
PÁGINA VIAGENS N° DE DIAS PAÍSES PREÇO DESDE
424 - 425 A Viagem Dourada 17 GRE - TUR 1941EUR

390 Alpes suíços e Norte da Itália 7 SUI - FRA - SUI - ITA - SUI - LIE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - 
SUI 1090EUR

390 Alpes suíços e Norte da Itália Express 5 SUI - FRA - SUI - ITA - SUI 686EUR
413 Arco del sul com Sorrento (Novidade) 12 GRE - ITA 1511EUR
413 Arco do Sul (Novidade) 9 GRE - ITA 1170EUR
416 Atenas e Ilhas Gregas 9 GRE 1670EUR
417 Atenas e Roma 8 GRE - ITA 936EUR
417 Atenas e Roma com Sorrento 9 GRE - ITA 1213EUR
416 Atenas, Península e Ilhas Gregas 12 GRE 2191EUR

446 - 447 Balcãs 10 CRO - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE 1420EUR
386 Buongiorno Itália NC 14 ITA 1614EUR

442 - 443 Capitais Balcânicas 13 ROU - SRB - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE 2048EUR
395 Capitais da Itália 6 ITA 633EUR

422 - 423 Clássicos da Grécia e Turquia 18 GRE - TUR 2378EUR
395 Contrastes da Itália NC 11 ITA 1216EUR

432 - 433 Contrastes da Turquia 11 TUR 899EUR
446 - 447 Contrastes do Leste 13 CRO - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE - BUL - TUR 1995EUR
426 - 427 Contrastes Greco - Turcos 19 TUR - GRE 3197EUR
442 - 443 Cores dos Balcãs 8 ROU - SRB - BOS - CRO 1239EUR
442 - 443 Cores dos Balcãs com Eslovénia 12 ROU - SRB - BOS - CRO - ESL - CRO 1878EUR

406 Córsega e Sardenha 7 ITA - FRA - ITA - FRA - ITA 1128EUR
451 Costa Dálmata e Itália (Novidade) 11 CRO - ESL - ITA 1356EUR

434 - 435 Costa Turca e Capadócia 8 TUR 660EUR
451 Croácia e Eslovênia 7 CRO - ESL - CRO 952EUR

448 - 449 Croácia, Bósnia e Eslovênia NC 9 CRO - BOS - CRO - ESL - CRO 1238EUR
452 Croácia, Itália e Sicília 19 CRO - BOS - CRO - ESL - ITA 2601EUR
452 Croácia, Itália e Sicília fim Roma 13 CRO - BOS - CRO - ESL - ITA 1633EUR

440 - 441 De Atenas a Belgrado 12 GRE - BUL - ROU - SRB 1856EUR
440 - 441 De Atenas a Bucareste 9 GRE - BUL - ROU 1351EUR
440 - 441 De Atenas a Dubrovnik 15 GRE - BUL - ROU - SRB - BOS - CRO 2415EUR

412 De Atenas a Roma 10 GRE - ITA 1420EUR
412 De Atenas a Roma com Sorrento 12 GRE - ITA 1771EUR

438 - 439 De Atenas a Sofia 6 GRE - BUL 739EUR
440 - 441 De Atenas a Zagreb 19 GRE - BUL - ROU - SRB - BOS - CRO - ESL - CRO 3080EUR
442 - 443 De Bucareste a Belgrado 5 ROU - SRB 601EUR
430 - 431 De Istambul a Atenas 19 TUR - GRE 3218EUR

450 Dubrovnik e Atenas 8 CRO - MOT - ALB - MAC - GRE 1128EUR
450 Dubrovnik, Corfu e Atenas 12 CRO - MOT - ALB - MAC - GRE 1979EUR

426 - 427 Encantos da Turquia e Grécia 19 TUR - GRE 3197EUR
430 - 431 Estambul y Perlas del Egeo 13 TUR - GRE 2085EUR

455 Euro-Helênico com cruzeiro EXT 22 ESP - FRA - SUI - ITA - GRE - TUR - GRE 3532EUR
419 Excursão ao Norte da Grécia e Meteoras 2 GRE 234EUR
419 Excursão ao Sul da Grécia e Peloponeso 3 GRE 452EUR

444 - 445 Fábula dos Balcãs: Bulgária e Romênia 5 BUL - ROU 771EUR
444 - 445 Fábula dos Balcãs: Bulgária, Romênia, Sérvia, Bósnia e Cróacia 11 BUL - ROU - SRB - BOS - CRO 1830EUR
446 - 447 Festa Balcânica Completa (Fim Belgrado) 16 CRO - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE - BUL - ROU - SRB 2596EUR
446 - 447 Festa Balcânica Fim Bucareste 13 CRO - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE - BUL - ROU 2101EUR
446 - 447 Festa Balcânica Fim Sofia 10 CRO - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE - BUL 1489EUR

388 Giro Italiano NC 12 ITA 1374EUR
438 - 439 Giro Otomano 16 GRE - BUL - TUR - GRE 2910EUR
444 - 445 Grande Giro Balcânico 15 BUL - ROU - SRB - BOS - CRO - MOT - ALB - MAC - GRE - BUL 2596EUR

405 Grande Itália NC 18 ITA 2200EUR
438 - 439 Grande Sudeste Europeu 19 GRE - BUL - TUR - GRE 3484EUR
422 - 423 Grande Tour de Grécia 8 GRE 1186EUR
428 - 429 Grande Turquia, Ilhas Gregas e Atenas 17 TUR - GRE 2378EUR
428 - 429 Grande Turquia, Rodes e Atenas 13 TUR - GRE 1388EUR

456 Grécia com Cruzeiro pelas Ilhas Gregas Externa 7 GRE - TUR - GRE 1830EUR
453 Grécia e Estância em Ilhas NC 10 GRE 1602EUR
410 Grecia e Sicilia fim Roma (Novidade) 14 GRE - ITA 2016EUR
410 Grecia e Sicilia (Novidade) 13 GRE - ITA 1803EUR

422 - 423 Grécia e Turquia Misteriosa 20 GRE - TUR 2559EUR
424 - 425 Grécia e Turquia Surpreendente 15 GRE - TUR 1777EUR
420 - 421 Grécia Essencial 9 GRE 1713EUR
420 - 421 Grécia Essencial com Míconos 12 GRE 2367EUR

418 Grécia Norte e Sul 7 GRE 952EUR
420 - 421 Grécia Tradicional e Ilhas 15 GRE 2835EUR

410 Grecia, Roma e Sicilia (Novidade) 16 GRE - ITA 2213EUR
430 - 431 Istambul e Éfeso 5 TUR 410EUR
432 - 433 Istambul, Capadócia e Mar Negro 7 TUR 585EUR

396 Itália   8 ITA - MON - FRA - MON - ITA 872EUR
396 Itália  NC 9 ITA - MON - FRA - MON - ITA 935EUR
408 Itália de Norte a Sul 15 FRA - MON - ITA - MON - FRA 1862EUR
404 Itália de Ouro com Sorrento NC 15 ITA 1738EUR
404 Itália de Ouro NC 13 ITA 1393EUR
393 Italia e Paisagens da Suíça 11 ITA - SUI - LIE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - SUI - FRA - SUI 1606EUR
392 Itália e Suiça (Novidade) 8 ITA - SUI - ITA 904EUR
392 Itália Magnífica 7 ITA 729EUR
407 Itália, Córsega, Sardenha e Sicília 14 ITA - FRA - ITA - FRA - ITA 2064EUR

414 - 415 Italia, Grecia 15 FRA - MON - ITA - GRE - ITA - MON - FRA 2016EUR
385 Itália, Grécia com Cruzeiro pelo Egeu EXT (Novidade) 13 ITA - GRE - TUR - GRE 2521EUR

414 - 415 Italia, Grecia fim Atenas 11 FRA - MON - ITA - GRE 1314EUR
414 - 415 Italia, Grecia fim Roma 13 FRA - MON - ITA - GRE - ITA 1771EUR

393 Itália, Tirol e Suíça 11 ITA - AUS - ALE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - SUI - FRA - SUI 1580EUR
409 Itália, Toscana, Córsega e Sardenha NC 13 ITA - FRA - ITA - FRA - ITA 1843EUR
387 Norte da Itália 8 ITA 963EUR
391 Norte da Itália, Tirol, Suíça 9 ITA - AUS - ALE - AUS - SUI - ALE - SUI - ALE - SUI - FRA - SUI - ITA 1372EUR

438 - 439 O Coração de Trácia 13 GRE - BUL - TUR - GRE 1915EUR
420 - 421 O Grande Casamento Grego 15 GRE 2809EUR
444 - 445 Os Balcãs ao Completo 15 BUL - ROU - SRB - BOS - CRO - ESL - CRO 2473EUR
398 - 399 Paisagens da Itália 7 ITA 734EUR
398 - 399 Paisagens da Itália com Sorrento 9 ITA 1074EUR
426 - 427 Paixão Greco - Turca 9 TUR - GRE 1053EUR
420 - 421 Rodes, Creta e Grécia Continental 11 GRE 2016EUR

394 Roma e Toscana 7 ITA 713EUR
444 - 445 Rota Balcânica 8 BUL - ROU - SRB 1303EUR

389 Sabores da Itália 9 ITA 1085EUR
397 Sicília e Sul da Itália Fim Palermo 6 ITA 771EUR
397 Sicília e Sul da Itália NC 8 ITA 1026EUR
394 Sorrento, Capri e Pompéia 2 ITA 287EUR

426 - 427 Suspiros do Egeu 16 TUR - GRE 2676EUR
411 Toda Grécia e Sicília fim Roma (Novidade) 15 GRE - ITA 2266EUR
411 Toda Grécia e Sicília (Novidade) 14 GRE - ITA 2043EUR
411 Toda Grécia, Roma e Sicília (Novidade) 18 GRE - ITA 2489EUR

436 - 437 Toda Turquia 12 TUR 1016EUR
403 Toscana e Arte Italiana NC 11 ITA - MON - FRA - MON - ITA 1159EUR

436 - 437 Turquia 3 mares 10 TUR 846EUR
434 - 435 Turquia Express 8 TUR 633EUR

454 Turquia Grécia e Cruzeiro pelas Ilhas Gregas EXT (Novidade) 16 TUR - GRE 3016EUR
434 - 435 Turquia Maravilhosa 10 TUR 803EUR
432 - 433 Turquia NC 10 TUR 804EUR

402 Tutta Itália com Sorrento NC 13 ITA 1531EUR
402 Tutta Itália NC 11 ITA 1174EUR
387 Veneza, Emília Romana e Florença 6 ITA 654EUR

400 - 401 Viva Itália e Sicília 19 ITA 2362EUR
400 - 401 Viva Itália e Sicília fim Palermo 18 ITA 2160EUR
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Itália, GRÉCIA E CRUZEIRO PELO EGEU

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 2372E-DÍAS 13

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

02 QUI. Veneza- Florença.-
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.

03 SEX. Florença- Roma.-
Dia em FLORENÇA. Pela manhã, visita panorâ-
mica 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.

