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Circuitos europeus

592

N° DE DIAS

PAÍSES

PREÇO DESDE
2191EUR

600

Caminhando pela Europa

18

FRA - BEL - HLD - BEL - FRA - LUX - ALE - AUS - ESV - AUS - ITA SUI - FRA

597

De Paris a Viena

16

FRA - ING - BEL - HLD - ALE - RC - AUS

1851EUR

598

Espanha, Itália, França, Londres

16

ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ING

1947EUR

601

Estrelas da Europa

19

FRA - ING - BEL - HLD - ALE - RC - HUN - ESV - RC - POL

2191EUR

FRA - ING - BEL - HLD - BEL - FRA - LUX - ALE - AUS - ESV - AUS ITA - SUI - FRA

2702EUR

603

Europa Clássica

22

597

Europa Esplêndida

21

FRA - ING - BEL - HLD - ALE - RC - AUS - ESL - ITA

2388EUR
2149EUR

596

Giro Europeu

18

FRA - BEL - HLD - ALE - RC - HUN - ESV - AUS - ALE - AUS - ALE
- FRA

593

Itália, Suíça e Paris Slow

16

ITA - SUI - FRA

1713EUR

599

17

POR - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA

2090EUR

599

Portugal, Espanha, Itália, França, Barcelona Especial 2
noites
Portugal, Espanha, Itália, França, Londres, Especial
Barcelona

20

POR - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ING

2548EUR

595

Santuários Europeus

21

POR - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ESP

2628EUR

595

Santuários Europeus fim Roma

16

POR - ESP - FRA - MON - ITA

1851EUR

594

Santuários Marianos

19

POR - ESP - FRA - AND - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA

2372EUR

594

Santuários Marianos Fim Roma

15

POR - ESP - FRA - AND - ESP - FRA - MON - ITA

1782EUR

602

Sonhos da Europa Lisboa e Londres

18

POR - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA - ING

2138EUR

602

Sonhos de Europa com Lisboa

16

POR - ESP - FRA - MON - ITA - SUI - FRA

1793EUR

AMÉRICA

Paris
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Itália, Suíça e Paris Slow

13 DOM. Paris.Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você
poderá 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 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.
14 SEG. Paris.Dia livre. Visita Opçional ao Museu do Louvre ou passeio
de barco pelo rio Sena e Bairro Latino.
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HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na
parte final do folheto e na sua página web
“Minha Viagem” .

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando
espanhol/português, seguro básico
de viagem, café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Barco: Tronchetto / Praça de São
Marcos / Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Roma,
Orvieto, Florença, Veneza, Paris.
• Traslado Noturno: Trastevere em
Roma.
• Traslado: Bairro de Montmartre em
Paris.
• Entradas: Fábrica de Cristal de
Murano em Veneza.
• Passeio em Trem: Ao Recinto monumental de Pisa, Pela região de
Cinqueterre.
• Ferry: Sta Margarita de Ligure/
Portofino.

ATÉ 15 DIAS

www.facebook.com/
europamundovacaciones

15 TER. Paris.Dia livre para conhecer a cidade.
16 QUA. Paris.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

593

MAIS DE 15 DIAS

08 TER. Florença- Pisa- Cinque Terre- Gênova.Viagem rumo a PISA. Parada no estacionamento turístico. Incluído transporte em trem turístico até o recinto
monumental Campo dos Milagres, onde está localizada a
famosa Torre Inclinada. Em seguida, passagem pela
COSTA DA LIGÚRIA, que apresenta um dos recantos
marítimos mais bonitos da Europa. A viagem segue para
CINQUE TERRE, região declarada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, com cinco pequenas cidades
praticamente ilhadas pela estrada e que sobrevivem da
pesca e do turismo. Dadas as dificuldades de acesso pela
estrada chegaremos de trem, passagem incluída para
VERNAZZA, que conserva seu aspecto de cidadela marinheira, destaca-se sua igreja de Santa Margarida construída em 1318, às margens do mar. Tempo para almoçar.
Continuação em trem até LEVANTO, onde o ônibus esta-

12 SAB. Zurique-Berna- Paris.Entre colinas, continuação até BERNA, capital da confederação 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.

$
$
$

CENTRAL

07 SEG. Florença.Visita panorâmica com guia local em FLORENÇA, umas
das cidades de arte e história mais famosas do mundo. A
visita será feita caminhando pelas ruas do centro histórico.

11 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 itáliano, à beira do grande lago.
Após a hora do almoço, passagem pelo túnel de São
Gotardo, os Alpes. Chegada em LUCERNA no meio da tarde
e pausa para conhecer a lindíssima cidade suíça à beira de
seu lago. Continuação até ZURIQUE e chegada ao final da
tarde, onde poderá fazer um passeio junto ao lago.

T.Alt
T. Med
T. Baixa

NÓRDICA

06 DOM. Siena-Monteriggione- S. GimignanoFlorença.Sairemos de Siena. Pararemos para conhecer
MONTERIGGIONE, pequeno vilarejo mágico medieval;
suas ruas empedradas, suas muralhas, seus pequenos
comércios. . Em seguida, viagem para SAN GIMIGNANO,
encantadora e pequena cidade com suas altas torres
medievais. Após a hora do almoço, saída rumo a
FLORENÇA. Chegada no começo da tarde. Sugere-se
visitar, nesta tarde, as Galerias de Uffizi ou da Academia
(fechadas às segundas-feiras).

10 QUI. Milão-Veneza.Saída Milão; seguindo a rica planície do rio Pó. Chegada a
VENEZA ao meio-dia (13 hrs. aprox.). Traslado em barco
para a zona de São Marcos. À tarde, faremos uma visita
panorâmica por Veneza. Sugerimos um passeio Opçional
de gôndola. A hospedagem será na zona de Mestre.

DBL

ID: 18286

MEDITERRÂNEO

05 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione do Lago- Siena.
Hoje começaremos a descobrir as belíssimas regiões da
Umbría e daToscana. Conheceremos ORVIETO, a cidade
medieval se destaca sobre a montanha. Antes de entrar
na cidade desfrutaremos da impressionante vista a partir de seu mirante para logo, com guia local e utilizando
o sistema de escadas e rampas móveis, entrar no pe
nhasco e conhecer a fachada de sua catedral. Visita
panorâmica e tempo livre. Depois disso viajaremos para
CASTIGLIONE DEL LAGO, às margens do lago Trasimeno,
tempo para passear e almoçar; posteriormente seguiremos para SIENA, com sua famosa Piazza del Campo e seu
Duomo. Tarde em Siena.

PREÇOS POR PESSOA

ATLÂNTICO

04 SEX. Roma.Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta cidade.
Tempo livre para passear e descobrir lugares para recordar.

21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03

PENINSULA IBÉRICA

03 QUI. Roma.Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão
Opçional às cidades de Nápoles, Capri e Pompeia.

09 QUA. Gênova- Santa Margherita Ligure- PortofinoMilão.Viajaremos à próxima cidade de SANTA MARGHERITA
LIGURE, onde embarcaremos rumo a PORTOFINO,  um
dos lugares mais exclusivos da Europa. Tempo
livre. Após o almoço seguiremos para MILÃO, a movimentada cidade do norte, onde recomendamos uma
visita à catedral.
Nota: Em ocasiões, por razões meteorológicas ou durante
o inverno, o barco para Portofino não opera, nesses casos
deveremos tomar os micro-ônibus urbanos (qualidade do
serviço deficiente, às vezes com esperas prolongadas).

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:

ECONÔMICA

02 QUA. Roma.Faremos uma visita panorâmica durante a qual você
receberá uma introdução sobre a cidade eterna.
Finalizaremos em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você poderá conhecer a basílica e os museus. À noite faremos um
translado ao Trastévere, um animado bairro da cidade
conhecido por seus típicos e pequenos restaurantes.

rá esperando para seguir viagem até GÊNOVA. Seu centro traz recordações de que a cidade foi uma república
próspera na Idade Média.  
Nota: O trem para Cinque Terre é um serviço regular da
região, não é um serviço turístico, por esta razão em determinadas ocasiões os trens viajam cheios (reserva antecipada de assentos não é possível nestes trens), podendo
inclusive, em alguns casos, ser necessário viajar em pé).

DESDE 1713E- DÍAS 16

MAIS INCLUIDO

ADE

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NLINE

01 TER. Roma.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.
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ATÉ 15 DIAS

1 ven

SAÍDA QUINTA-FEIRAS

NLINE

DESDE 1782E- DÍAS 15/19
(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

09, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes
diferenças)
Out.20:
22

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 18312

OPÇÃO 2
ID: 18311

DBL
IND DBL
IND
$ 1904 2627 2489 3478
T.Alt
$ 1782 2505 2372 3361
T. Med
Suplementos
Comidas $
148
199
O suplemento de comidas inclui um total de 6/8
refeições nos lugares indicados
zAlmoço; lJantar.

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

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/ português,
seguro básico de viagem, café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Barco: Tronchetto / Praça de São Marcos /
Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Lisboa, Madri, Veneza,
Florença, Roma.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa, Praça Maior em Madri, Trastevere
em Roma.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em Florença.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano em
Veneza.
• Passeio em Trem: Mosteiro do Montserrat em
Montserrat.
• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: Fátima,
Lourdes, Andorra.
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Visita Panorâmica em: Paris.
• Traslado: Bairro de Montmartre em Paris.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

MAIS DE 15 DIAS
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Santuários Marianos Fim Roma
Santuários Marianos
Opção 2

Opção 1 SANTUÁRIOS MARIANOS FIM ROMA
01 QUI. Lisboa.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.

e a Costa Azul, atravessando a Provença Francesa. Parada
durante o percurso para almoçar. Chegada a NICE no final
do dia.
Nota: Em algumas datas o alojamento poderá ser feito em
algum ponto localizado perto de Nice na Costa Azul.

