Saída de Praga no início da manhã rumo à CESKY KRUMLOV, 
bela e pequena cidade medieval, cercada de muralhas. 
Tempo para passear e almoçar. No começo da tarde, saída 
com destino à Áustria. Parada em DURSTEIN, pitoresco 
povoado às margens do rio Danúbio, onde foi preso Ricardo 
Coração de Leão. Seguindo o Rio Danúbio, continuação até 
VIENA, capital austríaca. Chegada ao final da tarde. 
Nota:   Durante os meses do inverno, de novembro a março, 
não se visitará o vilarejo de Durstein porque chegaremos em 
horas noturnas e não há atividade nem recursos turísticos 
durante esse período.

06 TER. Viena.- l
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se pode-
rá conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e 
grandes parques. À noite faremos um translado à Praça da 
Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua iluminação e 
da atividade noturna das ruas vizinhas.

07 QUA. Viena-Maribor-Zagreb.- z
A viagem segue para MARIBOR, breve parada na segunda 
maior cidade da Eslovênia, de forte influência austríaca, 
onde se destaca a catedral e o castelo. Continuação rumo à 
Croácia. Chegada em ZAGREB na hora do almoço. Pela tarde 
incluímos visita panorâmica com guia local onde se poderá 
admirar suas colinas, a cidade alta e os novos bairros da 
capital da Croácia. Jantar incluído. 

08 QUI. Zagreb-Maglaj-Sarajevo.-
Sairemos logo cedo rumo à Bósnia. Tramitação de documen-
tos na fronteira (podem ser demorados) e entrada na Bósnia. 
As zonas da fronteira revelam recordações muito tristes do 
conflito dos anos noventa. MAGLAJ, um passeio pelo vilarejo 
bósnio. Tempo para almoçar. Seguiremos rumo a SARAJEVO, 
onde chegaremos à tarde. Visita panorâmica com guia local 
a esta cidade de forte influência turca, com suas mesqui-
tas, suas escolas corânicas, e seus movimentados bazares. 
Conheceremos também o “Túnel da Esperança” que salvou 
a cidade do ataque sérvio durante a guerra. Jantar incluído.
Nota:    dependendo da hora de chegada na cidade a visita do 
Túnel da Esperança poderá ser feita antes da saída para Mostar.

09 SEX. Sarajevo- Mostar - Medjugorge -Kravice- 
Dubrovnik (Cavtat).-

Faremos novamente uma etapa emocionante de grande 
beleza paisagística. Entre profundos vales viajaremos para 
MOSTAR, com seu belíssimo centro histórico e sua ponte de 

pedra que separa as comunidades ortodoxa, muçulmana 
e católica. Após o almoço pararemos em MEDJUGORGE, 
lugar visitado por milhares de peregrinos católicos. 
Continuaremos rumo a KRAVICE, pararemos em suas mag-
níficas cataratas. Continuaremos rumo a Croácia. Trâmites 
de fronteira (podem ser longos). DUBROVNIK-Cavtat, che-
gada  ao final do dia. Jantar incluído.
Obs.: Do final de outubro até final de março não há paradas 
nas cataratas de Kravice.

10 SAB. Dubrovnik (Cavtat).-
Pela manhã, visita panorâmica com guia local de 
DUBROVNIK, uma das mais belas cidades da Europa, sus-
pensa sobre uma rocha, rodeada de muralhas e banhada 
pelo mar Adriático. Seu centro histórico conserva-se intacto 
e é uma jóia do patrimônio arquitetônico mundial. Durante 
a visita, entrada incluída ao Mosteiro Franciscano (que 
guarda a farmácia mais antiga da Europa) e  à Catedral 
de Dubrovnik . Também subiremos de teleférico que nos 
permitirá admirar a fantástica vista da cidade e das ilhas 
vizinhas.  Tarde livre. Retorno ao hotel no final da tarde. 
Jantar incluído. 
Nota: A hospedagem em Dubrovnik será feito em Cavtat, 
ponto costeiro próximo à cidade.

11 DOM. Dubrovnik- Split.-
Saída pela manhã, seguindo a costa Croata, onde podere-
mos contemplar espetaculares paisagens de ilhas no mar. 
Chegada a SPLIT ao meio-dia. Visita com guia local e 
entrada incluída, ao Palácio de Diocleciano. Conheceremos 
o imenso palácio da época romana, o dédalo das ruas do 
centro, as vistas ao mar. Jantar incluído. 
Nota: Em algumas saídas o alojamento poderá ser fornecido 
em TROGIR. Nesse caso, partiremos no final da tarde de Split 
para que, antes de ir o hotel, possamos  caminhar  por um dos 
povoados mais encantadores da Costa Dálmata. 