04 SAB. Roma.-
Faremos uma visita panorâmica durante a qual 
você receberá uma introdução sobre a cida-
de 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 conhe-
cido por seus típicos e pequenos restaurantes.

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

06 SEG. Roma- Atenas.-
Na hora marcada pelo seu guia, incluiremos o 
traslado para aeroporto para pegar o voo interno 
incluído em sua viagem. Na sua chegada ao des-
tino te oferecemos um novo traslado até o hotel. 
Seu guia entrará em contato até o fim da tarde 
ou poderá consultar as informações colocadas na 
recepção do hotel. Nota: lembre-se que nos voos 
internos a bagagem permitida é normalmente uma 
mala despachada de até 23 kgs. Os encargos por 
excesso de bagagem deverão ser pagos direta-
mente pelo passageiro na companhia aérea. 

07 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalabáka.-

Saída no começo da manhã rumo ao norte da 
Grécia. Parada em KAMENA VOURLA, bonito cen-
tro turístico junto ao mar, entre magníficas pai-
sagens. Continuação da viagem. Faremos uma 
breve parada no desfiladeiro onde aconteceu 
a Batalha das Termópilas.  KALABÁKA, chegada 
no início da tarde. Visita do vale de METEORAS, 
impressionante lugar declarado Patrimônio da 

Humanidade pela UNESCO e um dos mais famo-
sos mosteiros (ingresso incluído). Jantar incluído. 

08 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre belas 
paisagens, chegada a DELFOS. Tempo livre para 
almoçar e conhecer o conjunto arqueológico 
que domina o golfo de Corinto. Continuação até 
ATENAS e chegada no meio da tarde.

09 QUI. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de 
Atenas; conheceremos o Palácio Presidencial, o 
estádio Panatenaico onde se celebraram os pri-
meiros jogos olímpicos modernos, a biblioteca 
nacional, as movimentadas praças do centro, os 
novos bairros surgidos com as olimpíadas de 2004 
e a Acrópolis (entrada não incluída). À noite fare-
mos um translado à região de PLAKA, local repleto 
de pequenas tabernas gregas onde você também 
poderá desfrutar do rico folclore deste país. 

10 SEX. Atenas- Mykonos- Travessia noturna.-
Após o café da manhã Traslado ao Porto do Pireo. 
Saída de Pireu as 11 hrs.-   Saída de Pireu. Belas 
paisagens marítimas. 18 hrs.- Chegada prevista 
a Mykonos. Tempo na ilha dos moinhos de vento, 
com casebres junto ao mar. -23 hrs.- Saída de 
Mykonos. Noite a bordo.

11 SAB. Kusadasi (Turquia)- Patmos.- Travessia 
noturna.-

07.00 hrs.- KUSADASI  (TURQUÍA)-Chegada-. 
Na costa Turca. Poderá fazer compras em seus 
bazares e conhecer a antiga Éfeso (incluído).- 
12.00hrs.- Kusadasi -saída rumo a Patmos-. 
16.00hrs.- PATMOS  -Chegada-. A ilha onde o 
apóstol Sao Juao escreveu o Apocalipsis, poderá 
conhecer a caverna onde ele morou, próxima 
ao Mosteiro do Apocalipsis.21.00 hrs.- Patmos 
-saída-. Noite a bordo.

12 DOM. Heraclião - Santorini- Travessia notur-
na.-

07.00 Hrs.- HERACLIÃO.- Chegada a capital da 
ilha grega de Creta. Conhecemos os restos arque-
ológicos de Cnosos. 11.30 Hrs.- Saída.  16.30 Hrs.- 
SANTORINI, uma das mais impressionantes ilhas 
do Mediterrâneo com seus abismos e vistas sobre 
o mar. Às 21.00 hrs  o navio volta a navegar. Noite 
com festa a bordo.

13 SEG. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS-Pireu. Desembarque no início 
da manhã no Porto e fim dos nossos serviços. Nota: 
Caso solicitem noites extras em Atenas, o traslado 
do Porto ao hotel não está incluso e será faturado. 

DATAS DE SAÍDAMykonos

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

Seu circuito inclui um voo no qual não estão 
acomoanhados de um guia Europamundo. Esse 
voo tem um limite máximo de um volume de no 
máximo 20 quilos por pessoa. Durante o cruzeiro, o 
guia da Europamundo não acompanha a rota e o 
atendimento é em espanhol pelos funcionários do 
barco. O cruzeiro previsto para essa rota é o 
Celestyal Olympia/ Iconic Aegean, com as gorjetas 
e taxas portuárias inclusas. A Companhia Marítima 
reserva o direito de trocar de embarcação por 
outra ou similares características. Programa de 
cruzeiro sujeito a gastos de cancelamento 
especiais.
Em caso de que necessite de visto para a EU, 
recordar que devido ao cruzeiro parar em território 
Turco (Kusadasi) precisarão de um visto de 
múltiplas entradas para regressar a Grécia.
Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da 
venda.

CAB EXT
ID:  19410

CAB INT
ID: 19411

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2676 3575 2521 3404
T. Med $ 2521 3420 2372 3255

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

Heraclião

Roma

Delfos
Kusadasi

1 santorini

Mykonos
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Atenas 

Veneza

Florença
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1
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus 

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

• Inclui traslado de chegada 
• Excursão: Antigo Efeso em Kusadasi e Palácio de 

Cnosos em Heracliao durante o cruzeiro.
• Barco: Tronchetto / Praça de São Marcos / Tronchetto 

em Veneza, Cruzeiro de 3 dias em penso completa e 
paquete de bébedas. Gorgetas e tasas incluidas no 
cruzeiro.

• Visita Panorâmica em: Veneza, Florença, Roma, 
Atenas.

• Traslado Noturno: Trastevere em Roma, bairro de 
Plaka em Atenas.

• Traslado: Piazzale Michelangelo em Florença.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano em Veneza, 

Mosteiro em Meteora, sitio arqueológico de Delfos.
• Voos incluídos: Roma/ Atenas com traslados desde/ 

a o hotel.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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No se pernocta

Nº noches pernocta

Inicio Ruta

1

1
1

1

2

1

1

2

Veneza

Bolonha

Verona

Gênova

Milão

Siena
Florença

3
Orvieto

Pisa

Región de 
los Lagos

ROMA

DESDE 1614E- DÍAS 14

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

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

Buongiorno Itália NC

ID: 18457 DBL INDIV

T.Alt $ 1701 2322

T. Med $ 1614 2223

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

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

02 QUI. Roma.-
Visita panorâmica, com breves explicações sobre 
a Cidade Eterna. Finalização na Praça SÃO PEDRO DO 
VATICANO, onde Opçionalmente, poderá visitar a Basílica 
e os museus. À noite, traslado incluído ao animado bairro 
de Trastévere, conhecido por seus pequenos restaurantes 
típicos.

03 SEX. Roma.-
Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão 
Opçional às cidades de Nápoles, Capri e Pompéia.

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione do Lago- Siena. -
Hoje começaremos a descobrir as belíssimas  regiões  da 
Umbría e daToscana. Conheceremos ORVIETO, a cida-
de 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 utili-
zando o sistema de escadas e rampas móveis, entrar no 
penhasco 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 seguire-
mos para SIENA, com sua famosa Piazza del Campo e seu 
Duomo. Tarde em Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florença.-

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 tor-
res medievais. Após a hora do almoço, saída rumo a 
FLORENÇA. Chegada no começo da tarde. Sugere-se visi-
tar, nesta tarde, as Galerias de Uffizi ou da Academia 
(fechadas às segundas-feiras).

06 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 his-
tórico. 

07 TER. Florença- Pisa- Cinque Terre- Gênova.-
Viagem rumo a PISA. Parada no estacionamento turístico. 
Incluído transporte em trem turístico até o recinto monu-
mental Campo dos Milagres, onde está localizada a famo-
sa 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 ilha-
das 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 conser-
va 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 estará 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 deter-
minadas ocasiões os trens viajam cheios (reserva ante-
cipada de assentos não é possível nestes trens), podendo 
inclusive, em alguns casos, ser necessário viajar em pé). 

08 QUA. Gênova- Santa Margherita Ligure- Portofino- 
Milão.-

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 duran-
te o inverno, o barco para Portofino não opera, nes-
ses casos deveremos tomar os micro-ônibus urbanos 
(qualidade do serviço deficiente, às vezes com esperas 
prolongadas).