02 SEX. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e o
bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes portugueses a navegar pelos oceanos no século XV. Tarde livre.
Recomenda-se passeio Opçional à Sintra, Cascais e Estoril.

10 SAB. Costa Azul- Mônaco-Veneza.É hora de conhecer a Costa Azul. Pela manhã, um breve
tempo em NICE para desfrutar do Passeio dos Ingleses. A
viagem segue para o principado independente de
MÔNACO. Durante a viagem, boa oportunidade para
conhecer o tradicional método de Fabricação de perfumes. Continuação por belas paisagens da Riviera Itáliana,
onde os Alpes se encontram com o Mediterrâneo. Chegada
à VENEZA no final do dia. A hospedagem em Veneza será
na região de Mestre

À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de
atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde você
poderá si quiser pegar o Elevador Da Glória (não incluído)
que leva até Bairro Alto e seu mirante sobre Lisboa.
03 SAB. Lisboa- Fátima- Madri.- l
Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos
FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos nosso trajeto pelas terras verdes localizadas no centro do país.
Entraremos na Espanha, entre seus campos atravessaremos o norte de Extremadura. Almoço incluído de comida
regional em nossa rota. Seguiremos para MADRI. Chegada
ao final do dia e translado a Praça Maior cheia de restaurantes e de vida.
04 DOM. Madri.Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde poderá
conhecer os pontos monumentais mais atrativos.
Posteriormente se oferecerá Opçionalmente uma excursão a Toledo. À noite, recomenda-se assistir Opçionalmente
a um espetáculo flamenco.
05 SEG. Madri-San Sebastián-Bordeaux.- z
Saída rumo às terras de Castilla e do País Vasco. Em SAN
SEBASTIÁN, se poderá passear pela Praia da Concha e
tomar algum vinho no centro velho. Continuação até a
França e chegada à BORDEAUX ao final da tarde. Sugerese um passeio pelo centro da cidade.
06 TER. Bordeaux- Lourdes.Todo o centro de Bordeaux foi declarado Patrimônio da
Humanidade, surpreende seu “espelho de água” e passear
pelo centro histórico com suas ruas para pedestres e sua
catedral do século XI. Ingresso incluído (visita livre e fones
de ouvido com explicações em espanhol, francês ou inglês)
a LA CITÉ DU VIN, impressionante museu interativo que
permite conhecer a história do vinho e sua produção,
degustação de um vinho incluído no mirante de Bordeaux.
Posteriormente, teremos tempo livre para passear e almoçar às margens do rio Garona, região repleta de pequenos
restaurantes. Após o almoço continuaremos nosso trajeto
rumo aos Pirineus. Chegada a LOURDES no meio da tarde.
Tempo para conhecer o santuário (sugerimos ir à procissão das velas). Jantar incluído.
07 QUA. Lourdes- Saint Bertrand de CommingesCarcassone- Andorra.Saída rumo à SAINT BERTRAND, povoado medieval localizado no alto da montanha, onde destaca-se sua grande catedral. Tempo para passear, antes de seguir para CARCASSONE,
cidade rodeada pelas muralhas mais charmosas da Europa.
Continuação pela cordilheira dos Pirineus. Passagem por
picos frequentemente cobertos de neve e entrada no pequeno país de ANDORRA. Jantar incluído.
08 QUI. Andorra- Montserrat- Barcelona.Tempo livre em ANDORRA, onde se poderá efetuar compras ou passear. Após o horário do almoço, a viagem segue
à Catalunha. Paisagens de montanhas nos levam até o
impressionante local onde está o Mosteiro de Montserrat,
subida incluída em trem de cremalheira para apreciar a
vista. Tempo para visitar o santuário e continuação até
BARCELONA. Chegada ao final da tarde.
09 SEX. Barcelona- Costa Azul.- z
Tempo livre em BARCELONA, que poderá aproveitar para
caminhar pelo bairro gótico, nas ¨Ramblas¨ e visitar a
catedral. Às 12:00 horas da manhã, viagem rumo à França

594

11 DOM. Veneza- Florença.- l
Em VENEZA, traslado em barco até o centro da cidade,
onde se realizará uma visita a pé pela Praça de São
Marcos. No final da tarde, saída rumo à FLORENÇA.
Chegada ao final do dia.
12 SEG. Florença- Roma.- z
Dia em FLORENÇA. Pela manhã, visita panorâmica da
cidade, onde se poderá conhecer seus principais atrativos,
entre eles: o centro histórico, suas praças, os mercadinhos
e as pontes sobre o rio Arno. No meio da tarde (aproximadamente às 16:30 horas), continuação da viagem até
ROMA e chegada ao final do dia.
13 TER. Roma.- l
Faremos uma visita panorâmica durante a qual você
receberá uma introdução sobre a cidade eterna.
Finalizaremos em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você poderá
conhecer a basílica e os museus. À noite faremos um
translado ao Trastévere, um animado bairro da cidade
conhecido por seus típicos e pequenos restaurantes.
14 QUA. Roma.Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão
Opçional às cidades de Nápoles, Capri e Pompeia.
15 QUI. Roma.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
Opção 2 SANTUÁRIOS MARIANOS
Dias 1 - 14 como em Opç. 1
15 QUI. Roma- Pisa- Turim.- z
Saída em direção ao norte da Itália, seguindo o Mar
Mediterrâneo. Em PISA, oportunidade para apreciar a torre
inclinada. Continuação rumo ao norte. TURIM,chegada
e hospedagem na próspera capital de Piemonte.
16 SEX. Turim-Genebra-Paris.Longa etapa de magníficas paisagens. Após passar pelo
túnel sob o mais alto cume dos Alpes, o Mont Blanc, aprecia-se região cercada por montanhas de neves permanentes. Passagem pela região de Chamonix, no coração
dos Alpes, rodeado de cumes nevados. Continuação até
GENEBRA. Tempo para passear e almoçar nessa capital da
Suíça, que está situada junto a um belo lago. Continuação
da viagem pelo centro da França rumo a PARIS e chegada
à noite.
17 SAB. Paris.- z
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você
poderá 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 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.
18 DOM. Paris.Dia livre. Visita Opçional ao Museu do Louvre ou passeio
de barco pelo rio Sena e Bairro Latino.
19 SEG. Paris.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

03 SAB. Lisboa-Fátima-Porto.-

04 DOM. Porto- Santuário de Bom Jesus- CambadosSantiago De Compostela.-

05 SEG. Santiago de Compostela- Lugo-O CebreiroLeão-Madri.-

06 TER. Madri.-Manhã livre. Na parte da tarde, visita pano-

07 QUA. Madri-Toledo-Madri.- z

Excursão à histórica cidade de TOLEDO. Protegida pelo Rio
Tejo, suas ruas lembram histórias de cristãos, judeus e muçulmanos. Tarde livre em MADRI. À noite, recomenda-se assistir
Opçionalmente a um espetáculo flamenco.

08 QUI. Madri- Saragoça- Poblet- MontserratBarcelona.-

15 QUI. Roma.-

Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão Opçional às
cidades de Nápoles, Capri e Pompeia.

16 SEX. Roma.-

Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
Opção 2 SANTUÁRIOS EUROPEUS
Dias 1 - 15 como em Opç. 1

16 SEX. Roma- Pisa- Turim.- z

Saída em direção ao norte da Itália, seguindo o Mar
Mediterrâneo. Em PISA, oportunidade para apreciar a torre
inclinada. Continuação rumo ao norte. TURIM,chegada e hospedagem na próspera capital de Piemonte.

17 SAB. Turim-Genebra-Paris.-

Longa etapa de magníficas paisagens. Após passar pelo túnel
sob o mais alto cume dos Alpes, o Mont Blanc, aprecia-se região
cercada por montanhas de neves permanentes. Passagem pela
região de Chamonix, no coração dos Alpes, rodeado de cumes
nevados. Continuação até GENEBRA. Tempo para passear e
almoçar nessa capital da Suíça, que está situada junto a um
belo lago. Continuação da viagem pelo centro da França rumo
a PARIS e chegada à noite.

18 DOM. Paris.- z

Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você poderá
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 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.

19 SEG. Paris- Amboise.-

09 SEX. Barcelona.-

20 TER. Amboise- Bordeaux- Lourdes.-

10 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z

11 DOM. Costa Azul- Mônaco-Veneza.-

Madri.- z

Sairemos cedo de Lourdes. Hoje atravessaremos os Pirineus
entre altas montanhas e belas paisagens. Seguindo o caminho
de Santiago entraremos por RONCESVALLES, onde veremos a
bela igreja colegiada gótica de Santa Maria. Almoçaremos em
PAMPLONA, cidade conhecida por suas festas taurinas.
Seguiremos rumo a OLITE, onde fica o impressionante castelo
do século XIII que outrora foi residência dos reis de Navarra.
Continuaremos rumo a MADRI. Chegada por volta das 21h00.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber
se vai precisar de uma noite adicional.

DIS

Excluindo as seguintes datas
Out.20:
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PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 18310

DBL

OPÇÃO 2
ID: 18309

IND

DBL
2808 2798
2691 2628

$ 1968
T.Alt
$ 1851
T. Med
Suplementos
Comidas $
143

IND
3936
3766

214

O suplemento de comidas inclui um total de 6/9
refeições nos lugares indicados
zAlmoço; lJantar.