12 SEG. Split- Plitvice- Opatija.-
Saída rumo ao interior da Croácia, entre charmosas paisa-
gens de colinas. Entrada ao PARQUE NACIONAL DOS LAGOS 
DE PLITVICE, declarado como Patrimônio Mundial pela 
UNESCO (entrada incluída com direito ao uso de barquinhos 
no lago ou trenzinho turístico), onde se poderá admirar seus 
lagos e cataratas. Será possível passear por suas trilhas ou 
nos barcos que cruzam as águas desses lagos. Após a hora 
do almoço, viagem em direção ao norte do país. Chegada a 
OPATIJA. Jantar incluído.
Nota: em circunstâncias excepcionais por razões meteoro-
lógicas ou de fluxo turístico, algumas vezes   não poderá ser 
possivel   ou recomendável usar o trenzinho ou o barquinho 
em Plitvice.

13 TER. Opatija- Postjona- Bled- Ljubljana.-
Entraremos na Eslovênia. Viajaremos para POSTOJNA, uma 
das cavernas mais importantes do mundo, visitação parcial 
de trenzinho. Depois disso conheceremos BLED, belíssimo 
vilarejo de cartão-postal, junto a um lago onde existe uma 
ilhota destacando-se o campanário de um mosteiro, ao 
pé de um castelo medieval. Faremos um passeio de barco 
pelo lago de Bled visitando a pequena ilha do mosteiro. 
Continuaremos rumo à capital da Eslovênia,  LJUBLJANA. 
Chegada e visita com guia local à pequena capital da 
Eslovênia, bela cidade centro-europeia. Jantar incluído. 

14 QUA. Ljubljana- Veneza.-
Manha livre. Tempo para almoçar e passear pelo bonito 
centro da pequena capital. De tarde viajamos rumo à Itália. 
Chegada em VENEZA no final da tarde. A hospedagem será 
na localidade de Mestre.

15 QUI. Veneza.- z
Pela manhã, traslado em barco até a região da Praça de São 
Marcos de Veneza, cidade situada sobre um grupo de mais 
de 100 pequenas ilhas ligadas por pontes e conheceremos 
caminhando com guia local os arredores da Praça de São 
Marcos, Basílica, Campanille da  cidade dos canais. Tempo 
livre.  À tarde, sugere-se um passeio OPÇional em gôndola.

16 SEX. Veneza.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Berlim, Praga, Viena e Croácia

No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

Ljubjiana

Abr.20: 02, 09, 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20: 12
Dez.20: 17, 24, 31
Jan.21: 07, 21, 28
Fev.21: 11, 25
Mar.21: 11, 25

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol, seguro bási-
co de viagem, café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Pelo lago em Bled, Tronchetto / Praça 

de São Marcos / Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Berlim, Praga, 

Viena, Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Split, 
Liubliana, Veneza.

• Traslado Noturno: Centro histórico de 
Praga, Praça da Prefeitura em Viena..

• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu 
do Muro em Berlim., Tunel da Esperana em 
Sarajevo, Cataratas do Kravice, Mosteiro 
Franciscano e Visita Catedral em Dubrovnik; 
, Palácio Diocleciano en Split, Parque 
Nacional dos Lagos inclui uso de barcos ou 
trenzinho em Plitvice, Cavernas de Postojna, 
Fábrica cristal de Murano em Veneza.

• Funicular: Dubrovnik.
• 7 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, 
Split, Opatija, Liubliana.

O PREÇO INCLUI

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
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 Innsbruck

Praga

Budapeste

Bratislava

Viena 2

Cesky Krumlov

2

Salzburgo
MUNIQUE

1

2

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 420E-DÍAS5/7/8
DATAS DE SAÍDA

(Opç. 1) Budapeste e Viena
01 SEG. Budapeste.- l
Chegada em Budapeste, às margens do rio Danúbio, 
traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá infor-
mação para o início do seu roteiro de tarde, ou através 
dos cartazes informativos localizados na recepção do 
hotel. À noite, traslado incluído ao calçadão, repleto de 
restaurantes típicos, alguns com música ao vivo.

02 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram ori-
gem ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo centro 
e ¨Peste¨ com suas áreas comerciais. Poderão desfrutar 
do encanto da cidade do Danúbio. Tarde livre.