09 QUI. Milão-Região dos Lagos-Verona.-
Hoje conheceremos uma das regiões paisagísticas mais 
bonitas da Europa: a região dos lagos italiana: Viajaremos 
primeiramente para o LAGO D’ORTA, em ORTA SAN GIULIO 
encontraremos em uma cidade medieval que se conserva 
intacta. Faremos o passeio de trenzinho   que nos deixará 
próximo do centro do povoado medieval e de barco à ILHA 
SAN GIULIO, pequena ilha do lago com mosteiro. Depois 
disso continuaremos rumo ao LAGO MAGGIORE, às suas 
margens pararemos em STRESA, a partir daqui poderemos 
conhecer Opçionalmente, caso deseje, as Ilhas Borromeas, 
destacando-se ISOLA BELLA com seus jardins e palácio 
(fechado no inverno). Tempo para almoçar. Após a hora do 
almoço iremos para VERONA. 

10 SEX. Verona- Veneza.-
Teremos a oportunidade de conhecer a cidade de Romeu 
e Julieta.    Depois sairemos para VENEZA –Chegada por 
volta das 13h-. Faremos o translado de barco até a região 
da Praça de São Marcos onde visitaremos a pé, com guia 
local, a cidade dos canais. Você também poderá admirar 
o trabalho em cristal de Murano. Posteriormente tempo 
livre, que tal um passeio de gôndola? Hospedagem na 
região de Mestre.

11 SAB. Veneza- Ferrara- Módena- Bolonha.-
Sairemos de Veneza para FERRARA, cidade Patrimônio 
da Humanidade rival de Veneza, destaca-se sua praça do 
Duomo e seu castelo do século XIV. Posteriormente via-
jaremos para MÓDENA, visitaremos uma “aceitata” pro-
dutora do ¨Vinagre de Módena¨. Entraremos no MUSEU 
ENZO FERRARI e disporemos de tempo para passear 
em seu belo centro histórico onde se destaca sua cate-
dral românica. Continuaremos rumo à BOLONHA, cidade 
cheia de vida com a primeira universidade europeia (do 
século XI), sugerimos visitar a Basílica di Santo Stefano e 
a Piazza Maggiore.

12 DOM. Bolonha- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell´Arquato- Vigolen- Bolonha.-

Hoje desfrutaremos de um magnífico dia vendo castelos, 
cidades da arte e da música. PARMA. Tempo para conhe-
cer seus jardins, teatros, e zona histórica. Seguiremos 
rumo a BUSSETO, a cidade onde nasceu o compositor 
Verdi, ingresso incluído para visitar seu antigo tea-
tro. Posteriormente, teremos tempo para almoçar em 
CREMONA, a cidade da música onde morou Stradivarius 
e que até conserva a arte da fabricação artesanal de 
violinos. Talvez você possa visitar alguma de suas ofici-
nas ou conhecer o Museu do Violino. Entre belas paisa-
gens viajaremos depois para CASTELL’ARQUATO, cidade 
medieval incrivelmente bem conservada, destacam-
-se suas muralhas, seu castelo e sua basílica români-
ca. Também conheceremos VIGOLENO, um pitoresco e 
pequeno vilarejo rodeado por uma fortaleza medieval. 
Retorno a BOLONHA.

13 SEG. Bolonha- Florença- Roma.-
Disporemos de tempo em Bolonha, cidade cheia de vida 
com a primeira universidade europeia (do século XI), lhe 
sugerimos não deixar de visitar a Basílica de Santo Estêvão 
(Santo Stefano) e a praça principal. Posteriormente, entre 
bonitas paisagens, cruzaremos os Apeninos para chegar 
a FLORENÇA, onde disporemos de tempo para um novo e 
curto passeio e almoçar. À tarde seguiremos para ROMA, 
chegada prevista para o final da tarde.

14 TER. Roma.- 
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

sienaVANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: A Ilha de São Giulio, Tronchetto 

/ Praça de São Marcos / Tronchetto em 
Veneza.

• Visita Panorâmica em: Roma, Orvieto, 
Florença, Veneza, Florença.

• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em 

Florença.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza, Aceitata e Museu Enzo Ferrari 
em Módena, Antigo teatro de Busseto.

• Passeio em Trem: Ao Recinto monumen-
tal de Pisa, Pela região de Cinqueterre, A 
Orta na Região dos Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ 
Portofino.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Veneza

Bolonha

Florença
2

1

2

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

02 SEX. Veneza- Murano- Torcello- Burano- Veneza.-
Hoje entenderemos como Veneza está formada por uma 
série de ilhas, cada uma delas com seu próprio caráter. 
Em transporte regular para viajantes, junto ao nosso 
guia, utilizaremos vaporettos (ônibus-barco) para nos 
deslocarmos pela lagoa. Primeiramente iremos para 
MURANO, pitoresca ilha onde poderemos passear por 
seus canais – muito mais simples em relação aos de 
Veneza – e conhecer seu famoso cristal. Posteriormente, 
novamente de vaporetto, junto ao nosso guia, nave-
garemos para TORCELLO onde visitaremos a catedral 
da Assunção, do século VII. Em BURANO disporemos de 
tempo para almoçar e passear entre suas construções 
coloridas. 

03 SAB. Veneza- Ferrara- Módena- Bolonha.-
Sairemos de Veneza para FERRARA, cidade Patrimônio 
da Humanidade rival de Veneza, destaca-se sua praça do 
Duomo e seu castelo do século XIV. Posteriormente via-
jaremos para MÓDENA, visitaremos uma “aceitata” pro-
dutora do ¨Vinagre de Módena¨. Entraremos no MUSEU 
ENZO FERRARI e disporemos de tempo para passear 
em seu belo centro histórico onde se destaca sua cate-
dral românica. Continuaremos rumo à BOLONHA, cidade 
cheia de vida com a primeira universidade europeia (do 
século XI), sugerimos visitar a Basílica di Santo Stefano e 
a Piazza Maggiore.

04 DOM. Bolonha- Parma- Busseto- Cremona- Castell 
Arquato- Vigolen- Bolonha.-
Hoje desfrutaremos de um magnífico dia vendo castelos, 
cidades da arte e da música. PARMA. Tempo para conhe-
cer seus jardins, teatros, e zona histórica. Seguiremos 
rumo a BUSSETO, a cidade onde nasceu o compositor 
Verdi, ingresso incluído para visitar seu antigo tea-
tro. Posteriormente, teremos tempo para almoçar em 
CREMONA, a cidade da música onde morou Stradivarius e 
que até conserva a arte da fabricação artesanal de violi-
nos. Talvez você possa visitar alguma de suas oficinas ou 
conhecer o Museu do Violino. Entre belas paisagens via-
jaremos depois para CASTELL’ARQUATO, cidade medie-
val incrivelmente bem conservada, destacam-se suas 
muralhas, seu castelo e sua basílica românica. Também 
conheceremos VIGOLENO, um pitoresco e pequeno vila-
rejo rodeado por uma fortaleza medieval. Retorno a 
BOLONHA.

05 SEG. Bolonha- Florença.-
Disporemos de tempo em Bolonha, cidade cheia de 
vida com a primeira universidade Europeia (do sécu-
lo XI), lhe sugerimos não deixar de visitar a Basílica 
de Santo Stefano e a praça principal. Posteriormente, 
entre bonitas paisagens, cruzaremos os Apeninos para 
chegar a FLORENÇA, iremos diretamente ao Mirante 
de Michelangelo que oferece uma vista impressionante 
da cidade. À tarde faremos uma visita com guia local 
caminhando pelo centro histórico: ponte Vecchio, Duomo, 
Piazza della Signoria; esta cidade é um verdadeiro museu 
ao ar livre. Tempo livre.

06 TER. Florença.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

HOTÉIS PREVISTOS

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 654E- DÍAS 6

DESDE 963E- DÍAS  8

DATAS DE SAÍDA

DATAS DE SAÍDA

ID: 18563 DBL INDIV
T.Alt $ 718 968
T. Med $ 702 952
T.Baixa $ 654 904

ID: 18524 DBL INDIV
T.Alt $ 1027 1378
T. Med $ 1016 1367
T.Baixa $ 963 1314

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

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

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

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

Veneza

verona

Bolonha

Florença

Gênova

Milão

Pisa

2

1

1

1

1

1

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

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 

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

• Inclui traslado de chegada 
• Excursão: Visita em Vaporetto a lagoa de 

Veneza.
• Visita Panorâmica em: Florença.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em 

Florença.
• Entradas: Aceitata e Museu Enzo Ferrari 

em Módena, Antigo teatro de Busseto.

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

02 QUI. Milão-Região dos Lagos-Verona.-
Hoje conheceremos uma das regiões paisagísticas mais boni-
tas da Europa: a região dos lagos italiana: Viajaremos pri-
meiramente para o LAGO D’ORTA, em ORTA SAN GIULIO 
encontraremos em uma cidade medieval que se conserva 
intacta. Faremos o passeio de trenzinho   que nos deixará 
próximo do centro do povoado medieval e de barco à ILHA 
SAN GIULIO, pequena ilha do lago com mosteiro. Depois disso 
continuaremos rumo ao LAGO MAGGIORE, às suas margens 
pararemos em STRESA, a partir daqui poderemos conhecer 
Opçionalmente, caso deseje, as Ilhas Borromeas, destacan-
do-se ISOLA BELLA com seus jardins e palácio (fechado no 
inverno). Tempo para almoçar. Após a hora do almoço iremos 
para VERONA. 

03 SEX. Verona- Veneza.-
Teremos a oportunidade de conhecer a cidade de Romeu e 
Julieta.    Depois sairemos para VENEZA –Chegada por volta 
das 13h-. Faremos o translado de barco até a região da Praça 
de São Marcos onde visitaremos a pé, com guia local, a cida-
de dos canais. Você também poderá admirar o trabalho em 
cristal de Murano.
Posteriormente tempo livre, que tal um passeio de gôndola? 
Hospedagem na região de Mestre.