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

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol/português,
seguro básico de viagem, café da manhã
tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Toledo em Madri.
• Barco: Ria de Arosa com degustação de mexilhões e vinho, Tronchetto / Praça de São
Marcos / Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Lisboa, Porto,
Santiago De Compostela, Madri, Poblet,
Barcelona, Veneza, Florença, Roma.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores
em Lisboa, Praça Maior em Madri, em
Barcelona, Trastevere em Roma.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em Florença.
• Entradas: Adegas de Vinho em Porto.,
Mosteiro de Poblet não incluso nos meses de
inverno, Fábrica de cristal de Murano em
Veneza.
• Passeio em Trem: Mosteiro de Montserrat.
• Funicular: Ao Santuário do Bom Jesus em
Braga.
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Visita Panorâmica em: Paris.
• Traslado Noturno: Montmartre em Paris.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: Lourdes.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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MAIS DE 15 DIAS

É hora de conhecer a Costa Azul. Pela manhã, um breve tempo
em NICE para desfrutar do Passeio dos Ingleses. A viagem segue
para o principado independente de MÔNACO. Durante a viagem, boa oportunidade para conhecer o tradicional método de
Fabricação de perfumes. Continuação por belas paisagens da

21 QUA. Lourdes- Roncesvalles- Pamplona- Olite-

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Jun.20:
25
Ago.20:
27
Out.20:
22

ATÉ 15 DIAS

Tempo livre em BARCELONA, que poderá aproveitar para caminhar pelo bairro gótico, nas ¨Ramblas¨ e visitar a catedral. Às
12:00 horas da manhã, viagem rumo à França e a Costa Azul,
atravessando a Provença Francesa. Parada durante o percurso
para almoçar. Chegada a NICE no final do dia.
Nota: Em algumas datas o alojamento poderá ser feito em algum
ponto localizado perto de Nice na Costa Azul.

Seguiremos nosso trajeto rumo ao sul da França.
Atravessaremos terras de vinhedos. BORDEAUX, tempo para
almoçar e passear por esta cidade cujo centro foi declarado
Patrimônio da Humanidade. Sugerimos que aproveite para
conhecer o Porto da Lua e a Catedral de Santo André (Cathédrale
Saint-André). Continuaremos rumo aos Pirineus. LOURDES chegada prevista para o final da tarde. Poderá assistir à procissão
das velas (até final de outubro) e visitar os lugares de culto.
Jantar incluído em seu hotel para todos os nossos viajantes!

09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

CENTRAL

Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas ¨Ramblas¨,
obras de Gaudi e por monumentos que recordam as Olimpíadas.
Tarde livre. À noite faremos um translado e assistiremos ao
espetáculo A FONTE MÁGICA de Montjuic, com seus ritmos de
luzes, cores, água e música, onde você disporá de tempo para
jantar nessa região.

Translado ao centro de Paris. Hoje você poderá visitar
Opçionalmente o Museu do Louvre e fazer um passeio de barco
pelo rio Sena e pelo Bairro Latino. Posteriormente, tempo livre.
Às 16h30 sairemos de Paris rumo o Vale do Loire. AMBOISE,
chegada prevista para o final da tarde, esta cidade localizada
junto ao rio Loire é conhecida porque nela morou e morreu
Leonardo da Vinci. Amboise também tem um grande castelo e
um bonito centro histórico composto por ruas estreitas.

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

NÓRDICA

Saída rumo à província de Aragão, atravessando as terras de
Castilha. Ao chegar a SARAGOÇA, breve parada para conhecer
a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Após o horário do almoço,
saída para visita ao Mosteiro de Poblet, rodeado por muralhas
e um dos mosteiros medievais mais bem conservados no
mundo. (entrada incluída e visita guiada). Posteriormente,
viajamos ao Mosteiro de Montserrat, onde está incluída a subida em trem de cremalheira, para admirar as fantásticas paisagens. Continuação até BARCELONA e chegada ao final da tarde.

DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)

MEDITERRÂNEO

râmica da cidade, onde se poderá conhecer os pontos monumentais mais atrativos. À noite, traslado à Praça Maior.
Sugere-se degustar o vinho da região em algum de seus restaurantes típicos.

Faremos uma visita panorâmica durante a qual você receberá
uma introdução sobre a cidade eterna. Finalizaremos em SÃO
PEDRO DO VATICANO. Você poderá conhecer a basílica e os
museus. À noite faremos um translado ao Trastévere, um animado bairro da cidade conhecido por seus típicos e pequenos
restaurantes.

DESDE 1851E- DÍAS 16/21

ATLÂNTICO

A viagem segue o ¨Caminho de Santiago¨, até Castilla. Em
LUGO, tempo para visitar seu centro histórico e suas muralhas
romanas, que são Patrimônio Mundial da UNESCO. Breve parada em O CEBREIRO, pequena aldeia galega de pedra. Chegada
em LEÃO na hora do almoço. Tempo para visitar sua catedral
gótica com seus vitrais e passear pelo centro dessa bela cidade
histórica. Ao redor das 17:00h, continuação com destino a
MADRI e chegada aproximadamente às 21:00h.

14 QUA. Roma.- l

NIBILID
PO

NLINE

PENINSULA IBÉRICA

Hoje, belas paisagens à serem apreciadas. Na cidade de BRAGA,
subida ao Santuário do Bom Jesus pelo bondinho mais antigo
do mundo. Sugere-se descer caminhando por sua bela escadaria. Viagem em direção à Galícia. Na região de Rías Baixas,
visita a histórica cidade de CAMBADOS, incluído passeio de
barco com fundo de vidro, onde se explicará como se produzem
as ostras e mexilhões. Haverá uma breve degustação de vinho
e mexilhões (incluído). Após o almoço, chegada à SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Visita com guia local à cidade que é visitada por
milhões de peregrinos desde a Idade Média.

Dia em FLORENÇA. Pela manhã, visita panorâmica da cidade,
onde se poderá conhecer seus principais atrativos, entre eles: o
centro histórico, suas praças, os mercadinhos e as pontes sobre
o rio Arno. No meio da tarde (aproximadamente às 16:30 horas),
continuação da viagem até ROMA e chegada ao final do dia.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

ECONÔMICA

Viajamos ao norte de Portugal e conhecemos FÁTIMA, saída
rumo ao norte do país. Chegada ao PORTO, a segunda maior
cidade do país. Visita panorâmica, onde se conhecerá o centro
histórico, as margens do rio Douro e entrada a antigas adegas.
Restante do tempo livre.

13 TER. Florença- Roma.- z

PORTUGUÊS

MAIS INCLUIDO

À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde você poderá si
quiser pegar o Elevador Da Glória (não incluído) que leva até
Bairro Alto e seu mirante sobre Lisboa.

Em VENEZA, traslado em barco até o centro da cidade, onde se realizará uma visita a pé pela Praça de São
Marcos. No final da tarde, saída rumo à FLORENÇA. Chegada ao
final do dia.

SAÍDA QUINTA-FEIRAS
EM

ORIENTE MEDIO

12 SEG. Veneza- Florença.- l

Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e o bairro
de Belém, lugar de onde saíram os navegantes portugueses a
navegar pelos oceanos no século XV. Tarde livre. Recomenda-se
passeio Opçional à Sintra, Cascais e Estoril.
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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.

01 QUI. Lisboa.-

Ginerbra

SANTIAGO DE
COMPOSTELA
1

Opção 1

Riviera Itáliana, onde os Alpes
se
encontram
com
o
Mediterrâneo. Chegada à VENEZA
no final do dia. A hospedagem em
Veneza será na região de Mestre

Opção 1 SANTUÁRIOS EUROPEUS FIM ROMA

2
paris

ASIA E OCEANIA

Opção 2
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DESDE 2149E- DÍAS 18
DATAS DE SAÍDA
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

02 DOM. Paris.- z
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você poderá
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 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.

PREÇOS POR PESSOA
DBL

INDIV

$ 2319
T.Alt
$ 2202
T. Med
$ 2149
T. Baixa
Supl. Comidas: 230 $

3303

ID: 18282

3186
3133

O suplemento de comidas inclui um total de
9 refeições nos lugares indicados
zAlmoço; lJantar.

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

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

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo:
Circuito em ônibus guia falando espanhol / português, seguro básico de
viagem, café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Barco: Passeio pelos canais em
Strasbourg.
• Visita Panorâmica em: Paris,
Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste,
Viena, Innsbruck.
• Traslado Noturno: Centro histórico de
Praga, Á zona de pedestres em
Budapeste, Praça da prefeitura em
Viena, Bairro cervejarias em Munique.
• Traslado: Bairro de Montmartre em
Paris.
• Entradas: Fábrica - Museu de
Diamantes em Amsterd, Memorial do
Holocausto; Museu do Muro em
Berlim., Parque Nacional dos Glaciares
em Grossglockner, Cataratas de Kriml,
BMW WELT (mundo BMW) em Munique.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

Giro Europeu

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 cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

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 começo 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 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.
08 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.
09 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...
10 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.
11 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.
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12 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.
13 QUI. Viena.Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar, sem horário,
do encanto dessa charmosa cidade. Tempo para passear e
descobrir lugares inesquecíveis.
14 SEX. Viena- Baden- Graz- Maria Worth- KlagenfurtVillach.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 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.
15 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).
16 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.
17 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.
18 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 serviços. Verifique a hora de seu
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.
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Opção 1 DE PARIS A VIENA
01 TER. Paris.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.

06 DOM. Londres.Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta cidade.
Tempo livre para passear e descobrir lugares para recordar.