03 QUA. Budapeste- Bratislava- Viena.- l
Saída no início da manhã de Budapeste. Tempo para 
conhecer BRATISLAVA, cidade às margens do rio 
Danúbio que possui um atrativo centro histórico. Tempo 
para conhecer a cidade e almoçar. Após o almoço, via-
gem rumo a VIENA. Na chegada Visita panorâmica 
da cidade com guia local, onde poderá conhecer suas 
majestosas avenidas, belos palácios e grandes parques. 
À noite faremos um translado à praça da Prefeitura, 
onde você poderá desfrutar de sua iluminação e da 
atividade noturna das ruas vizinhas.

04 QUI. Viena.-
Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar, sem 
horário, do encanto dessa charmosa cidade. Tempo 
para passear e descobrir lugares inesquecíveis.

05 SEX. Viena.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Budapeste, Viena e Praga
Dias 1 - 4 como em Opç. 1
05 SEX. Viena- Dürstein - Cesky Krumlov Praga.- z
De manhã sairemos de Viena. Faremos uma parada em 
DÜRSTEIN, pitoresco vilarejo às margens do rio Danúbio 
onde foi ficou preso Ricardo Coração de Leão. Depois 
disso entraremos na Tchéquia. CESKY KRUMLOV, belís-
sima pequena cidade medieval situada em um cânion e 

rodeada de muralhas. Tempo para passear e almoçar. 
No meio da tarde iremos para PRAGA- Chegada previs-
ta para o final da tarde.

06 SAB. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma das 
mais bonitas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a 
Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos 
o dia com um traslado noturno ao centro da cidade, 
onde existem várias cervejarias tradicionais e onde 
você poderá jantar.

07 DOM. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 3) Budapeste, Áustria e Praga
Dias 1 - 4 como em Opç. 2
05 SEX. Viena- Salzburgo- Innsbruck.-
Saída de Viena por regiões de colinas e lagos. Chegada 
em SALZBURGO, tempo para almoçar e passear pela 
cidade de Mozart. Continuação à INNSBRUCK. Chegada 
na capital do Tirol e um passeio pelo centro histórico da 
cidade no coração dos Alpes.

06 SAB. Innsbruck- Munique- Pilsen- Praga.-
Saída a primeira hora em direção Alemanha. Chegada 
em MUNIQUE, tempo para almoçar e passear pelo 
centro histórico da capital da Baviera. Depois a viagem 
prossegue à República Tcheca. Na província de Boêmia, 
parada em PILSEN, cidade do século XII mais conhecida 
por sua cerveja, que se fabrica nesta cidade há mais de 
700 anos! (entrada incluída e visita ao museu da cer-
veja). Chegada a PRAGA no final do dia.

07 DOM. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma das 
mais bonitas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a 
Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos 
o dia com um traslado noturno ao centro da cidade, 
onde existem várias cervejarias tradicionais e onde 
você poderá jantar.

08 SEG. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

OPÇÃO 1
ID: 18409  

OPÇÃO 2
ID: 18411  

OPÇÃO3
ID: 18410  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 495 772 697 1080 888 1308
T. Med $ 468 745 654 1037 846 1266
T.Baj $ 420 697 601 984 803 1223
Suplementos
Comidas $ 51 51 77 77 51 51
O suplemento de comidas inclui um total de 1/3/2 
refeições nos lugares indicados: 
zAlmoço; lJantar.  

OPÇÃO 2 E 3OPÇÃO 2 E 3

Budapeste e Viena Opção 1

Budapeste, Viena e PragaOpção 2

Budapeste, Áustria e Praga Opção 3

Veja os hotéis previstos para esta viajem 
na parte final do folheto e na sua página 
web  «Minha Viagem».

Salzburgo

(OPÇ. 1)

Abr.20: 13, 20, 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28
Out.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09

(Opç. 2 e 3  = Opç. 1 com as seguintes 
diferenças)
Jun.20: 29
Out.20: 26

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando português, seguro bási-
co de viagem, café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Budapeste, Viena.
• Traslado Noturno: Á zona de pedestres em 

Budapeste, Praça da prefeitura em Viena.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Praga.
• Traslado Noturno: Ao centro histórico  

de Praga.

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Praga.
• Traslado Noturno: Centro histórico de Praga.
• Entradas: Museu da cerveja em Pilsen.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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DESDE 2553E-DÍAS 17

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

ID: 18420  DBL INDIV

T.Alt $ 2553 3436

T. Med $ 2633 3516

Supl. Comidas:  179 $
O suplemento de comidas inclui um total de 7 
refeições nos lugares indicados:
 zAlmoço; lJantar.   

01 SEG. Viena.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, 
ou através dos cartazes informativos localizados na 
recepção do hotel.

02 TER. Viena.- l
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se 
poderá conhecer suas majestosas avenidas, belos palá-
cios e grandes parques. À noite faremos um translado à 
Praça da Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua 
iluminação e da atividade noturna das ruas vizinhas.