04 SAB. Veneza- Ferrara- Módena- Bolonha.-
Sairemos de Veneza para FERRARA, cidade Patrimônio da 
Humanidade rival de Veneza, destaca-se sua praça do Duomo 
e seu castelo do século XIV. Posteriormente viajaremos para 
MÓDENA, visitaremos uma “aceitata” produtora do ¨Vinagre 
de Módena¨. Entraremos no MUSEU ENZO FERRARI e dispo-
remos de tempo para passear em seu belo centro histórico 
onde se destaca sua catedral românica. Continuaremos rumo 
à BOLONHA, cidade cheia de vida com a primeira universida-
de europeia (do século XI), sugerimos visitar a Basílica di Santo 
Stefano e a Piazza Maggiore.

05 DOM. Bolonha- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell´Arquato- Vigolen- Bolonha.-

Hoje desfrutaremos de um magnífico dia vendo castelos, 
cidades da arte e da música. PARMA. Tempo para conhecer 
seus jardins, teatros, e zona histórica. Seguiremos rumo a 
BUSSETO, a cidade onde nasceu o compositor Verdi, ingresso 
incluído para visitar seu antigo teatro. Posteriormente, tere-
mos tempo para almoçar em CREMONA, a cidade da música 
onde morou Stradivarius e que até conserva a arte da fabri-
cação artesanal de violinos. Talvez você possa visitar alguma 
de suas oficinas ou conhecer o Museu do Violino. Entre belas 
paisagens viajaremos depois para CASTELL’ARQUATO, cida-

de medieval incrivelmente bem conservada, destacam-se 
suas muralhas, seu castelo e sua basílica românica. Também 
conheceremos VIGOLENO, um pitoresco e pequeno vilarejo 
rodeado por uma fortaleza medieval. Retorno a BOLONHA.

06 SEG. Bolonha- Florença.-
Disporemos de tempo em Bolonha, cidade cheia de vida com 
a primeira universidade Europeia (do século XI), lhe sugerimos 
não deixar de visitar a Basílica de Santo Stefano e a praça 
principal. Posteriormente, entre bonitas paisagens, cruza-
remos os Apeninos para chegar a FLORENÇA, iremos direta-
mente ao Mirante de Michelangelo que oferece uma vista 
impressionante da cidade. À tarde faremos uma visita com 
guia local caminhando pelo centro histórico: ponte Vecchio, 
Duomo, Piazza della Signoria; esta cidade é um verdadeiro 
museu ao ar livre. Tempo livre.

07 TER. Florença- Pisa- Cinque Terre- Gênova.-
Viagem rumo a PISA. Parada no estacionamento turístico. 
Incluído transporte em trem turístico até o recinto monumen-
tal 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 decla-
rada 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 inclu-
ída para VERNAZZA, que conserva seu aspecto de cidadela 
marinheira, destaca-se sua igreja de Santa Margarida cons-
truída em 1318, às margens do mar. Tempo para almoçar. 
Continuação em trem até LEVANTO, onde o ônibus estará 
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 assen-
tos não é possível nestes trens), podendo inclusive, em alguns 
casos, ser necessário viajar em pé). 

08 QUA. Gênova- Santa Margherita Ligure- Portofino- 
Milão.-

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 recomen-
damos uma visita à catedral. 
Nota: Em ocasiões, por razões meteorológicas ou durante o 
inverno, o barco para Portofino não opera, nesses casos deve-
remos tomar os micro-ônibus urbanos (qualidade do serviço 
deficiente, às vezes com esperas prolongadas).
Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu voo  para 
saber se vai precisar de uma noite adicional. 

Norte da Itália

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: A Ilha de São Giulio, Tronchetto / Praça 

de São Marcos / Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Veneza, Florença.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em Florença.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza, Aceitata e Museu Enzo Ferrari em 
Módena, Antigo teatro de Busseto.

• Passeio em Trem: A Orta na Região dos Lagos, 
Ao Recinto monumental de Pisa, Pela região 
de Cinqueterre.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.
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DESDE 1374E- DÍAS 12

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Giro Italiano NC
01 SEX. 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 locali-
zados na recepção do hotel.

02 SAB. 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 fare-
mos um translado ao Trastévere, um animado bairro 
da cidade conhecido por seus típicos e pequenos res-
taurantes.

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

04 SEG. Roma- Florença.-
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. 
Traslado ao mirante de Miguel Ângelo  e visita pano-
râmica da cidade, onde se conhecerá seus principais 
pontos de interesse turístico. Tarde livre. Sugere-se 
pela tarde conhecer suas famosas feirinhas e merca-
dos sendo que a capital da Toscana é uma das cidades 
italianas mais procuradas para fazer compras ou visi-
tar algum de seus importantes museus.

05 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, pas-
sagem 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 difi-
culdades 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 estará esperando para 
seguir viagem até GÊNOVA. Seu centro traz recorda-
ções 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). 

06 QUA. Gênova- Santa Margherita Ligure- 
Portofino- Milão.-

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 movi-
mentada 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 urba-
nos (qualidade do serviço deficiente, às vezes com 
esperas prolongadas).

07 QUI. Milão-Região dos Lagos-Verona.-
Hoje conheceremos uma das regiões paisagísticas 
mais bonitas da Europa: a região dos lagos italiana: 
Viajaremos primeiramente para o LAGO D’ORTA, em 
ORTA SAN GIULIO encontraremos em uma cidade 
medieval que se conserva intacta. Faremos o passeio 
de trenzinho   que nos deixará próximo do centro do 
povoado medieval e de barco à ILHA SAN GIULIO, 
pequena ilha do lago com mosteiro. Depois disso 
continuaremos rumo ao LAGO MAGGIORE, às suas 
margens pararemos em STRESA, a partir daqui pode-
remos conhecer Opçionalmente, caso deseje, as Ilhas 
Borromeas, destacando-se ISOLA BELLA com seus 
jardins e palácio (fechado no inverno). Tempo para 
almoçar. Após a hora do almoço iremos para VERONA. 

08 SEX. Verona- Veneza.-
Teremos a oportunidade de conhecer a cidade de 
Romeu e Julieta.    Depois sairemos para VENEZA –
Chegada por volta das 13h-. Faremos o translado 
de barco até a região da Praça de São Marcos onde 
visitaremos a pé, com guia local, a cidade dos canais. 
Você também poderá admirar o trabalho em cristal 
de Murano. Posteriormente tempo livre, que tal um 
passeio de gôndola? Hospedagem na região de Mestre.

09 SAB. Veneza- Ferrara- Módena- Bolonha.-
Sairemos de Veneza para FERRARA, cidade Patrimônio 
da Humanidade rival de Veneza, destaca-se sua praça 
do Duomo e seu castelo do século XIV. Posteriormente 
viajaremos para MÓDENA, visitaremos uma “aceita-
ta” produtora do ¨Vinagre de Módena¨. Entraremos 
no MUSEU ENZO FERRARI e disporemos de tempo 
para passear em seu belo centro histórico onde se 
destaca sua catedral românica. Continuaremos rumo 
à BOLONHA, cidade cheia de vida com a primeira uni-
versidade europeia (do século XI), sugerimos visitar a 
Basílica di Santo Stefano e a Piazza Maggiore.

10 DOM. Bolonha- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell´Arquato- Vigolen- Bolonha.-

Hoje desfrutaremos de um magnífico dia vendo cas-
telos, cidades da arte e da música. PARMA. Tempo 
para conhecer seus jardins, teatros, e zona histórica. 
Seguiremos rumo a BUSSETO, a cidade onde nasceu 
o compositor Verdi, ingresso incluído para visitar 
seu antigo teatro. Posteriormente, teremos tempo 
para almoçar em CREMONA, a cidade da música onde 
morou Stradivarius e que até conserva a arte da fabri-
cação artesanal de violinos. Talvez você possa visitar 
alguma de suas oficinas ou conhecer o Museu do 
Violino. Entre belas paisagens viajaremos depois para 
CASTELL’ARQUATO, cidade medieval incrivelmente 
bem conservada, destacam-se suas muralhas, seu 
castelo e sua basílica românica. Também conhecere-
mos VIGOLENO, um pitoresco e pequeno vilarejo rode-
ado por uma fortaleza medieval. Retorno a BOLONHA.

11 SEG. Bolonha- Florença- Roma.-
Disporemos de tempo em Bolonha, cidade cheia de 
vida com a primeira universidade europeia (do século 
XI), lhe sugerimos não deixar de visitar a Basílica de 
Santo Estêvão (Santo Stefano) e a praça principal. 
Posteriormente, entre bonitas paisagens, cruzaremos 
os Apeninos para chegar a FLORENÇA, onde dispore-
mos de tempo para um novo e curto passeio e almo-
çar. À tarde seguiremos para ROMA, chegada prevista 
para o final da tarde.

12 TER. Roma.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

ID: 18500 DBL INDIV

T.Alt $ 1444 1970

T. Med $ 1374 1900

1
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Veneza

Bolonha

Roma

Florença

4

1

1
1

Gênova

Milão

Verona

Pisa

Región de 
los Lagos

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

Abr.20: 10, 17, 24

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

Jun.20: 05, 12, 19, 26

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

Ago.20: 07, 14, 21, 28

Set.20: 04, 11, 18, 25

Out.20: 02, 09, 16, 23

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

verona

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando português, seguro básico 

de viagem e café da manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada 

• Barco: A Ilha de São Giulio, Tronchetto / Praça 

de São Marcos / Tronchetto em Veneza.

• Visita Panorâmica em: Roma, Florença, 

Veneza.

• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.

• Traslado: Piazzale Michelangelo em Florença.

• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza, Aceitata e Museu Enzo Ferrari em 

Módena, Antigo teatro de Busseto.