18 SEX. Veneza-Ravena-Assis-Roma.- z
Seguindo a lagoa de Veneza, chegada a RÁVENA, onde se
poderá conhecer o mausoléu de Gala Placídia e a Basílica
de São Vital. Em seguida, passagem pela cordilheira dos
Apeninos até ASSIS. Visita com Padre Franciscano ou guia
local a Basílica de São Francisco. Continuação até ROMA
e chegada no final do dia.
19 SAB. Roma.- l
Faremos uma visita panorâmica durante a qual você
receberá uma introdução sobre a cidade eterna.
Finalizaremos em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você poderá
conhecer a basílica e os museus. À noite faremos um
translado ao Trastévere, um animado bairro da cidade
conhecido por seus típicos e pequenos restaurantes.
20 DOM. Roma.Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão
Opçional às cidades de Nápoles, Capri e Pompeia.

30

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 18229

DBL
IND
$ 1995 2984
T.Alt
$ 1904 2893
T. Med
$ 1851
2840
T. Baixa
Suplementos
Comidas $
255

OPÇÃO 2
ID: 18254

DBL
IND
2644 3873
2489 3718
2388 3617
357

O suplemento de comidas inclui um total de
10/14 refeições nos lugares indicados
zAlmoço; lJantar.

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

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
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Visita Panorâmica em: Paris, Londres,
Amsterdã, Berlim, Praga, Viena.
• Traslado Noturno: Soho em Londres, Centro
histórico de Praga, Praça da Prefeitura em
Viena..
• Traslado: Montmartre em Paris.
• Entradas: Bunker de Eperlecques, Fábrica Museu de Diamantes em Amsterd, Memorial
do Holocausto; Museu do Muro em Berlim..
• Ferry: Dover - Calais.
•
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Tronchetto / Praça de São Marcos /
Tronchetto.
• Visita Panorâmica em: Veneza, Assis, Roma.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em
Veneza, Basílica de São Francisco em Assis.
www.facebook.com/
europamundovacaciones

21 SEG. Roma.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

597

MAIS DE 15 DIAS

11 SEX. Berlim.Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante

17 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.

Mar.21:

ATÉ 15 DIAS

10 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).

Opção 2 EUROPA ESPLÊNDIDA
Dias 1 - 15 como en Opç. 1
16 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.

Excluindo as seguintes datas

CENTRAL

09 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.

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

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Out.20:
20

NÓRDICA

08 TER. Bruges- Gante-Middelburg-RotterdamAmsterdã.- z
Saída para GANTE, tempo para passear por seu magnífico centro histórico, onde se destacam sua Catedral, seus
canais e seu castelo. Em seguida, saída rumo à Holanda,
atravessando pela região do Plano Delta, onde se conhecerá a luta do homem para ganhar terras sobre o mar. A
viagem segue à MIDELBURG. Tempo para almoçar e passear pela capital da província da Zelanda. Em terras
abaixo do nível do mar e protegida por diques, seguimos
entre interessantes paisagens rumo a ROTTERDAM;
desde o ônibus, pode-se ver o porto (o segundo maior do
mundo). Tempo para passear pelo centro. Continuação
da viagem. Chegada em AMSTERDÃ. Opçionalmente,
sugere-se realizar um passeio em barco por seus belos
canais.

15 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, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

MEDITERRÂNEO

07 SEG. Londres- Canterbury- Bruges.- l
Conheceremos CANTERBURY, capital eclesiástica da
Inglaterra, com seu ambiente medieval e dominada por
sua célebre Catedral. Saída em direção ao continente.
Travessia em ferry até a França e continuação da viagem
rumo à Bélgica. Chegada à BRUGES, tempo livre na
encantadora e mundialmente conhecida cidade belga de
belos canais.

14 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.

DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

ATLÂNTICO

05 SAB. Londres.- l
Pela manhã, visita panorâmica de LONDRES, onde se
passará pelos principais pontos turísticos: o Westminster,
o Parlamento, a City e o rio Tâmisa. Tarde livre.
Opçionalmente pode-se visitar o vale do rio Tâmisa e
Windsor com seu imponente castelo. À noite, marcaremos um ponto de encontro em Piccadilly para fazer a pé
um passeio por Leicester Square, China Town e Soho,
com seu ambiente, seus teatros e sua animação (este
translado também poderá ser realizado no dia anterior
após a chegada a Londres). Posteriormente retornaremos
de ônibus ao hotel.

13 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...

DESDE 1851E- DÍAS 16/21

PENINSULA IBÉRICA

04 SEX. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Saída em direção ao norte da França. Em EPERLECQUES,
visita ao imenso BUNKER (ingresso incluído) no meio de
um bosque. Desde este ponto se lançavam em direção ao
Reino Unido, os mísseis V1 e V2, os primeiros foguetes na
era espacial. A seguir, travessia do Canal da Mancha em
moderno ferry. Continuação para LONDRES e chegada
no fim da tarde.

3 ROMA

ECONÔMICA

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

12 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.

Asís

MAIS INCLUIDO

02 QUA. Paris.- z
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você
poderá 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 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.

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.

ORIENTE MEDIO
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1 Bruges

GUIA FALANDO EM

HANNOVER
1
2 Berlim

Rotterd
am

ADE

De Paris a Viena
Europa Esplêndida

Opção 1

AMSTERDÃ
1

3 Canterbury

AMÉRICA

Londres

AMÉRICA

2

Londres

Eperlecques

ASIA E OCEANIA

3

GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS

Paris

Ginebra

Turim 1

Pisa

1
Costa Azul

Zaragoza

Toledo

Espanha, Itália, França, Londres
01 TER / QUA / SAB. Madri.- l
Chegada em MADRI. Traslado ao hotel. No começo da
tarde, visita panorâmica da cidade, onde se poderá
conhecer os pontos monumentais mais atrativos. À
noite, traslado à Praça Maior. Sugere-se degustar o
vinho da região em algum de seus restaurantes típicos

DIS

ADE

NIBILID
PO

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

O

NLINE

DESDE 1947E- DÍAS 16
DATAS DE SAÍDA
04, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29
02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30
02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30
01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29
01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29
01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30
03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

PREÇOS POR PESSOA
ID: 18241

$
T.Alt
$
T. Med
$
T. Med
Supl. Comidas: 249 $

DBL
2144
2011
1947

INDIV
3070
2937
2873

O suplemento de comidas inclui um total de 11
refeições nos lugares indicados
zAlmoço; lJantar.

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

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
• Excursão: Toledo em Madri, Versalhes em Paris.
• Barco: Tronchetto / Praça de São Marcos /
Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Madri, Barcelona, Veneza,
Florença, Roma, Paris, Londres.
• Traslado Noturno: Praça Maior em Madri,
Trastevere em Roma, Soho em Londres.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em Florença,
Bairro de Montmartre em Paris.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano em
Veneza, Bunker de Eperlecques.
• Ferry: Calais (FR) -Dover ( UK).

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Florença

Madri

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

1 Florença

3
Roma

1 Barcelona

2

MAIS INCLUIDO

ORIENTE MEDIO

Mónaco

Veneza
1

02 QUA / QUI / DOM. Madri-Toledo-Madri.- z
Excursão à histórica cidade de TOLEDO. Protegida pelo
Rio Tejo, suas ruas lembram histórias de cristãos, judeus
e muçulmanos. Tarde livre em MADRI. À noite, recomenda-se assistir Opçionalmente a um espetáculo flamenco.
03 QUI / SEX / SEG. Madri- Saragoça- Barcelona.- z
Saída rumo à província de Aragão, atravessando as
terras de Castilha. Ao chegar à SARAGOÇA, breve parada para conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar.
Continuação à BARCELONA e breve visita panorâmica
pelas principais ruas da capital catalã. Nota: (Em ocasiões a visita pode ser feita o dia seguinte de manhã)
04 SEX / SAB / TER. Barcelona- Costa Azul.- z
Tempo livre em BARCELONA, que poderá aproveitar
para caminhar pelo bairro gótico, nas ¨Ramblas¨ e visitar a catedral. Às 12:00 horas da manhã, viagem rumo à
França e a Costa Azul, atravessando a Provença
Francesa. Parada durante o percurso para almoçar.
Chegada a NICE no final do dia.
Nota: Em algumas datas o alojamento poderá ser feito
em algum ponto localizado perto de Nice na Costa Azul.
05 SAB / DOM / QUA. Costa Azul- Mônaco-Veneza.É hora de conhecer a Costa Azul. Pela manhã, um breve
tempo em NICE para desfrutar do Passeio dos Ingleses.
A viagem segue para o principado independente de
MÔNACO. Durante a viagem, boa oportunidade para
conhecer o tradicional método de Fabricação de perfumes. Continuação por belas paisagens da Riviera
Itáliana, onde os Alpes se encontram com o
Mediterrâneo. Chegada à VENEZA no final do dia. A
hospedagem em Veneza será na região de Mestre
06 DOM / SEG / QUI. Veneza- Florença.- l
Em VENEZA, traslado em barco até o centro da cidade,
onde se realizará uma visita a pé pela Praça de São
Marcos. No final da tarde, saída rumo à FLORENÇA.
Chegada ao final do dia.

coração dos Alpes, rodeado de cumes nevados.
Continuação até GENEBRA. Tempo para passear e
almoçar nessa capital da Suíça, que está situada junto
a um belo lago. Continuação da viagem pelo centro da
França rumo a PARIS e chegada à noite.
12 SAB / DOM / QUA. Paris.- z
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você
poderá 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 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.
13 DOM / SEG / QUI. Paris.Dia livre. Visita Opçional ao Museu do Louvre ou passeio
de barco pelo rio Sena e Bairro Latino.
14 SEG / TER / SEX. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Saída em direção ao norte da França. Em EPERLECQUES,
visita ao imenso BUNKER (ingresso incluído) no meio de
um bosque. Desde este ponto se lançavam em direção
ao Reino Unido, os mísseis V1 e V2, os primeiros foguetes
na era espacial. A seguir, travessia do Canal da Mancha
em moderno ferry. Continuação para LONDRES e chegada no fim da tarde.
15 TER / QUA / SAB. Londres.- l
Pela manhã, visita panorâmica de LONDRES, onde se
passará pelos principais pontos turísticos: o
Westminster, o Parlamento, a City e o rio Tâmisa. Tarde
livre. Opçionalmente pode-se visitar o vale do rio
Tâmisa e Windsor com seu imponente castelo. À noite,
marcaremos um ponto de encontro em Piccadilly para
fazer a pé um passeio por Leicester Square, China Town
e Soho, com seu ambiente, seus teatros e sua animação
(este translado também poderá ser realizado no dia
anterior após a chegada a Londres). Posteriormente
retornaremos de ônibus ao hotel.
16 QUA / QUI / DOM. Londres.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