03 QUA. Viena-Maribor-Zagreb.- z
A viagem segue para MARIBOR, breve parada na 
segunda maior cidade da Eslovênia, de forte influên-
cia austríaca, onde se destaca a catedral e o castelo. 
Continuação rumo à Croácia. Chegada em ZAGREB na 
hora do almoço. Pela tarde incluímos visita panorâmi-
ca com guia local onde se poderá admirar suas colinas, 
a cidade alta e os novos bairros da capital da Croácia. 
Jantar incluído. 

04 QUI. Zagreb-Maglaj-Sarajevo.-
Sairemos logo cedo rumo à Bósnia. Tramitação de docu-
mentos na fronteira (podem ser demorados) e entra-
da na Bósnia. As zonas da fronteira revelam recor-
dações muito tristes do conflito dos anos noventa. 
MAGLAJ, um passeio pelo vilarejo bósnio. Tempo para 
almoçar. Seguiremos rumo a SARAJEVO, onde chega-
remos à tarde. Visita panorâmica com guia local a esta 
cidade de forte influência turca, com suas mesquitas, 
suas escolas corânicas, e seus movimentados bazares. 
Conheceremos também o “Túnel da Esperança” que 
salvou a cidade do ataque sérvio durante a guerra. 
Jantar incluído.
Nota:  dependendo da hora de chegada na cidade a visi-
ta do Túnel da Esperança poderá ser feita antes da saída 
para Mostar.

05 SEX. Sarajevo- Mostar - Medjugorge -Kravice- 
Dubrovnik (Cavtat).-

Faremos novamente uma etapa emocionante de grande 
beleza paisagística. Entre profundos vales viajaremos 
para MOSTAR, com seu belíssimo centro histórico e sua 
ponte de pedra que separa as comunidades ortodoxa, 
muçulmana e católica. Após o almoço pararemos em 
MEDJUGORGE, lugar visitado por milhares de peregri-
nos católicos. Continuaremos rumo a KRAVICE, para-
remos em suas magníficas cataratas. Continuaremos 
rumo a Croácia. Trâmites de fronteira (podem ser lon-
gos). DUBROVNIK-Cavtat, chegada   ao final do dia. 
Jantar incluído.
Obs.: Do final de outubro até final de março não há para-
das nas cataratas de Kravice.

06 SAB. Dubrovnik (Cavtat).-
Pela manhã, visita panorâmica com guia local de 
DUBROVNIK, uma das mais belas cidades da Europa, 
suspensa sobre uma rocha, rodeada de muralhas e 
banhada pelo mar Adriático. Seu centro histórico con-
serva-se intacto e é uma jóia do patrimônio arqui-
tetônico mundial. Durante a visita, entrada incluída 
ao Mosteiro Franciscano (que guarda a farmácia mais 
antiga da Europa) e à Catedral de Dubrovnik . Também 
subiremos de teleférico que nos permitirá admirar a 
fantástica vista da cidade e das ilhas vizinhas.  Tarde 
livre. Retorno ao hotel no final da tarde. Jantar incluído. 
Nota: A hospedagem em Dubrovnik será feito em Cavtat, 
ponto costeiro próximo à cidade.

07 DOM. Dubrovnik- Split.-
Saída pela manhã, seguindo a costa Croata, onde 
poderemos contemplar espetaculares paisagens de 
ilhas no mar. Chegada a SPLIT ao meio-dia. Visita 
com guia local e entrada incluída, ao Palácio de 
Diocleciano. Conheceremos o imenso palácio da época 
romana, o dédalo das ruas do centro, as vistas ao mar. 
Jantar incluído. 

Eslovênia, Croácia,  
República Tcheca e Áustria

SPLIT

Abr.20: 06, 13, 20, 27

Mai.20: 04, 11, 18, 25

Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29

Jul.20: 06, 13, 20, 27

Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31

Set.20: 07, 14, 21, 28

Out.20: 05, 12, 19, 26

VENEZA
Fotografía:  jaizaupr007

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Praga

MUNIQUE

Dachau

Ljubiana

Viena

Innsbruck
Feldkirch

Plitvice

Split

Dubrovnik

Opatija
VENEZA

Bratislava

Zagreb

Sarajevo

Verona

2

2

2

1

1

2           

1

1

1
1

1

1

HOTÉIS PREVISTOS

Veja os hotéis previstos para esta viajem 

na parte final do folheto e na sua página 

web  «Minha Viagem».

Nota: Em algumas saídas o alojamento poderá ser for-
necido em  TROGIR. Nesse caso, partiremos no final da 
tarde de Split para que, antes de ir o hotel, possamos 
caminhar por um dos povoados mais encantadores da 
Costa Dálmata. 