• Passeio em Trem: Ao Recinto monumental de 

Pisa, Pela região de Cinqueterre, A Orta na 

Regiao dos Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.
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HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

01 DOM. 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 locali-
zados na recepção do hotel.

02 SEG. 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 fare-
mos um translado ao Trastévere, um animado bairro 
da cidade conhecido por seus típicos e pequenos 
restaurantes.

03 TER. Roma.-
Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão 
Opçional às cidades de Nápoles, Capri e Pompéia.

04 QUA. Roma- Florença.-
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. 
Traslado ao mirante de Miguel Ângelo e visita pano-
râmica da cidade, onde se conhecerá seus principais 
pontos de interesse turístico. Tarde livre. Sugere-se 
pela tarde conhecer suas famosas feirinhas e merca-
dos sendo que a capital da Toscana é uma das cidades 
italianas mais procuradas para fazer compras ou visi-
tar algum de seus importantes museus.

05 QUI. Florença- Veneza.-
Saída cedo rumo ao norte da Itália, atravessando 
a cordilheira dos Apeninos. Chegada a VENEZA e 
translado de barco para ir ao centro da cidade, onde 
faremos uma visita a pé pela área da Praça de São 
Marcos. A hospedagem em Veneza será na região de 
Mestre.

06 SEX. Veneza- Murano- Torcello- Burano- 
Veneza.-

Hoje entenderemos como Veneza está formada por 
uma série de ilhas, cada uma delas com seu próprio 
caráter. Em transporte regular para viajantes, junto 
ao nosso guia, utilizaremos vaporettos (ônibus-bar-
co) para nos deslocarmos pela lagoa. Primeiramente 
iremos para MURANO, pitoresca ilha onde poderemos 
passear por seus canais – muito mais simples em 
relação aos de Veneza – e conhecer seu famoso cris-
tal. Posteriormente, novamente de vaporetto, junto 
ao nosso guia, navegaremos para TORCELLO onde 

visitaremos a catedral da Assunção, do século VII. Em 
BURANO disporemos de tempo para almoçar e passe-
ar entre suas construções coloridas. 

07 SAB. Veneza- Ferrara- Módena- Bolonha.-
Sairemos de Veneza para FERRARA, cidade Patrimônio 
da Humanidade rival de Veneza, destaca-se sua praça 
do Duomo e seu castelo do século XIV. Posteriormente 
viajaremos para MÓDENA, visitaremos uma “aceita-
ta” produtora do ¨Vinagre de Módena¨. Entraremos 
no MUSEU ENZO FERRARI e disporemos de tempo 
para passear em seu belo centro histórico onde se 
destaca sua catedral românica. Continuaremos rumo 
à BOLONHA, cidade cheia de vida com a primeira uni-
versidade europeia (do século XI), sugerimos visitar a 
Basílica di Santo Stefano e a Piazza Maggiore.

08 DOM. Bolonha- Parma- Busseto- Cremona- 
Castell´Arquato- Vigolen- Bolonha.-

Hoje desfrutaremos de um magnífico dia vendo cas-
telos, cidades da arte e da música. PARMA. Tempo 
para conhecer seus jardins, teatros, e zona histórica. 
Seguiremos rumo a BUSSETO, a cidade onde nasceu 
o compositor Verdi, ingresso incluído para visitar 
seu antigo teatro. Posteriormente, teremos tempo 
para almoçar em CREMONA, a cidade da música 
onde morou Stradivarius e que até conserva a arte da 
fabricação artesanal de violinos. Talvez você possa 
visitar alguma de suas oficinas ou conhecer o Museu 
do Violino. Entre belas paisagens viajaremos depois 
para CASTELL’ARQUATO, cidade medieval incrivel-
mente bem conservada, destacam-se suas mura-
lhas, seu castelo e sua basílica românica. Também 
conheceremos VIGOLENO, um pitoresco e pequeno 
vilarejo rodeado por uma fortaleza medieval. Retorno 
a BOLONHA.

09 SEG. Bolonha- Florença- Roma.-
Disporemos de tempo em Bolonha, cidade cheia de 
vida com a primeira universidade europeia (do século 
XI), lhe sugerimos não deixar de visitar a Basílica de 
Santo Estêvão (Santo Stefano) e a praça principal. 
Posteriormente, entre bonitas paisagens, cruzare-
mos os Apeninos para chegar a FLORENÇA, onde 
disporemos de tempo para um novo e curto passeio 
e almoçar. À tarde seguiremos para ROMA, chegada 
prevista para o final da tarde.Fim dos nossos ser-
viços.  Verifique a hora de seu voo  para saber se vai 
precisar de uma noite adicional. 

DESDE 1085E- DÍAS 9
DATAS DE SAÍDASabores da Itália

2

2

1

Veneza

Bolonha

Roma

Florença

3

Modena

Murano

ID: 18544 DBL INDIV
T.Alt $ 1154 1564
T. Med $ 1085 1495

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

Abr.20: 12, 19, 26
Mai.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Set.20: 06, 13, 20, 27
Out.20: 04, 11, 18, 25

Veneza
VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada 
• Excursão: Visita em Vaporetto a 

lagoa de Veneza.
• Barco: Tronchetto / Praça de São 

Marcos / Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Roma, 

Florença, Veneza. 
• Traslado Noturno: Trastevere em 

Roma.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em 

Florença. 
• Entradas: Fábrica cristal de Murano 

em Veneza, Aceitata e Museu Enzo 
Ferrari em Módena, Antigo teatro de 
Busseto.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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lucerna

Guimaraes

Veneza

Feldkirch
Zurique

Genebra
Milão

DESDE 686E- DÍAS 5/7

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

(OPÇ. 1) ALPES SUÍÇOS E NORTE DA ITÁLIA EXPRES
01 SEG. Zurique.-
Bem vindos. Tempo livre. Recebera informação para o 
começo de seu tour no final da tarde, ou a través dos 
cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 TER. Zurique- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- 
Genebra.-

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

03 QUA. Genebra- Milão.-
Depois do café da manhã faremos uma  visita panorâ-
mica com guia local em Genebra,  cidade junto ao lago 
Leman que acolhe a sede europeia das Nações Unidas, 
a sede da Organização Mundial do Trabalho, da Cruz 
Vermelha e de inúmeras outras sedes de organismos 
internacionais.  Depois, continuação passando pelos mais 
altos picos da Europa: os Alpes.Um longo túnel sob o Mont 
Blanc nos leva para a Itália. Belas paisagens seguindo o 
Vale de Aosta.  MILÃO,  chegada prevista para a metade 
da tarde, tempo para conhecer sua catedral e fazer um 
passeio pelo seu centro histórico.

04 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.

05 SEX. Veneza- Lugano- Lucerna- Zurique.-
Seguindo o Vale do Pó, entrada na Suíça. Etapa de grande 
beleza paisagística, na região dos Lagos Alpinos. Chegada 
a  LUGANO. Tempo para almoçar e passear pela capital 
da região Suíça de idioma italiano, à beira do grande 
lago. Após a hora do 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. 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) ALPES SUÍÇOS E NORTE DA ITÁLIA
DIAS 1 - 4 COMO EM OPÇ. 1
05 SEX. Veneza- Lugano- Lucerna.-
Seguindo o Vale do Po, entrada na Suíça. Etapa de grande 
beleza paisagística, na região dos Lagos Alpinos. Chegada 
a  LUGANO. Tempo para almoçar e passear pela capital 
da região Suíça de idioma italiano, à beira do grande 
lago. Após a hora do 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. 

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

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

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

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

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

OPÇÃO 1
ID:19390

OPÇÃO 2
ID: 18551

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 686 899 1090 1409

T. Med $ 686 899 1090 1409

Alpes suíços e Norte 
da Itália expres Opção 1

Alpes suíços e Norte da Itália 
Opção 2

11

1 Lucerna
1 1

1

(Opç. 1

Abr.20: 20, 27

Mai.20: 04, 11, 18, 25

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

Jul.20: 06, 13, 20, 27

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

Set.20: 07, 14, 21, 28

Out.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02

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

Jun.20: 29

Ago.20: 31

Out.20: 26

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

SAÍDA SEGUNDA-FEIRAS

EM PORTUGUÊS

OPÇÃO 2

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: 
Circuito em ônibus guia falando 
espanhol/ português, seguro básico 
de viagem, café da manhã tipo buf-
fet.

• Barco: Lago Leman, Tronchetto / 
Praça de São Marcos / Tronchetto em 
Veneza.

• Visita Panorâmica em: Genebra, 
Veneza.

• Entradas: Fabrica de Cristal de 
Murano em Veneza.

• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: 
Genebra.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Jardim Botânico Ilha de 

Mainau, Cataratas do Reno.

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

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

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

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

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

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

Saída rumo a Saint GALLEN, seu centro foi declarado 
Patrimônio da Humanidade com sua magnífica cate-
dral e seu centro medieval. Continuação pelo lago de 
Constanza, entre Alemanha e Suíça. Um passeio pelo 
centro de CONSTANZA antes de ir  à ilha de MAINAU 
(acesso por ponte de pedestres) com seu belíssimo jar-
dim botânico (entrada incluída). A seguir, novamente na 
Suíça passeio por STEIN AM RHEIN. Povoado muito pito-
resco às margens do Reno, belíssimas casas com seus 
muros pintados. Conhecerá também (entrada incluída) 
as Cataratas do Reno, as cataratas com o maior fluxo 
de água da Europa. Chegada à ZURIQUE ao final do dia.