07 SEG / TER / SEX. Florença- Roma.- z
Dia em FLORENÇA. Pela manhã, visita panorâmica da
cidade, onde se poderá conhecer seus principais atrativos, entre eles: o centro histórico, suas praças, os mercadinhos e as pontes sobre o rio Arno. No meio da tarde
(aproximadamente às 16:30 horas), continuação da
viagem até ROMA e chegada ao final do dia.
08 TER / QUA / SAB. Roma.- l
Faremos uma visita panorâmica durante a qual você
receberá uma introdução sobre a cidade eterna.
Finalizaremos em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você
poderá conhecer a basílica e os museus. À noite faremos um translado ao Trastévere, um animado bairro
da cidade conhecido por seus típicos e pequenos restaurantes.
09 QUA / QUI / DOM. Roma.Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão
Opçional às cidades de Nápoles, Capri e Pompeia.
10 QUI / SEX / SEG. Roma- Pisa- Turim.- z
Saída em direção ao norte da Itália, seguindo o Mar
Mediterrâneo. Em PISA, oportunidade para apreciar a
torre inclinada. Continuação rumo ao norte.
TURIM,chegada e hospedagem na próspera capital de
Piemonte.
11 SEX / SAB / TER. Turim-Genebra-Paris.Longa etapa de magníficas paisagens. Após passar pelo
túnel sob o mais alto cume dos Alpes, o Mont Blanc,
aprecia-se região cercada por montanhas de neves
permanentes. Passagem pela região de Chamonix, no

londres

Fotografía: rosangelareis
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Especial Barcelona

02 SEG. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e o bairro de
Belém, lugar de onde saíram os navegantes portugueses a navegar
pelos oceanos no século XV. Tarde livre. Recomenda-se passeio
Opçional à Sintra, Cascais e Estoril.

11 QUA. Roma.- l
Faremos uma visita panorâmica durante a qual você receberá uma
introdução sobre a cidade eterna. Finalizaremos em SÃO PEDRO DO
VATICANO. Você poderá conhecer a basílica e os museus. À noite
faremos um translado ao Trastévere, um animado bairro da cidade
conhecido por seus típicos e pequenos restaurantes.

DESDE 2090E- DÍAS 17/20
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

PREÇOS POR PESSOA

À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de atmosfera
com seus restaurantes e cafés desde onde você poderá si quiser 12 QUI. Roma.pegar o Elevador Da Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão Opçional às
cidades de Nápoles, Capri e Pompeia.
e seu mirante sobre Lisboa.
13 SEX. Roma- Pisa- Turim.- z
Saída em direção ao norte da Itália, seguindo o Mar Mediterrâneo.
Em PISA, oportunidade para apreciar a torre inclinada. Continuação
rumo ao norte. TURIM,chegada e hospedagem na próspera capital
de Piemonte.

14 SAB. Turim-Genebra-Paris.Longa etapa de magníficas paisagens. Após passar pelo túnel sob
o mais alto cume dos Alpes, o Mont Blanc, aprecia-se região cercada por montanhas de neves permanentes. Passagem pela região
04 QUA. Madri.de Chamonix, no coração dos Alpes, rodeado de cumes nevados.
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde poderá conhecer Continuação até GENEBRA. Tempo para passear e almoçar nessa
os pontos monumentais mais atrativos. Posteriormente se ofere- capital da Suíça, que está situada junto a um belo lago.
cerá Opçionalmente uma excursão a Toledo. À noite, recomenda- Continuação da viagem pelo centro da França rumo a PARIS e
-se assistir Opçionalmente a um espetáculo flamenco.
chegada à noite.

17 TER. Paris.Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
Opção 2 PORTUGAL, ESPANHA, ITÁLIA, FRANÇA, LONDRES,
ESPECIAL BARCELONA
Dias 1 - 16 como en Opç. 1
17 TER. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Saída em direção ao norte da França. Em EPERLECQUES, visita ao
imenso BUNKER (ingresso incluído) no meio de um bosque. Desde
este ponto se lançavam em direção ao Reino Unido, os mísseis V1 e
V2, os primeiros foguetes na era espacial. A seguir, travessia do
Canal da Mancha em moderno ferry. Continuação para LONDRES
e chegada no fim da tarde.

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

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
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Barco: Tronchetto / Praça de São Marcos /
Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Lisboa, Madri, Poblet,
Barcelona, Veneza, Florença, Roma, Paris.
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores em
Lisboa, Praça Maior em Madri, A FONTE MÁGICA
de Montjuic em Barcelona, Trastevere em
Roma.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em Florença,
Bairro de Montmartre em Paris.
• Entradas: Mosteiro de Poblet não incluso nos
meses de inverno, Fábrica de cristal de Murano
em Veneza.
• Passeio em Trem: Mosteiro de Montserrat.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: rota de Fatima
a Madri.
•
•
•
•
•

(Serviços adicionais Opç. 2)
Visita Panorâmica em: Londres.
Traslado Noturno: Soho em Londres.
Entradas: Bunker de Eperlecques.
Ferry: Calais (FR) -Dover ( UK).

ATÉ 15 DIAS

www.facebook.com/
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MAIS DE 15 DIAS

Nota: Em algumas datas o alojamento poderá ser feito em algum
18 QUA. Londres.- l
ponto localizado perto de Nice na Costa Azul.
Pela manhã, visita panorâmica de LONDRES, onde se passará
pelos principais pontos turísticos: o Westminster, o Parlamento, a
08 DOM. Costa Azul- Mônaco-Veneza.City e o rio Tâmisa. Tarde livre. Opçionalmente pode-se visitar o
É hora de conhecer a Costa Azul. Pela manhã, um breve tempo em vale do rio Tâmisa e Windsor com seu imponente castelo. À noite,
NICE para desfrutar do Passeio dos Ingleses. A viagem segue para marcaremos um ponto de encontro em Piccadilly para fazer a pé
o principado independente de MÔNACO. Durante a viagem, boa um passeio por Leicester Square, China Town e Soho, com seu
oportunidade para conhecer o tradicional método de Fabricação ambiente, seus teatros e sua animação (este translado também
de perfumes. Continuação por belas paisagens da Riviera Itáliana, poderá ser realizado no dia anterior após a chegada a Londres).
onde os Alpes se encontram com o Mediterrâneo. Chegada à Posteriormente retornaremos de ônibus ao hotel.
VENEZA no final do dia. A hospedagem em Veneza será na região
de Mestre
19 QUI. Londres.Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta cidade. Tempo livre
09 SEG. Veneza- Florença.- l
para passear e descobrir lugares para recordar.
Em VENEZA, traslado em barco até o centro da cidade, onde se
realizará uma visita a pé pela Praça de São Marcos. No final da 20 SEX. Londres.tarde, saída rumo à FLORENÇA. Chegada ao final do dia.
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

O suplemento de comidas inclui um total de 7/9
refeições nos lugares indicados
zAlmoço; lJantar.

CENTRAL

07 SAB. Barcelona- Costa Azul.- z
Tempo livre em BARCELONA, que poderá aproveitar para caminhar
pelo bairro gótico, nas ¨Ramblas¨ e visitar a catedral. Às 12:00 horas
da manhã, viagem rumo à França e a Costa Azul, atravessando a
Provença Francesa. Parada durante o percurso para almoçar.
Chegada a NICE no final do dia.

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

DBL
IND DBL
IND
$ 2207 3164 2649 3856
T.Alt
$ 2090 3047 2548 3755
T. Med
Suplementos
Comidas $
163
211

NÓRDICA

06 SEX. Barcelona.Pela manhã, visita panorâmica, passando pelas ¨Ramblas¨,
obras de Gaudi e por monumentos que recordam as Olimpíadas.
Tarde livre. À noite faremos um translado e assistiremos ao espetáculo A FONTE MÁGICA de Montjuic, com seus ritmos de luzes,
cores, água e música, onde você disporá de tempo para jantar
nessa região.

15 DOM. Paris.- z
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você poderá 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 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.

OPÇÃO 2
ID: 18306

MEDITERRÂNEO

05 QUI. Madri- Saragoça- Poblet- Montserrat- Barcelona.Saída rumo à província de Aragão, atravessando as terras de
Castilha. Ao chegar a SARAGOÇA, breve parada para conhecer a
Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Após o horário do almoço, saída
para visita ao Mosteiro de Poblet, rodeado por muralhas e um dos
mosteiros medievais mais bem conservados no mundo. (entrada
incluída e visita guiada). Posteriormente, viajamos ao Mosteiro de
Montserrat, onde está incluída a subida em trem de cremalheira,
para admirar as fantásticas paisagens. Continuação
até BARCELONA e chegada ao final da tarde.

OPÇÃO 1
ID: 18305

ATLÂNTICO

03 TER. Lisboa- Fátima- Madri.- l
Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos FÁTIMA,
importante santuário. Continuaremos nosso trajeto pelas terras
verdes localizadas no centro do país. Entraremos na Espanha,
entre seus campos atravessaremos o norte de Extremadura.
Almoço incluído de comida regional em nossa rota. Seguiremos
para MADRI. Chegada ao final do dia e translado a Praça Maior
cheia de restaurantes e de vida.