08 SEG. Split- Plitvice- Opatija.-
Saída rumo ao interior da Croácia, entre charmosas 
paisagens de colinas. Entrada ao PARQUE NACIONAL 
DOS LAGOS DE PLITVICE, declarado como Patrimônio 
Mundial pela UNESCO (entrada incluída com direito ao 
uso de barquinhos no lago ou trenzinho turístico), onde 
se poderá admirar seus lagos e cataratas. Será possível 
passear por suas trilhas ou nos barcos que cruzam as 
águas desses lagos. Após a hora do almoço, viagem em 
direção ao norte do país. Chegada a OPATIJA. Jantar 
incluído.
Nota: em circunstâncias excepcionais por razões meteo-
rológicas ou de fluxo turístico, algumas vezes   não pode-
rá ser possivel   ou recomendável usar o trenzinho ou o 
barquinho em Plitvice.

09 TER. Opatija- Postjona- Bled- Ljubljana.-
Entraremos na Eslovênia. Viajaremos para POSTOJNA, 
uma das cavernas mais importantes do mundo, visita-
ção parcial de trenzinho. Depois disso conheceremos 
BLED, belíssimo vilarejo de cartão-postal, junto a um 
lago onde existe uma ilhota destacando-se o campa-
nário de um mosteiro, ao pé de um castelo medieval. 
Faremos um passeio de barco pelo lago de Bled visi-
tando a pequena ilha do mosteiro. Continuaremos rumo 
à capital da Eslovênia,  LJUBLJANA. Chegada e visita 
com guia local à pequena capital da Eslovênia, bela 
cidade centro-europeia. Jantar incluído. 

10 QUA. Ljubljana- Veneza.-
Manha livre. Tempo para almoçar e passear pelo bonito 
centro da pequena capital. De tarde viajamos rumo à 
Itália. Chegada em VENEZA no final da tarde. A hospe-
dagem será na localidade de Mestre.

11 QUI. Veneza.- z
Pela manhã, traslado em barco até a região da Praça 
de São Marcos de Veneza, cidade situada sobre um 
grupo de mais de 100 pequenas ilhas ligadas por pon-
tes e conheceremos caminhando com guia local os 
arredores da Praça de São Marcos, Basílica, Campanille 
da cidade dos canais. Tempo livre.   À tarde, sugere-se 
um passeio OPÇional em gôndola.

12 SEX. Veneza-Verona- Lago da Garda-Innsbruck.- z
Saída rumo a VERONA. Tempo para conhecer a cidade de 
Romeu e Julieta com seu importante anfiteatro roma-
no. Posteriormente, contornamos um dos mais belos 
lagos alpinos, o Lago de Garda. Chegada e tempo no 
bonito povoado de LIMONE. Embarque em um pequeno 
cruzeiro até RIVA. Continuação à Áustria. Chegada em 
INNSBRUCK prevista para a metade da tarde com tempo 
para conhecer seu bonito centro histórico.

13 SAB. Innsbruck- Zugspitze- Reutte- Feldkirch.- z
Hoje desfrutaremos de um dia com paisagens extraordi-
nárias. Iremos para ZUGSPITZE, cidade localizada entre a 
fronteira da Áustria e Alemanha. Subiremos ao cume da 
montanha mais alta da Alemanha de teleférico (incluí-
do). Nos dias em que o tempo estiver bom, poderemos 
apreciar a vista panorâmica dos picos nevados das 
montanhas em 4 países. Posteriormente, viajaremos 
rumo a REUTTE, caminharemos entre paisagens extraor-
dinárias pela “ponte de estilo tibetano” mais longa da 
Europa (ingresso incluído). Posteriormente iremos para 
FELDKIRCH, junto à fronteira da Suíça, Liechtenstein e 
Alemanha; encantadora cidade amuralhada com um 
belo centro medieval e castelo. Tempo livre.

14 DOM. Feldkirch- Lindau- Dachau- Munique .- l
Viajaremos Alemanha. Tempo para passear em LINDAU, 
no lago de CONSTANÇA, a cidade antiga está encra-
vada em uma ilha. Continuação rumo à DACHAU, 
onde visitaremos o museu do campo de concentração 
nazista.  Na hora do almoço chegaremos a MUNIQUE. 
Visitaremos o impressionante recinto da  BMW WELT 
(mundo BMW), moderníssimas instalações de expo-
sições multifuncionais do grupo BMW, a prestigiada 
marca de automóveis alemã e depois conheceremos 
o parque onde está localizado o Olympiastadion de 
grande beleza arquitetônica e onde foram realizados os 
famosos Jogos Olímpicos de 1972. Posteriormente dis-
poremos de tempo livre no centro histórico onde você 
poderá desfrutar das típicas cervejarias.