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

07 TER. Zurique- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- 
Genebra.-

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

08 QUA. Genebra- Milão.-
Depois do café da manhã faremos uma visita panorâ-
mica com guia local em Genebra, cidade junto ao lago 
Leman que acolhe a sede europeia das Nações Unidas, 
a sede da Organização Mundial do Trabalho, da Cruz 
Vermelha e de inúmeras outras sedes de organismos 
internacionais.   Depois, continuação passando pelos 
mais altos picos da Europa: os Alpes.Um longo túnel 
sob o Mont Blanc nos leva para a Itália. Belas paisagens 
seguindo o Vale de Aosta. MILÃO, chegada prevista para 
a metade da tarde, tempo para conhecer sua catedral e 
fazer um passeio pelo seu centro histórico.

09 QUI. Milão-Veneza.-
Saímos de Milão seguindo a rica planície do Rio Pó. 
VENEZA -Chegada ao meio-dia (aproximadamente às 
13.00 hrs).Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de 
seu voo  para saber se vai precisar de uma noite adi-
cional. 

DESDE 1372E- DÍAS 9
DATAS DE SAÍDA

Veneza

Verona

Milão

Innsbruck
Feldkirch

Zurique
Genebra

2

1
2

1

1

1

Norte da Itália, Tirol, Suíça 

Genebra

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

ID: 18537 DBL INDIV

T.Alt $ 1372 1829

T. Med $ 1372 1829

Abr.20: 15, 22, 29

Mai.20: 06, 13, 20, 27

Jun.20: 03, 10, 17, 24

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

Ago.20: 05, 12, 19, 26

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

Out.20: 07, 14, 21, 28

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

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

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

Marcos / Tronchetto em Veneza, 
Pelo lago de Garda, Lagoa Zurique, 
Lago Leman.

• Visita Panorâmica em: Veneza, 
Genebra.

• Entradas: Fábrica cristal de 
Murano em Veneza, Ponte tibetana 
de Reutte, Jardim Botânico Ilha de 
Mainau, Cataratas do Reno.

• Passeio em Trem: Rapperswill- 
Zurique.

• Funicular: Zugspitze.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: 

Genebra.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊSNovidade
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Roma

Florença

Milão

Veneza

3

1

1

1

Pisa

DESDE 904E- DÍAS 8

DESDE 729E- DÍAS 7

HOTÉIS PREVISTOS

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

DATAS DE SAÍDA

Itália Magnífica

Itália e Suíça

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

02 DOM. Milão- Pisa- Roma.- z
Continuaremos rumo a PISA. Em um trenzinho turís-
tico iremos para a Piazza dei Miracoli (Praça dos 
Milagres), onde teremos tempo para admirar um 
dos complexos de arte mais atrativos e belos da 
Itália, incluída a conhecida Torre Inclinada de Pisa. 
Continuaremos para ROMA, chegada prevista para o 
final do dia.

03 SEG. 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 fare-
mos um translado ao Trastévere, um animado bairro 
da cidade conhecido por seus típicos e pequenos 
restaurantes.

04 TER. Roma.-
Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão 
Opçional às cidades de Nápoles, Capri e Pompéia.

05 QUA. Roma- Florença.- z
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. 
Traslado ao mirante de Miguel Ângelo e visita pano-
râmica da cidade, onde se conhecerá seus principais 
pontos de interesse turístico. Tarde livre. Sugere-se 
pela tarde conhecer suas famosas feirinhas e merca-
dos sendo que a capital da Toscana é uma das cidades 
italianas mais procuradas para fazer compras ou visi-
tar algum de seus importantes museus.

06 QUI. Florença- Veneza.- z
Saída cedo rumo ao norte da Itália, atravessando 
a cordilheira dos Apeninos. Chegada a VENEZA e 
translado de barco para ir ao centro da cidade, onde 
faremos uma visita a pé pela área da Praça de São 
Marcos. A hospedagem em Veneza será na região de 
Mestre.

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

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

02 SEG. Roma.- l
Faremos uma visita panorâmica durante a qual 
você receberá uma introdução sobre a cidade eterna. 
Finalizaremos em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você pode-
rá 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.

03 TER. Roma.-
Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão 
Opçional às cidades de Nápoles, Capri e Pompéia.

04 QUA. Roma- Florença.- z
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. Traslado 
ao mirante de Miguel Ângelo  e visita panorâmica da 
cidade, onde se conhecerá seus principais pontos de inte-
resse turístico. Tarde livre. Sugere-se pela tarde conhecer 
suas famosas feirinhas e mercados sendo que a capital 
da Toscana é uma das cidades italianas mais procuradas 
para fazer compras ou visitar algum de seus importantes 
museus.

05 QUI. Florença- Veneza.- z
Saída cedo rumo ao norte da Itália, atravessando a cor-
dilheira dos Apeninos. Chegada a VENEZA e translado 
de barco para ir ao centro da cidade, onde faremos uma 
visita a pé pela área da Praça de São Marcos. A hospeda-
gem em Veneza será na região de Mestre.

06 SEX. Veneza- Lugano- Lucerna- Zurique.-
Seguindo o Vale do Pó, entrada na Suíça. Etapa de grande 
beleza paisagística, na região dos Lagos Alpinos. Chegada 
a  LUGANO. Tempo para almoçar e passear pela capital 
da região Suíça de idioma italiano, à beira do grande 
lago. Após a hora do 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. 

07 SAB. Zurique- Burglen- Morcote- Como - Milão.- l
Viajaremos para BURGLEN, o vilarejo onde nasceu 
Wilhelm Tell, veremos a capela do século XVI com pinturas 
que ilustram sua vida. Chegaremos à pitoresca localidade 
de MORCOTE, com suas casas feitas de pedra e cobertas 
de flores. Entraremos na Itália, pararemos em COMO às 
margens de seu lago, na cidade destaca-se a catedral 
gótica. Chegada a MILÃO onde nosso guia nos levará para 
conhecer a impressionante Piazza del Duomo. Tempo para 
passear e jantar. Translado ao hotel.

08 DOM. Milão- Pisa- Roma.- z
Continuaremos rumo a PISA. Em um trenzinho turístico 
iremos para a Piazza dei Miracoli (Praça dos Milagres), 
onde teremos tempo para admirar um dos complexos de 
arte mais atrativos e belos da Itália, incluída a conhecida 
Torre Inclinada de Pisa. Continuaremos para ROMA, che-
gada prevista para o final do dia.Fim dos nossos servi-
ços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai precisar 
de uma noite adicional. 

ID: 18528 DBL INDIV
T.Alt $ 1016 1420
T. Med $ 952 1356
T.Baixa $ 904 1308
Supl. Comidas: 128 $
O suplemento de comidas inclui um total de 5  
Almoços o Jantars en los lugares que se señalan 
zAlmoço; lJantar.   

ID:18525 DBL INDIV
T.Alt $ 835 1191
T. Med $ 782 1138
T.Baixa $ 729 1085
Supl. Comidas: 102 $
O suplemento de comidas inclui um total de 4 
Almoços o Jantars en los lugares que se señalan 
zAlmoço; lJantar.   

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

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

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

Out.20: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.20: 07, 14, 21, 28
Dez.20: 05, 12, 19, 26
Jan.21: 02, 09, 16, 23, 30
Fev.21: 06, 13, 20, 27
Mar.21: 06, 13, 20, 27

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

Out.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 08
Dez.20: 06, 13, 27
Jan.21: 10, 24
Fev.21: 07, 21
Mar.21: 07, 21, 28

pisa
VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

novidadenovidade

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

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

Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Roma, Florença, 

Veneza.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em Florença.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza.
• Passeio em Trem: Na Piazza de Miracoli em 

Pisa.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

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

Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Roma, Florença, 

Veneza.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma, Praça 

do Duomo em Milão.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em Florença.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza.
• Passeio em Trem: Na Piazza dei Miracoli em Pisa.

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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Roma

Florença

Veneza

Innsbruck

Feldkirch
Zurique

LucernaGenebra

1
2
1

1

1

1

3

1

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1580E-DÍAS 11
DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID:18527

OPÇÃO 2
ID: 18531

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1649 2261 1638 2218

T. Med $ 1606 2218 1580 2160

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

(Opç. 1)

Abr.20: 19, 26
Mai.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Set.20: 06, 13, 20, 27
Out.20: 04, 11, 18, 25

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

Abr.20: 12

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

(OPÇ. 1) ITÁLIA E PAISAGENS DA SUÍÇA
01 DOM. 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.

02 SEG. Roma.-
Faremos uma visita panorâmica durante a qual você rece-
berá 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.

03 TER. Roma.-
Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão Opçional 
às cidades de Nápoles, Capri e Pompéia.

04 QUA. Roma- Florença.-
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. Traslado ao 
mirante de Miguel Ângelo  e visita panorâmica da cidade, 
onde se conhecerá seus principais pontos de interesse turís-
tico. Tarde livre. Sugere-se pela tarde conhecer suas famo-
sas feirinhas e mercados sendo que a capital da Toscana é 
uma das cidades italianas mais procuradas para fazer com-
pras ou visitar algum de seus importantes museus.

05 QUI. Florença- Veneza.-
Saída cedo rumo ao norte da Itália, atravessando a cor-
dilheira dos Apeninos. Chegada a VENEZA e translado de 
barco para ir ao centro da cidade, onde faremos uma visita 
a pé pela área da Praça de São Marcos. A hospedagem em 
Veneza será na região de Mestre.

06 SEX. Veneza- Lugano- Lucerna.-
Seguindo o Vale do Po, entrada na  Suíça. Etapa de grande 
beleza paisagística, na região dos Lagos Alpinos. Chegada 
a  LUGANO. Tempo para almoçar e passear pela capital da 
região Suíça de idioma italiano, à beira do grande lago. Após 
a hora do 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. 