12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

PENINSULA IBÉRICA

10 TER. Florença- Roma.- z
Dia em FLORENÇA. Pela manhã, visita panorâmica da cidade,
onde se poderá conhecer seus principais atrativos, entre eles: o
centro histórico, suas praças, os mercadinhos e as pontes sobre o
rio Arno. No meio da tarde (aproximadamente às 16:30 horas),
continuação da viagem até ROMA e chegada ao final do dia.

ECONÔMICA

Opção 1 PORTUGAL, ESPANHA, ITÁLIA, FRANÇA, LONDRES,
BARCELONA 2 NOCHES
01 DOM. Lisboa.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.

MAIS INCLUIDO

Portugal, Espanha, Itália, França, Londres
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DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 21
12, 26
09, 23
06, 20
06, 20, 27

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PREÇOS POR PESSOA
DBL
$ 2441
T.Alt
$ 2277
T. Med
$ 2191
T.Baixa
Supl. Comidas: 312 $
ID: 18217

INDIV
3446
3282
3196

O suplemento de comidas inclui um total de 13
refeições nos lugares indicados
zAlmoço; lJantar.

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

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
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Barco: Pelo Vale do Reno, Pelo lago Traunsee,
Tronchetto / Praça de São Marcos /
Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Paris, Amsterdã,
Bruxelas, Viena, Veneza, Florença, Roma.
• Traslado Noturno: Bairro cervejarias em
Munique, Bairro da Prefeitura em Viena,
Trastevere em Roma.
• Traslado: Bairro de Montmartre em Paris,
Piazzale Michelangelo em Florença.
• Entradas: Fábrica -Museu de Diamantes em
Amsterda, Adegas de champagne em
Epernay, BMW WELT (mundo BMW) em
Munique, Fábrica de cristal de Murano em
Veneza.

600

bruges

Caminhando pela Europa
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 cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

zado 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.

02 DOM. Paris.- z
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você
poderá 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 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.

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 viagem 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.

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 começo da tarde, viagem rumo à Holanda.
Chegada em AMSTERDÃ.

11 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.

05 QUA. Amsterdã.- z
Visita panorâmica, para conhecer seus estreitos canais,
seus parques e edifícios administrativos. Também será
possível observar a técnica de lapidação de diamantes.
Tarde livre.
06 QUI. Amsterdã-Kinderdijk-Bruxelas-Paris.- z
Sairemos rumo a KINDERDIJK, seus 19 moinhos do século
XVIII foram declarados patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Seguiremos rumo à Bélgica. BRUXELAS, breve
visita à área do Atomium, posteriormente disporemos de
tempo para passear e almoçar na região da Grand Place.
Na metade da tarde continuaremos rumo à França. PARIS.
Chegada prevista para o final do dia.
Nota: O número de turistas autorizados a visitar Kinderdijk
é limitado. Caso não consigamos autorização visitaríamos
SCHIEDAM, vilarejo onde estão localizados os maiores
moinhos de vento do mundo, que são utilizados para elaborar o gin holandês.
07 SEX. Paris-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viagem rumo à região produtora de Champagne. Entre
bonitos povoados e vinhedos, chegada em EPERNAY e
visita de uma adega de Champagne. A viagem segue
rumo à Bélgica. Parada em BOUILLON, pitoresca cidade
Belga, onde se destaca o imenso castelo de Godofredo de
Bouillon. Continuação até LUXEMBURGO. Chegada no
começo da tarde e tempo livre na capital que é protegida
por penhascos e é Patrimônio da Humanidade desde
1994.
08 SAB. Luxemburgo-Cochem-Cruzeiro pelo RenoFrankfurt.- z
Saída com destino à Alemanha, onde estão dois grandes
rios: o Mosela e o Reno. Parada em COCHEM, pequena
cidade muito pitoresca, situada às margens do rio
Mosela. Depois, nossa viagem seguirá até o rio Reno.
Incluído um pequeno cruzeiro pelo Reno, com uma hora e
meia de duração, entre as charmosas cidades de
BACHARACH e RUDESHEIM. Tempo para um breve passeio. Chegada à FRANKFURT à tarde. Breve parada em
Romer Platz e depois seguiremos para o hotel.
NOTA: Em inverno o cruzeiro pelo Reno faz o trajeto
Oberwersel‑Rudesheim.
09 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Munique.- l
Viagem até ROTEMBURGO, magnífica cidade envolta por
muralhas, na chamada rota romântica. Posteriormente,
continuação para a Baviera. Chegada a MUNIQUE no
começo da tarde na capital bávara. 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 o parque onde está locali-

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 histórico. 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- Florença.- l
Em VENEZA, traslado em barco até o centro da cidade,
onde se realizará uma visita a pé pela Praça de São
Marcos. No final da tarde, saída rumo à FLORENÇA.
Chegada ao final do dia.
14 SEX. Florença- Roma.- z
Dia em FLORENÇA. Pela manhã, visita panorâmica da
cidade, onde se poderá conhecer seus principais atrativos, entre eles: o centro histórico, suas praças, os mercadinhos e as pontes sobre o rio Arno. No meio da tarde
(aproximadamente às 16:30 horas), continuação da viagem até ROMA e chegada ao final do dia.
15 SAB. Roma.- l
Faremos uma visita panorâmica durante a qual você
receberá uma introdução sobre a cidade eterna.
Finalizaremos em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você poderá
conhecer a basílica e os museus. À noite faremos um
translado ao Trastévere, um animado bairro da cidade
conhecido por seus típicos e pequenos restaurantes.
16 DOM. Roma.Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão
Opçional às cidades de Nápoles, Capri e Pompeia.
17 SEG. Roma- Pisa- Turim.- z
Saída em direção ao norte da Itália, seguindo o Mar
Mediterrâneo. Em PISA, oportunidade para apreciar a
torre inclinada. Continuação rumo ao norte.
TURIM,chegada e hospedagem na próspera capital de
Piemonte.
18 TER. Turim-Genebra-Paris.Longa etapa de magníficas paisagens. Após passar pelo
túnel sob o mais alto cume dos Alpes, o Mont Blanc, aprecia-se região cercada por montanhas de neves permanentes. Passagem pela região de Chamonix, no coração
dos Alpes, rodeado de cumes nevados. Continuação até
GENEBRA. Tempo para passear e almoçar nessa capital
da Suíça, que está situada junto a um belo lago.
Continuação da viagem pelo centro da França rumo a
PARIS e chegada à noite.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

AMÉRICA

AMSTERDÃ
Rotterdam

Londres 3

Goslar

1

Eperlecques

Varsovia

BERLIM
Dresde

2

2
howa

c
Czesto

1

Praga

1
CRACÓVIA
va

3 París

sla
Brati

Gyor

2
E
BUDAPEST

ASIA E OCEANIA

1 BRUGES

2
1
Hannover

ORIENTE MEDIO

BUDAPESTE
GUIA FALANDO EM

DIS

NIBILID
PO

MAIS INCLUIDO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
ADE

Estrelas da Europa

PORTUGUÊS
NLINE

O

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

07 SEG. Londres- Canterbury- Bruges.- l
Conheceremos CANTERBURY, capital eclesiástica da
Inglaterra, com seu ambiente medieval e dominada por sua
célebre Catedral. Saída em direção ao continente. Travessia
em ferry até a França e continuação da viagem rumo à
Bélgica. Chegada à BRUGES, tempo livre na encantadora e
mundialmente conhecida cidade belga de belos canais.

16 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.
17 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.

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

El suplemento Comidas incluye un total
de 12 Refeições nos lugares indicados:

zAlmoço; lJantar.

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

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
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Visita Panorâmica em: Paris, Londres,
Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste,
Cracóvia, Varsóvia.
• Traslado Noturno: Soho em Londres,
Centro histórico de Praga, Centro histórico de BUDAPESTE.
• Traslado: Montmartre em Paris.
• Entradas: Bunker de Eperlecques, Fábrica
- Museu de Diamantes em Amsterd,
Memorial do Holocausto; Museu do Muro
em Berlim.
• Ferry: Calais (FR) -Dover ( UK),
Dover - Calais.

601

MAIS DE 15 DIAS

18 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.

INDIV
3436
3329

ATÉ 15 DIAS

09 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.

15 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.

DBL
$ 2298
T.Alt
$ 2191
T. Med
Supl. Comidas: 288 $
ID: 18242

CENTRAL

08 TER. Bruges- Gante-Middelburg-Rotterdam-Amsterdã.- z
Saída para GANTE, tempo para passear por seu magnífico
centro histórico, onde se destacam sua Catedral, seus
canais e seu castelo. Em seguida, saída rumo à Holanda,
atravessando pela região do Plano Delta, onde se conhecerá
a luta do homem para ganhar terras sobre o mar. A viagem
segue à MIDELBURG. Tempo para almoçar e passear pela
capital da província da Zelanda. Em terras abaixo do nível
do mar e protegida por diques, seguimos entre interessantes
paisagens rumo a ROTTERDAM; desde o ônibus, pode-se ver
o porto (o segundo maior do mundo). Tempo para passear
pelo centro. Continuação da viagem. Chegada
em AMSTERDÃ. Opcionalmente, sugere-se realizar um passeio em barco por seus belos canais.

14 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 BUDAPESTEE, 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.

PREÇOS POR PESSOA

NÓRDICA

06 DOM. Londres.Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta cidade.
Tempo livre para passear e descobrir lugares para recordar.