15 SEG. Munique-Salzburgo-Cesky Krumlov-Praga.-
Viajamos até SALZBURGO, cidade natal do músi-
co e compositor Mozart, cujo centro renascentista e 
barroco é de grande beleza na sombra do magní-
fico castelo medieval. A viagem segue para CESKY 
KRUMLOV, na República Tcheca, linda pequena cidade 
medieval, rodeada por muralhas. Tempo para passear. 
Continuação até PRAGA. Chegada ao final do dia.

16 TER. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma das 
mais bonitas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a 
Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos 
o dia com um traslado noturno ao centro da cidade, 
onde existem várias cervejarias tradicionais e onde 
você poderá jantar.

17 QUA. Praga-Bratislava-Viena.-
Sairemos cedo de Praga. Viajamos a BRATISLAVA, a capi-
tal da Eslovaquia, cidade junto ao Danubio com um 
atrativo nucleo histórico. Tempo para passear e almo-
çar.   Após a   hora do almoço continuamos a nossa rota 
até VIENA  .-Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de 
seu voo para saber se vai precisar de uma noite adicional. 

dubrovnik
Fotografía:  Isabel_Aranda

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando espanhol, seguro bási-

co de viagem, café da manhã   tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada 

• Barco: Pelo lago em Bled, Tronchetto / Praça 

de São Marcos / Tronchetto em Veneza, Pelo 

lago de Garda.

• Visita Panorâmica em: Viena, Zagreb, 

Sarajevo, Dubrovnik, Split, Liubliana, 

Veneza, Praga.

• Traslado Noturno: Praça da Prefeitura 

em Viena., Cervejaria de centro Munique, 

Centro histórico de Praga.

• Entradas: Tunel da Esperana em Sarajevo, 

Cataratas do Kravice, Mosteiro Franciscano 

e Visita Catedral em Dubrovnik; , Palácio 

Diocleciano en Split, Parque Nacional dos 

Lagos inclui uso de barcos ou trenzinho em 

Plitvice, Cavernas de Postojna, Fábrica cris-

tal de Murano em Veneza, Ponte tibetana de 

Reutte, Museu Campo de Concentração de 

Dachau, BMW WELT em Munique.

• Funicular: Dubrovnik, Zugspitze.

• 7 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, 

Split, Opatija, Liubliana.
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(OPÇ. 1) Leste Europeu
01 SEG. Budapeste.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram origem 
ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo centro e 
¨Peste¨ com suas áreas comerciais. Poderão desfrutar do 
encanto da cidade do Danúbio. Tarde livre.

03 QUA. Budapeste- Bratislava- Olomouc- Cracóvia.- l
Saída cedo rumo à BRATISLAVA, capital da Eslováquia, 
às margens do Rio Danúbio e conhecida pelo seu atrativo 
núcleo histórico. A continuação passamos a República 
Tcheca. OLOMOUC. Tempo para conhecer a cidade patri-
mônio da humanidade e almoçar. Saída em direção 
Polônia e chegada em CRACÓVIA ao final do dia.

04 QUI. Cracóvia- Auschwitz- Czestochowa- Varsóvia.- l
Visita panorâmica de CRACÓVIA, passando por ruas 
medievais e seu Palácio Real. Após a hora do almoço, 
viagem até Auschwitz-BIRKENAU, onde se conhece-
rá o mais famoso campo de concentração da Polônia, 
que traz amargas lembranças da era nazista europeia. 
Posteriormente, em CZESTOCHOWA, visita ao Mosteiro 
de Jasna Gora, lugar de peregrinação muito procurado, 
onde se encontra a Virgem Negra. Chegada à VARSÓVIA 
ao final do dia.

(OPÇ. 2) Leste Europeu Início Varsóvia
01 QUI. Varsóvia.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

ITINERARIO COMUN
05/02 SEX. Varsóvia.- z
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica de 
VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, o monumento 
em memória do Gheto judio, o Parque Lazienki. Tarde livre.

06/03 SAB. Varsóvia- Wroclaw- Praga.-
Saída cedo rumo a região da Silesia, WROCLAW, cidade 
histórica de grande beleza junto ao Rio Oder, onde se 
destaca a praça do mercado. Tempo para almoçar. Pela 
tarde continuamos até PRAGA, na República Tcheca. 
Chegada no final da tarde.

07/04 DOM. Praga.- l
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma das 
mais bonitas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a 
Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. Finalizaremos 
o dia com um traslado noturno ao centro da cidade, 
onde existem várias cervejarias tradicionais e onde você 
poderá jantar.