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

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

Saída rumo a Saint GALLEN, seu centro foi declarado 
Patrimônio da Humanidade com sua magnífica catedral e 
seu centro medieval. Continuação pelo lago de Constanza, 
entre Alemanha e Suíça. Um passeio pelo centro de 
CONSTANZA antes de ir à ilha de MAINAU (acesso por ponte 
de pedestres) com seu belíssimo jardim botânico (entrada 
incluída). A seguir, novamente na Suíça passeio por  STEIN 
AM RHEIN. Povoado muito pitoresco às margens do Reno, 
belíssimas casas com seus muros pintados. Conhecerá tam-
bém (entrada incluída) as Cataratas do Reno, as cataratas 
com o maior fluxo de água da Europa. Chegada à ZURIQUE 
ao final do dia.

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

10 TER. Zurique- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- 
Genebra.-

Sairemos para BERNA, capital do país e uma das cidades 
históricas mais belas da Suíça. Subiremos ao jardim das 

Rosas para desfrutar da vista da cidade a partir do mirante. 
Disporemos de tempo livre para passear e almoçar. À tarde 
sairemos rumo à Suíça de fala francesa. Pararemos em 
FRIBURGO, bela cidade bilíngue. Depois disso continuaremos 
para o lago Leman, pararemos em NYON, pequena cidade de 
origem romana às margens do lago. A partir daqui tomare-
mos um barco para atravessar o lago Leman em direção à 
França. Chegada a YVOIRE, belíssimo vilarejo medieval às 
margens do lago, com suas portas fortificadas, seu castelo 
e suas ruas repletas de flores. GENEBRA – Chegada prevista 
para o final do dia –. Jantar incluído.  
Nota: Normalmente nosso hotel está localizado na periferia 
francesa da metrópole.

11 QUA. Genebra.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

OPÇÃO 2: ITÁLIA, TIROL E SUÍÇA.
DIAS 1 - 5 COMO EM OPÇ. 1
06 SEX. Veneza-Verona- Lago da Garda-Innsbruck.-
Saída rumo a VERONA. Tempo para conhecer a cidade de 
Romeu e Julieta com seu importante anfiteatro romano. 
Posteriormente, contornamos um dos mais belos lagos alpi-
nos, o Lago de Garda. Chegada e tempo no bonito povoado 
de LIMONE. Embarque em um pequeno cruzeiro até RIVA. 
Continuação à Áustria. Chegada em INNSBRUCK prevista 
para a metade da tarde com tempo para conhecer seu boni-
to centro histórico.   

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

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

Saída rumo a Saint GALLEN, seu centro foi declarado 
Patrimônio da Humanidade com sua magnífica catedral e 
seu centro medieval. Continuação pelo lago de Constanza, 
entre Alemanha e Suíça. Um passeio pelo centro de 
CONSTANZA antes de ir à ilha de MAINAU (acesso por ponte 
de pedestres) com seu belíssimo jardim botânico (entrada 
incluída). A seguir, novamente na Suíça passeio por  STEIN 
AM RHEIN. Povoado muito pitoresco às margens do Reno, 
belíssimas casas com seus muros pintados. Conhecerá tam-
bém (entrada incluída) as Cataratas do Reno, as cataratas 
com o maior fluxo de água da Europa. Chegada à ZURIQUE 
ao final do dia.

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

10 TER. Zurique- Berna- Friburgo- Nyon- Yvoire- 
Genebra.-

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

11 QUA. Genebra.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Itália e Paisagens da Suíça Opção 1

Itália, Tirol e Suíça Opção 2

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 

em ônibus guia falando português, segu-
ro básico de viagem, café da manhã tipo 
buffet. 

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

/ Tronchetto em Veneza, Lago Zurique, 
Lago Leman.

• Visita Panorâmica em: Roma, Florença, 
Veneza, Genebra.

• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em 

Florença.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza, Jardim Botânico Ilha de Mainau, 
Cataratas do Reno.

• Passeio em Trem: Rapperswill- Zurique.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: Genebra.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Pelo lago de Garda, Lagoa Zurique, 

Lago Leman.
• Visita Panorâmica em: Genebra.
• Entradas: Ponte tibetana de Reutte, 

Jardim Botânico Ilha de Mainau, 
Cataratas do Reno.

• Passeio em Trem: Rapperswill- Zurique.
• Funicular: Zugspitze.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: Genebra.

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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Roma e Toscana
DESDE 713E - DÍAS  7

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Sorrento, Capri e Pompéia 

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

02 QUI. Roma.-
Visita panorâmica, com breves explicações sobre a 
Cidade Eterna. Finalização na Praça SAO PEDRO DO 
VATICANO, onde Opçionalmente, poderá visitar a Basílica 
e os museus. À noite, traslado incluído ao animado bairro 
de Trastévere, conhecido por seus pequenos restaurantes 
típicos.

03 SEX. Roma.-
Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão 
Opçional às cidades de Nápoles, Capri e Pompéia.

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione do Lago- Siena. -.-
Hoje começaremos a descobrir as belíssimas  regiões  da 
Umbría e daToscana. Conheceremos ORVIETO, a cida-
de 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 utili-
zando o sistema de escadas e rampas móveis, entrar no 
penhasco 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 seguire-
mos para SIENA, com sua famosa Piazza del Campo e seu 

Duomo. Tarde em Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florença.-

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 tor-
res 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).

06 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 his-
tórico. 

07 TER. Florença- Roma.-
Dia em FLORENÇA, pela manha sugerimos conhecer seus 
museus: A academia, com o famoso David de Miguel Angel 
ou os Uficci. Ao redor das 16:30 h saímos rumo a ROMA. 
Chegada ao final da tarde. Nota: A viagem de Florença a 
Roma poderá ser realizado durante os meses de inverno 
em trem.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional. 

Adicione em sua viagem uma estadia em Roma: 3 
noites, traslado de chegada, city tour e passeio por 
Trastévere. Ver mini-pacote da página 17.
01 SEG. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Saída cedo rumo ao Sul da Itália. Um breve passeio por 
Nápoles, e depois embarque para a ILHA DE CAPRI (tra-
vessia em barco incluída). Opçionalmente, poderá ir em 
lancha à “Gruta Branca” ou em bondinho para Capri capi-
tal. Após a hora do almoço, novo embarque seguindo para 
SORRENTO, povoado repleto de encanto e de vida turísti-
ca, aos pés de um grande penhasco. Tempo para passear. 
Continuação até o Golfo de Salerno. Jantar incluído e 
hospedagem em SALERNO.

02 TER. Salerno-Pompéia-Cassino-Castel Gandolfo-
Roma.-

Saída em direção a Pompéia, onde poderá admirar as 

ruínas da cidade romana que ficou coberta pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio (entrada e visita guiada incluída). 
Após a hora do almoço, continuação até CASSINO, onde 
terá oportunidade de conhecer sua imensa abadia, palco 
de uma das mais duras batalhas da Segunda Guerra 
Mundial. Durante nosso retorno, em uma bonita região de 
lagos, parada em CASTEL GANDOLFO, povoado medieval 
que pertence ao Vaticano, onde se encontra a residência 
de verão do Papa. Continuação até ROMA. Chegada de 
noite.  Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional. 

ID: 18542 DBL INDIV
T.Alt $ 835 1159
T. Med $ 761 1085
T.Baixa $ 713 1037

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

Abr.20: 15, 22, 29
Mai.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29

Ago.20: 05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30
Out.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

DESDE 287E- DÍAS  2

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

ID: 18550 DBL INDIV
T.Alt $ 287 319
T.Med $ 287 319
T.Baixa $ 287 319

DATAS DE SAÍDA

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

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

Out.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 30
Dez.20: 21
Jan.21: 04, 11, 18, 25
Fev.21: 08, 15
Mar.21: 01, 15, 29

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

• 
• Visita Panorâmica em: Pompéia.
• Entradas: Pompéia.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: Salerno.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada 
• Visita Panorâmica em: Roma, Orvieto, 

Florença.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS
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1

HOTÉIS PREVISTOS

DESDE 633E-DÍAS 6/11
DATAS DE SAÍDA

(OPÇ. 1) CAPITAIS DA ITÁLIA
01 DOM. 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 loca-
lizados na recepção do hotel.

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

03 TER. Roma.-
Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão 
Opçional às cidades de Nápoles, Capri e Pompéia.

04 QUA. Roma- Florença.- z
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. 
Traslado ao mirante de Miguel Ângelo e visita pano-
râmica da cidade, onde se conhecerá seus principais 
pontos de interesse turístico. Tarde livre. Sugere-se 
pela tarde conhecer suas famosas feirinhas e mer-
cados sendo que a capital da Toscana é uma das 
cidades italianas mais procuradas para fazer com-
pras ou visitar algum de seus importantes museus.

05 QUI. Florença- Veneza.- z
Saída cedo rumo ao norte da Itália, atravessando 
a cordilheira dos Apeninos. Chegada a VENEZA e 
translado de barco para ir ao centro da cidade, 
onde faremos uma visita a pé pela área da Praça 
de São Marcos. A hospedagem em Veneza será na 
região de Mestre.

06 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.Fim dos nossos servi-
ços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai 
precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) CONTRASTES DA ITÁLIA NC
DIAS 1 - 5 COMO EM OPÇ. 1
06 SEX. Veneza.-
Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta 
cidade. Tempo livre para passear e descobrir luga-
res para recordar.

07 SAB. Veneza-Pádua-San Marino-Gubbio-
Perúgia.-

Saída rumo à PÁDUA, destino de muitos peregrinos, 
onde se conhecerá a Basílica de Santo Antônio. 
Continuação da viagem pela costa adriática até 
San Marino, pequeno e independente país no alto 
de uma montanha fortemente fortificada. Tempo 
para almoçar. A viagem continua pelas bonitas 
paisagens de montanhas, atravessando a cordi-
lheira dos Apeninos, passamos a GUBBIO, pequena 
cidade maravilhosamente conservada, com des-
taque para o Palácio dos Cônsules e a Catedral do 
século XII. A viagem continua até PERUGIA. 