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

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:

MEDITERRÂNEO

05 SAB. Londres.- l
Pela manhã, visita panorâmica de LONDRES, onde se passará pelos principais pontos turísticos: o Westminster, o
Parlamento, a City e o rio Tâmisa. Tarde livre. Opcionalmente
pode-se visitar o vale do rio Tâmisa e Windsor com seu
imponente castelo. À noite, marcaremos um ponto de
encontro em Piccadilly para fazer a pé um passeio por
Leicester Square, China Town e Soho, com seu ambiente,
seus teatros e sua animação (este translado também poderá
ser realizado no dia anterior após a chegada a Londres).
Posteriormente retornaremos de ônibus ao hotel.

12 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.

DATAS DE SAÍDA

ATLÂNTICO

04 SEX. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Saída em direção ao norte da França. Em EPERLECQUES,
visita ao imenso BUNKER (ingresso incluído) no meio de um
bosque. Desde este ponto se lançavam em direção ao Reino
Unido, os mísseis V1 e V2, os primeiros foguetes na era espacial. A seguir, travessia do Canal da Mancha em moderno
ferry. Continuação para LONDRES e chegada no fim da tarde.

11 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. Opcionalmente,
sugere-se conhecer os arredores de Postdam com seus
belos palácios.

DESDE 2191E-DÍAS 19

PENINSULA IBÉRICA

02 QUA. Paris.- z
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você poderá
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 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 opcional ao
Moulin Rouge, um espetáculo de variedades.

10 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).

ECONÔMICA

01 TER. Paris.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.

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA

Londres
2 AMSTERDÃ
Kinderdijk
3 BRUGES
1
Bruselas
Eperlecques
Frankfurt
1
Rotemburgo
1
Luxemburgo
3
Viena
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MUNIQUE 1
2
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Salzburgo

Ginebra

Bratislava

VENEZA
1

TURIM 1
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DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
NIBILID
PO

ADE

ORIENTE MEDIO

Pisa

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

MAIS INCLUIDO

O

NLINE
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DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 17
08, 22
05, 19
02, 16
02, 16, 23

PREÇOS POR PESSOA
DBL
$
T.Alt
2968
$
T. Med
2787
$
T.Baixa
2702
Supl. Comidas: 384 $
ID: 18250

INDIV
4261
4080
3995

El suplemento Comidas incluye un total
de 16 Refeições nos lugares indicados:

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

zAlmoço; lJantar.

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

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
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Barco: Pelo Vale do Reno, Pelo lago
Traunsee, Tronchetto / Praça de São
Marcos / Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Paris, Londres,
Amsterdã, Bruxelas, Viena, Veneza,
Florença, Roma.
• Traslado Noturno: Soho em Londres,
Bairro cervejarias em Munique, Bairro da
Prefeitura em Viena, Trastevere em Roma.
• Traslado: Montmartre em Paris, Piazzale
Michelangelo em Florença.
• Entradas: Bunker de Eperlecques, Fábrica
-Museu de Diamantes em Amsterdã,
Adegas de champagne em Epernay, BMW
WELT (mundo BMW) em Munique, Fábrica
www.facebook.com/
de cristal
de Murano em Veneza.
europamundovaca• Ferry:
Calais (FR) -Dover ( UK),
ciones
Dover - Calais.
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GUIA FALANDO EM

PORTUGUÊS

Europa Clássica
01 TER. Paris.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 QUA. Paris.- z
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você poderá
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 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 opcional ao
Moulin Rouge, um espetáculo de variedades.
03 QUI. Paris.Dia livre. Visita opcional ao Museu do Louvre ou passeio de
barco pelo rio Sena e Bairro Latino.
04 SEX. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Saída em direção ao norte da França. Em EPERLECQUES,
visita ao imenso BUNKER (ingresso incluído) no meio de um
bosque. Desde este ponto se lançavam em direção ao Reino
Unido, os mísseis V1 e V2, os primeiros foguetes na era espacial. A seguir, travessia do Canal da Mancha em moderno
ferry. Continuação para LONDRES e chegada no fim da tarde.
05 SAB. Londres.- l
Pela manhã, visita panorâmica de LONDRES, onde se passará
pelos principais pontos turísticos: o Westminster, o
Parlamento, a City e o rio Tâmisa. Tarde livre. Opcionalmente
pode-se visitar o vale do rio Tâmisa e Windsor com seu imponente castelo. À noite, marcaremos um ponto de encontro em
Piccadilly para fazer a pé um passeio por Leicester Square,
China Town e Soho, com seu ambiente, seus teatros e sua
animação (este translado também poderá ser realizado no dia
anterior após a chegada a Londres). Posteriormente retornaremos de ônibus ao hotel.
06 DOM. Londres.Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta cidade. Tempo
livre para passear e descobrir lugares para recordar.
07 SEG. Londres- Canterbury- Bruges.- l
Conheceremos CANTERBURY, capital eclesiástica da
Inglaterra, com seu ambiente medieval e dominada por sua
célebre Catedral. Saída em direção ao continente. Travessia
em ferry até a França e continuação da viagem rumo à
Bélgica. Chegada à BRUGES, tempo livre na encantadora e
mundialmente conhecida cidade belga de belos canais.
08 TER. Bruges- Gante-Middelburg-Rotterdam-Amsterdã.z
Saída para GANTE, tempo para passear por seu magnífico
centro histórico, onde se destacam sua Catedral, seus canais
e seu castelo. Em seguida, saída rumo à Holanda, atravessando pela região do Plano Delta, onde se conhecerá a luta do
homem para ganhar terras sobre o mar. A viagem segue à
MIDELBURG. Tempo para almoçar e passear pela capital da
província da Zelanda. Em terras abaixo do nível do mar e
protegida por diques, seguimos entre interessantes paisagens
rumo a ROTTERDAM; desde o ônibus, pode-se ver o porto (o
segundo maior do mundo). Tempo para passear pelo centro.
Continuação da viagem. Chegada em AMSTERDÃ.
Opcionalmente, sugere-se realizar um passeio em barco por
seus belos canais.
09 QUA. Amsterdã.- l
Visita panorâmica, para conhecer seus estreitos canais, seus
parques e edifícios administrativos. Também será possível
observar a técnica de lapidação de diamantes. Tarde livre.
Opcionalmente, sugere-se conhecer os Polders, a área em que
os holandeses ganharam o mar, com seus belos povoados de
Marken e Volendam.
10 QUI. Amsterdã-Kinderdijk-Bruxelas-Paris.- z
Sairemos rumo a KINDERDIJK, seus 19 moinhos do século
XVIII foram declarados patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Seguiremos rumo à Bélgica. BRUXELAS, breve visita
à área do Atomium, posteriormente disporemos de tempo
para passear e almoçar na região da Grand Place. Na metade
da tarde continuaremos rumo à França. PARIS. Chegada prevista para o final do dia.
Nota: O número de turistas autorizados a visitar Kinderdijk é
limitado. Caso não consigamos autorização visitaríamos
SCHIEDAM, vilarejo onde estão localizados os maiores moinhos de
vento do mundo, que são utilizados para elaborar o gin holandês.
11 SEX. Paris-Epernay-Bouillon-Luxemburgo.- z
Viagem rumo à região produtora de Champagne. Entre bonitos
povoados e vinhedos, chegada em EPERNAY e visita de uma
adega de Champagne. A viagem segue rumo à Bélgica. Parada
em BOUILLON, pitoresca cidade Belga, onde se destaca o imenso castelo de Godofredo de Bouillon. Continuação até
LUXEMBURGO. Chegada no começo da tarde e tempo livre na
capital que é protegida por penhascos e é Patrimônio da
Humanidade desde 1994.

12 SAB. Luxemburgo-Cochem-Cruzeiro pelo RenoFrankfurt.- z
Saída com destino à Alemanha, onde estão dois grandes rios:
o Mosela e o Reno. Parada em COCHEM, pequena cidade
muito pitoresca, situada às margens do rio Mosela. Depois,
nossa viagem seguirá até o rio Reno. Incluído um pequeno
cruzeiro pelo Reno, com uma hora e meia de duração, entre as
charmosas cidades de BACHARACH e RUDESHEIM. Tempo
para um breve passeio. Chegada à FRANKFURT à tarde. Breve
parada em Romer Platz e depois seguiremos para o hotel.
NOTA: Em inverno o cruzeiro pelo Reno faz o trajeto
Oberwersel‑Rudesheim.
13 DOM. Frankfurt- Rotemburgo- Munique.- l
Viagem até ROTEMBURGO, magnífica cidade envolta por
muralhas, na chamada rota romântica. Posteriormente, continuação para a Baviera. Chegada a MUNIQUE no começo da
tarde na capital bávara. 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 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.
14 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 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.
15 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.
16 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
histórico. 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.
17 QUI. Veneza- Florença.- l
Em VENEZA, traslado em barco até o centro da cidade, onde se
realizará uma visita a pé pela Praça de São Marcos. No final da
tarde, saída rumo à FLORENÇA. Chegada ao final do dia.
18 SEX. Florença- Roma.- z
Dia em FLORENÇA. Pela manhã, visita panorâmica da cidade, onde se poderá conhecer seus principais atrativos, entre
eles: o centro histórico, suas praças, os mercadinhos e as
pontes sobre o rio Arno. No meio da tarde (aproximadamente
às 16:30 horas), continuação da viagem até ROMA e chegada
ao final do dia.
19 SAB. Roma.- l
Faremos uma visita panorâmica durante a qual você receberá uma introdução sobre a cidade eterna. Finalizaremos
em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você poderá conhecer a basílica e os museus. À noite faremos um translado ao Trastévere,
um animado bairro da cidade conhecido por seus típicos e
pequenos restaurantes.
20 DOM. Roma.Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão opcional
às cidades de Nápoles, Capri e Pompeia.
21 SEG. Roma- Pisa- Turim.- z
Saída em direção ao norte da Itália, seguindo o Mar
Mediterrâneo. Em PISA, oportunidade para apreciar a torre
inclinada. Continuação rumo ao norte. TURIM,chegada e hospedagem na próspera capital de Piemonte.
22 TER. Turim-Genebra-Paris.Longa etapa de magníficas paisagens. Após passar pelo túnel
sob o mais alto cume dos Alpes, o Mont Blanc, aprecia-se
região cercada por montanhas de neves permanentes.
Passagem pela região de Chamonix, no coração dos Alpes,
rodeado de cumes nevados. Continuação até GENEBRA.
Tempo para passear e almoçar nessa capital da Suíça, que
está situada junto a um belo lago. Continuação da viagem
pelo centro da França rumo a PARIS e chegada à noite.Fim
dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se
vai precisar de uma noite adicional.
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DATAS DE SAÍDA
(Opç. 1)
Abr.20:
02, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30
Mai.20:
03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31
Jun.20:
01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29
Jul.20:
02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30
Ago.20: 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31
Set.20:
03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28
Out.20:
01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29
Nov.20:
02, 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