08/05 SEG. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.- z
Saída de Praga no início da manhã rumo à CESKY 
KRUMLOV, bela e pequena cidade medieval, cercada de 
muralhas. Tempo para passear e almoçar. No começo da 
tarde, saída com destino à Áustria. Parada em DURSTEIN, 
pitoresco povoado às margens do rio Danúbio, onde foi 
preso Ricardo Coração de Leão. Seguindo o Rio Danúbio, 
continuação até VIENA, capital austríaca. Chegada ao 
final da tarde. 
Nota:   Durante os meses do inverno, de novembro a 
março, não se visitará o vilarejo de Durstein porque 
chegaremos em horas noturnas e não há atividade nem 
recursos turísticos durante esse período.

09/06 TER. Viena.- l
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se pode-
rá conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e 
grandes parques. À noite faremos um translado à Praça 
da Prefeitura, onde você poderá desfrutar de sua ilumi-
nação e da atividade noturna das ruas vizinhas.

10/07 QUA. Viena-Maribor-Zagreb.- z
A viagem segue para MARIBOR, breve parada na segunda 
maior cidade da Eslovênia, de forte influência austríaca, 
onde se destaca a catedral e o castelo. Continuação 
rumo à Croácia. Chegada em ZAGREB na hora do almoço. 
Pela tarde incluímos visita panorâmica com guia local 
onde se poderá admirar suas colinas, a cidade alta e os 
novos bairros da capital da Croácia. Jantar incluído. 

Leste EuropeuOPÇion 1
OPÇion  2

Leste Europeu Início Varsóvia
DESDE 2250E-DÍAS 19/16

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web  
“Minha Viagem” .

VIAJE COMPLETO
ID: 18421  

INICIO VAR
ID: 18422  

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 2628 3660 2250 3101
T. Med $ 2707 3739 2335 3186
Suplementos
Comidas $ 204 204 153 153
O suplemento de comidas inclui um total de 
8/6 refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

Maglaj

(OPÇ. 1)

Abr.20: 13, 20, 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28
Out.20: 05, 12, 19, 26

(OPÇ. 2 = OPÇ. 1)

Abr.20: 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 08, 15, 22, 29

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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11/08 QUI. Zagreb-Maglaj-Sarajevo.-
Sairemos logo cedo rumo à Bósnia. Tramitação de docu-
mentos na fronteira (podem ser demorados) e entrada 
na Bósnia. As zonas da fronteira revelam recordações 
muito tristes do conflito dos anos noventa. MAGLAJ, 
um passeio pelo vilarejo bósnio. Tempo para almoçar. 
Seguiremos rumo a SARAJEVO, onde chegaremos à 
tarde. Visita panorâmica com guia local a esta cidade de 
forte influência turca, com suas mesquitas, suas escolas 
corânicas, e seus movimentados bazares. Conheceremos 
também o “Túnel da Esperança” que salvou a cidade do 
ataque sérvio durante a guerra. Jantar incluído.
Nota:  dependendo da hora de chegada na cidade a visita 
do Túnel da Esperança poderá ser feita antes da saída 
para Mostar.

12/09 SEX. Sarajevo- Mostar - Medjugorge -Kravice- 
Dubrovnik (Cavtat).-

Faremos novamente uma etapa emocionante de grande 
beleza paisagística. Entre profundos vales viajaremos para 
MOSTAR, com seu belíssimo centro histórico e sua ponte de 
pedra que separa as comunidades ortodoxa, muçulmana 
e católica. Após o almoço pararemos em MEDJUGORGE, 
lugar visitado por milhares de peregrinos católicos. 
Continuaremos rumo a KRAVICE, pararemos em suas 
magníficas cataratas. Continuaremos rumo a Croácia. 
Trâmites de fronteira (podem ser longos). DUBROVNIK-
Cavtat, chegada  ao final do dia. Jantar incluído.
Obs.: Do final de outubro até final de março não há para-
das nas cataratas de Kravice.

13/10 SAB. Dubrovnik (Cavtat).-
Pela manhã, visita panorâmica com guia local de 
DUBROVNIK, uma das mais belas cidades da Europa, 
suspensa sobre uma rocha, rodeada de muralhas e 
banhada pelo mar Adriático. Seu centro histórico con-
serva-se intacto e é uma jóia do patrimônio arquite-
tônico mundial. Durante a visita, entrada incluída ao 
Mosteiro Franciscano (que guarda a farmácia mais 
antiga da Europa) e à Catedral de Dubrovnik . Também 
subiremos de teleférico que nos permitirá admirar a 
fantástica vista da cidade e das ilhas vizinhas.  Tarde 
livre. Retorno ao hotel no final da tarde. Jantar incluído. 
Nota:   A hospedagem em Dubrovnik será feito 
em Cavtat, ponto costeiro próximo à cidade. 

14/11 DOM. Dubrovnik- Split.-
Saída pela manhã, seguindo a costa Croata, onde podere-
mos contemplar espetaculares paisagens de ilhas no mar. 
Chegada a SPLIT ao meio-dia. Visita com guia local e entra-
da incluída, ao Palácio de Diocleciano. Conheceremos o 
imenso palácio da época romana, o dédalo das ruas do 
centro, as vistas ao mar. Jantar incluído. 

Nota:  Em algumas saídas o alojamento poderá ser for-
necido em  TROGIR. Nesse caso, partiremos no final da 
tarde de Split para que, antes de ir o hotel, possamos  
caminhar  por um dos povoados mais encantadores da 
Costa Dálmata. 

15/12 SEG. Split- Plitvice- Opatija.-
Saída rumo ao interior da Croácia, entre charmosas pai-
sagens de colinas. Entrada ao PARQUE NACIONAL DOS 
LAGOS DE PLITVICE, declarado como Patrimônio Mundial 
pela UNESCO (entrada incluída com direito ao uso de 
barquinhos no lago ou trenzinho turístico), onde se poderá 
admirar seus lagos e cataratas. Será possível passear por 
suas trilhas ou nos barcos que cruzam as águas desses 
lagos. Após a hora do almoço, viagem em direção ao 
norte do país. Chegada a OPATIJA. Jantar incluído.
Nota: em circunstâncias excepcionais por razões meteo-
rológicas ou de fluxo turístico, algumas vezes   não pode-
rá ser possivel   ou recomendável usar o trenzinho ou o 
barquinho em Plitvice.

16/13 TER. Opatija- Postjona- Bled- Ljubljana.-
Entraremos na Eslovênia. Viajaremos para POSTOJNA, 
uma das cavernas mais importantes do mundo, visita-
ção parcial de trenzinho. Depois disso conheceremos 
BLED, belíssimo vilarejo de cartão-postal, junto a um 
lago onde existe uma ilhota destacando-se o campa-
nário de um mosteiro, ao pé de um castelo medieval. 
Faremos um passeio de barco pelo lago de Bled visitan-
do a pequena ilha do mosteiro. Continuaremos rumo à 
capital da Eslovênia, LJUBLJANA. Chegada e visita com 
guia local à pequena capital da Eslovênia, bela cidade 
centro-europeia. Jantar incluído. 

17/14 QUA. Ljubljana- Veneza.-
Manha livre. Tempo para almoçar e passear pelo bonito 
centro da pequena capital. De tarde viajamos rumo à 
Itália. Chegada em VENEZA no final da tarde. A hospe-
dagem será na localidade de Mestre.

18/15 QUI. Veneza.- z
Pela manhã, traslado em barco até a região da Praça de 
São Marcos de Veneza, cidade situada sobre um grupo 
de mais de 100 pequenas ilhas ligadas por pontes e 
conheceremos caminhando com guia local os arredores 
da Praça de São Marcos, Basílica, Campanille da cidade 
dos canais. Tempo livre.   À tarde, sugere-se um passeio 
OPÇional em gôndola.

19/16 SEX. Veneza.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

2

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol, seguro bási-
co de viagem, café da manhã tipo buffet e 
maleteiro (1 bagagem por pessoa nos hotéis 
com este serviço).

• Inclui traslado de chegada
• INICIO Budapeste
• Visita Panorâmica em: Budapeste
• Traslado Noturno: Centro histórico de 

Budapeste

• ITINERÁRIO COMUM 
• Barco: Pelo lago em Bled, Tronchetto / Praça 

de São Marcos / Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Cracóvia,  Varsóvia 

, Praga, Viena, Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, 
Split, Liubliana, Veneza.

• Traslado Noturno: Centro histórico de Praga, 
Praça da Prefeitura em Viena.

• Entradas: Tunel da Esperana em Sarajevo, 
Cataratas do Kravice, Mosteiro Franciscano 
e Visita Catedral em Dubrovnik; , Palácio 
Diocleciano en Split, Parque Nacional dos 
Lagos inclui uso de barcos ou trenzinho em 
Plitvice, Cavernas de Postojna, Fábrica cris-
tal de Murano em Veneza.

• Funicular: Dubrovnik.
• 7 Almoços ou Jantares Incluídos em: Zagreb, 

Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik, Split, 
Opatija, Liubliana.

 
Sarajevo
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