Excluindo as seguintes datas
Nov.20:

02

PREÇOS POR PESSOA
OPCIÓN 1
ID: 18313

OPCIÓN 2
ID: 18314

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

MAIS DE 15 DIAS

603

ATÉ 15 DIAS

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Londres.
• Traslado Noturno: Soho em Londres.
• Entradas: Bunker de Eperlecques.
• Ferry: Calais (FR) -Dover ( UK)

CENTRAL

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol/ português, seguro básico de viagem, café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Barco: Tronchetto / Praça de São Marcos
/ Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Lisboa, Madri,
Barcelona, Veneza, Florença, Roma, Paris.
• Traslado Noturno: Praça dos
Restauradores em Lisboa, Praça Maior
em Madri, Trastevere em Roma.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em
Florença, Bairro de Montmartre em Paris.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano
em Veneza.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: na rota
de Fátima a Madri.

NÓRDICA

O PREÇO INCLUI

MEDITERRÂNEO

El suplemento Comidas incluye un total de 8/10
Refeições nos lugares indicados: zAlmoço;
lJantar.

ATLÂNTICO

DBL
IND DBL
IND
$ 2000 2872 2383 3426
T.Alt
$ 1947 2819 2287 3330
T. Med
$ 1793 2665 2138 3181
T.Baixa
Suplementos
Comidas $
182
230

PENINSULA IBÉRICA

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

ECONÔMICA

10 QUA / SAB / TER. Roma.- l
Faremos uma visita panorâmica durante a qual você
receberá uma introdução sobre a cidade eterna.
Finalizaremos em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você pode02 TER / SEX / SEG. Lisboa.Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e o rá conhecer a basílica e os museus. À noite faremos um
bairro de Belém, lugar de onde saíram os navegantes portu- translado ao Trastévere, um animado bairro da cidade
gueses a navegar pelos oceanos no século XV. Tarde livre. conhecido por seus típicos e pequenos restaurantes.
Recomenda-se passeio opcional à Sintra, Cascais e Estoril.
À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia de 11 QUI / DOM / QUA. Roma.atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde você Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão
poderá si quiser pegar o Elevador Da Glória (não incluído) opcional às cidades de Nápoles, Capri e Pompeia.
que leva até Bairro Alto e seu mirante sobre Lisboa.
12 SEX / SEG / QUI. Roma- Pisa- Turim.- z
Saída em direção ao norte da Itália, seguindo o Mar
03 QUA / SAB / TER. Lisboa- Fátima- Madri.- l
Viajaremos rumo ao norte de Portugal, conheceremos Mediterrâneo. Em PISA, oportunidade para apreciar a torre
FÁTIMA, importante santuário. Continuaremos nosso inclinada. Continuação rumo ao norte. TURIM,chegada
trajeto pelas terras verdes localizadas no centro do país. e hospedagem na próspera capital de Piemonte.
Entraremos na Espanha, entre seus campos atravessaremos o norte de Extremadura. Almoço incluído de comi- 13 SAB / TER / SEX. Turim-Genebra-Paris.da regional em nossa rota. Seguiremos para MADRI. Longa etapa de magníficas paisagens. Após passar pelo
Chegada ao final do dia e translado a Praça Maior cheia túnel sob o mais alto cume dos Alpes, o Mont Blanc, aprecia-se região cercada por montanhas de neves permanentes.
de restaurantes e de vida.
Passagem pela região de Chamonix, no coração dos Alpes,
rodeado de cumes nevados. Continuação até GENEBRA.
04 QUI / DOM / QUA. Madri.Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde poderá Tempo para passear e almoçar nessa capital da Suíça, que
conhecer os pontos monumentais mais atrativos. está situada junto a um belo lago. Continuação da viagem
Posteriormente se oferecerá opcionalmente uma excur- pelo centro da França rumo a PARIS e chegada à noite.
são a Toledo. À noite, recomenda-se assistir opcional14 DOM / QUA / SAB. Paris.- z
mente a um espetáculo flamenco.
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. Você
poderá passear, caso deseje, pelos seus belos jardins ou
05 SEX / SEG / QUI. Madri- Saragoça- Barcelona.- z
Saída rumo à província de Aragão, atravessando as ter- visitar seu interior. Depois disso translado ao bairro boêras de Castilha. Ao chegar à SARAGOÇA, breve parada mio de Montmartre com seus artistas ao ar livre e pequepara conhecer a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. nos restaurantes onde poderá almoçar. A tarde faremos
Continuação à BARCELONA e breve visita panorâmica uma visita panorâmica à cidade de Paris com guia local.
pelas principais ruas da capital catalã. Nota: (Em ocasi- Retorno ao hotel. Caso deseje, poderá assistir de forma
opcional ao Moulin Rouge, um espetáculo de variedades.
ões a visita pode ser feita o dia seguinte de manhã)
15 SEG / QUI / DOM. Paris.06 SAB / TER / SEX. Barcelona- Costa Azul.- z
Dia livre. Visita opcional ao Museu do Louvre ou passeio
Tempo livre em BARCELONA, que poderá aproveitar para de barco pelo rio Sena e Bairro Latino.
caminhar pelo bairro gótico, nas ¨Ramblas¨ e visitar a
catedral. Às 12:00 horas da manhã, viagem rumo à 16 TER / SEX / SEG. Paris.França e a Costa Azul, atravessando a Provença Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
Francesa. Parada durante o percurso para almoçar.
Chegada a NICE no final do dia.
(OPÇ. 2) SONHOS DA EUROPA LISBOA E LONDRES
Nota: Em algumas datas o alojamento poderá ser feito em DIAS 1 - 15 COMO EM OPÇ. 1
algum ponto localizado perto de Nice na Costa Azul.
16 TER / SEX / SEG. Paris- Eperlecques- Londres.- z
Saída em direção ao norte da França. Em EPERLECQUES,
07 DOM / QUA / SAB. Costa Azul- Mônaco-Veneza.visita ao imenso BUNKER (ingresso incluído) no meio de
É hora de conhecer a Costa Azul. Pela manhã, um breve um bosque. Desde este ponto se lançavam em direção ao
tempo em NICE para desfrutar do Passeio dos Ingleses. A Reino Unido, os mísseis V1 e V2, os primeiros foguetes na
viagem segue para o principado independente de era espacial. A seguir, travessia do Canal da Mancha em
MÔNACO. Durante a viagem, boa oportunidade para moderno ferry. Continuação para LONDRES e chegada
conhecer o tradicional método de Fabricação de perfu- no fim da tarde.
mes. Continuação por belas paisagens da Riviera
Italiana, onde os Alpes se encontram com o Mediterrâneo. 17 QUA / SAB / TER. Londres.- l
Chegada à VENEZA no final do dia. A hospedagem em Pela manhã, visita panorâmica de LONDRES, onde se pasVeneza será na região de Mestre
sará pelos principais pontos turísticos: o Westminster, o
Parlamento, a City e o rio Tâmisa. Tarde livre. Opcionalmente
08 SEG / QUI / DOM. Veneza- Florença.- l
pode-se visitar o vale do rio Tâmisa e Windsor com seu
Em VENEZA, traslado em barco até o centro da cidade, imponente castelo. À noite, marcaremos um ponto de
onde se realizará uma visita a pé pela Praça de São encontro em Piccadilly para fazer a pé um passeio por
Marcos. No final da tarde, saída rumo à FLORENÇA. Leicester Square, China Town e Soho, com seu ambiente,
Chegada ao final do dia.
seus teatros e sua animação (este translado também poderá
ser realizado no dia anterior após a chegada a Londres).
09 TER / SEX / SEG. Florença- Roma.- z
Posteriormente retornaremos de ônibus ao hotel.
Dia em FLORENÇA. Pela manhã, visita panorâmica da
cidade, onde se poderá conhecer seus principais atrati- 18 QUI / DOM / QUA. Londres.vos, entre eles: o centro histórico, suas praças, os merca- Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

DESDE 1793E-DÍAS 16/18

MAIS INCLUIDO

dinhos e as pontes sobre o rio Arno. No meio da tarde
(aproximadamente às 16:30 horas), continuação da viagem até ROMA e chegada ao final do dia.

NIBILID
PO

NLINE

O

Sonhos da Europa Lisboa e Londres

opción 2

DIS

opción 1

ADE

Sonhos DA Europa com Lisboa
(OPÇ. 1) SONHOS DE EUROPA COM LISBOA
01 SEG / QUI / DOM. Lisboa.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.
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