08 DOM. Perúgia-Assis-Nápoles.-
PERUGIA é uma cidade histórica conhecida tam-
bém como a ¨cidade do chocolate¨. Visita com 
guia local. Subida pelas escadas rolantes que atra-
vessam o penhasco e visita das praças e ruas de 
pedra. Em seguida, saída rumo a ASSIS, onde se 
terá tempo para almoçar e conhecer a Basílica de 
São Francisco. À tarde, continuação em direção 
ao sul da Itália (em ocasiões passaremos por Roma 
para deixar passageiros). Chegada à Nápoles ao 
final da tarde.

09 SEG. Nápoles-Capri-Sorrento-Salerno.-
Um breve passeio por Nápoles, e depois embar-
que para a ILHA DE CAPRI (travessia em barco 
incluída). Opçionalmente, poderá ir em lancha à 
“Gruta Branca” ou em bondinho para Capri capital. 
Após a hora do almoço, novo embarque seguindo 
para SORRENTO, povoado repleto de encanto e 
de vida turística, aos pés de um grande penhasco. 
Tempo para passear. Continuação até o Golfo de 
SALERNO. Jantar incluído. 

10 TER. Salerno-Pompéia-Cassino-Castel 
Gandolfo-Roma.-

Saída em direção a Pompéia, onde poderá admirar 
as ruínas da cidade romana que ficou coberta pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio (entrada e visita guiada 
incluída). Após a hora do almoço, continuação até 
CASSINO, onde terá oportunidade de conhecer sua 
imensa abadia, palco de uma das mais duras bata-
lhas da Segunda Guerra Mundial. Durante nosso 
retorno, em uma bonita região de lagos, parada em 
CASTEL GANDOLFO, povoado medieval que perten-
ce ao Vaticano, onde se encontra a residência de 
verão do Papa. Continuação até ROMA. Chegada 
de noite.  

11 QUA. Roma.- 
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços

OPÇÃO 1
ID: 18459

OPÇÃO 2
ID: 18464

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 734 1027 1378 1910
T. Med $ 676 969 1288 1805
T.Baixa $ 633 926 1216 1730
Suplementos
Comidas $ 102 102 77 77
O suplemento de comidas inclui um total de 4/3 
refeições nos lugares indicados zAlmoço; lJan-
tar.   

Capitais da Itália Opção 1

Contrastes da Itália NC Opção 2

capri

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

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

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

Nov.20: 15, 29
Dez.20: 06, 20
Jan.21: 24
Fev.21: 14, 28
Mar.21: 14, 28

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

PREÇOS POR PESSOA

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ôni-

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

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

Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Roma, Florença, Veneza, 

Assis.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em Florença.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em Veneza, 

Basílica de São Francisco em Assis.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Perugia, Pompéia.
• Entradas: Pompéia.
• Ferry: Nápoles/ Capri / Sorrento.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: Salerno.

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

OPÇÃO 2
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DESDE 872E-DÍAS 8/9

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Itália Itália NC

Roma

Asís

RávenaPisa

Florença

Costa 
Azul

Veneza
Rapallo
           Ligur

3/1

1

1

2

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

02 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 pode-
rá 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.

03 DOM. Roma.-
Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão 
Opçional às cidades de Nápoles, Capri e Pompéia.

04 SEG. Roma- Florença.- z
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. Traslado 
ao mirante de Miguel Ângelo  e visita panorâmica da 
cidade, onde se conhecerá seus principais pontos de 
interesse turístico. Tarde livre. Sugere-se pela tarde 
conhecer suas famosas feirinhas e mercados sendo que 
a capital da Toscana é uma das cidades italianas mais 
procuradas para fazer compras ou visitar algum de seus 
importantes museus.

05 TER. Florença-Pisa- Sestri Levante -Montecarlo-
Costa Azul.- z

Saída de Florença até PISA e tempo para admirar seu 
conjunto artístico, onde está localizada a famosa torre 
inclinada. A viagem segue pela Riviera Italiana, com 
belas paisagens. Chegada à   SESTRI LEVANTE encanta-
dora pequena cidade turística junto ao mar.Tempo para 
almoçar e passear.   Continuação até a Costa Azul fran-
cesa. Chegada no meio da tarde  à MONTECARLO, onde 
se poderá conhecer seu histórico cassino. Continuação à 
COSTA AZUL. Chegada aproximadamente as 20 hrs. 
Nota: em algumas datas a hospedagem poderá ser efe-
tuada em alguma cidade próxima a Nice na Costa Azul. 

06 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 per-
fumes. Continuação por belas paisagens da Riviera 
Italiana, onde os Alpes se encontram com o Mediterrâneo. 
Chegada à VENEZA no final do dia. A hospedagem em 
Veneza será na região de Mestre

07 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.

08 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.Fim dos 
nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber 
se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) ITÁLIA  NC
Dias 1 - 7 como em Opç. 1
08 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.

09 SAB. Roma.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

RaPALLO

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

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

Ravenna

Opção 1 Opção 2

OPÇÃO 1
ID: 18518

OPÇÃO 2
ID: 18526

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1005 1393 1087 1557
T. Med $ 952 1340 1018 1472
T.Baixa $ 872 1260 935 1386
Suplementos
Comidas $128
O suplemento de comidas inclui um total de 
5 refeições nos lugares indicados zAlmoço; 
lJantar.   

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

OPÇÃO 1

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

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

Tronchetto.
• Visita Panorâmica em: Roma, Florença, 

Veneza, Assis.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em 

Florença.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza, Basílica de São Francisco em Assis.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 771E-DÍAS 6/8
DATAS DE SAÍDA

Adicione em sua viagem uma estadia em Roma: 3 
noites, traslado de chegada, city tour e passeio por 
Trastévere. Ver mini-pacote da página 17. 

(OPÇ. 1) SICÍLIA E SUL DA ITÁLIA FIM PALERMO
01 SEG. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Saída cedo rumo ao Sul da Itália. Um breve passeio 
por Nápoles, e depois embarque para a ILHA DE CAPRI 
(travessia em barco incluída). Opçionalmente, poderá ir 
em lancha à “Gruta Branca” ou em bondinho para Capri 
capital. Após a hora do almoço, novo embarque seguindo 
para SORRENTO, povoado repleto de encanto e de vida 
turística, aos pés de um grande penhasco. Tempo para 
passear. Continuação até o Golfo de Salerno. Jantar 
incluído e hospedagem em SALERNO.

02 TER. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Partiremos rumo ao sul da “bota”. Fascinantes paisagens 
do sul da Itália, cruzando o Parque Nacional de Cilento. 
Chegada a PAOLA, à beira do mar Tirreno. Visita ao santu-
ário de São Francisco de Paula. Tempo livre para almoçar 
em seu belo centro histórico. Continuaremos nossa via-
gem rumo a VILLA SAN GIOVANNI onde embarcaremos 
para uma curta travessia até a ilha da SICÍLIA. Chegada 
a MESSINA onde teremos tempo para visitar sua catedral. 
Seguiremos até TAORMINA. Jantar incluído. 
NOTA: hospedagem na ¨região de Taormina¨, em algumas 
datas específicas a hospedagem poderá ser em Messina. 

03 QUA. Taormina.-
Aos pés do vulcão Etna, visite a bela cidade de TAORMINA 
que foi definida por Winston Churchill como ¨o lugar 
mais bonito da Terra¨. Tarde livre em Taormina. Tempo 
para passear pelo antigo centro da cidade, seu teatro 
grego, o qual domina paisagens e possui um cenário 
inesquecível. Poderá também ir à praia. Jantar incluído. 

04 QUI. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
A viagem segue rumo a  NOTO, pequena cidade barroca 
da Sicília. Continuação até  SIRACUSA, cidade que por 
algum tempo foi rival de Atenas e Roma devido ao seu 
poder e esplendor. Tempo para visitar seu magnífico 
centro histórico. Após a hora do almoço, a viagem segue 
para AGRIGENTO. Do ônibus visualizaremos o magnífico 
conjunto do Vale dos Templos. Jantar incluído. 

05 SEX. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Visita com guia local ao Vale dos Templos, impressionan-
te recinto arqueológico considerado como o mais com-

pleto dos templos gregos (entrada incluida). Viajaremos 
rumo a MARSALA, histórica cidade com um ambiente 
muito animado e famosa pelo seu vinho. Disporemos 
de tempo para almoçar. Continuaremos contornando 
as salinas de Marsala rumo a ÉRICE, pequena cidade de 
origem fenícia junto ao mar. Tempo para passear.  Logo 
após, chegada a PALERMO. Jantar incluído.

06 SAB. Palermo.-
Depois do café da manhã visitaremos PALERMO incluin-
do um translado ao belo vilarejo (hoje localizado fora da 
cidade) de MONREALE, conjunto arquitetônico declara-
do Patrimônio da Humanidade. A capital siciliana é uma 
cidade cheia de contrastes com histórias de árabes, nor-
mandos e de esplendor Barroco. Destaca-se a Catedral 
(entrada incluída)  e o Palácio dos Normandos com sua 
capela Palatina. Tempo livre ao finalizar a visita.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) SICÍLIA E SUL DA ITÁLIA NC 
DIAS 1 - 5 COMO EM OPÇ. 1
06 SAB. Palermo- Monreale- Travessia noturna.-
Depois do café da manhã visitaremos PALERMO incluin-
do um translado ao belo vilarejo (hoje localizado fora da 
cidade) de MONREALE, conjunto arquitetônico declara-
do Patrimônio da Humanidade. A capital siciliana é uma 
cidade cheia de contrastes com histórias de árabes, nor-
mandos e de esplendor Barroco. Destaca-se a Catedral 
(entrada incluida) e o Palácio dos Normandos com sua 
capela Palatina. Tempo livre ao finalizar a visita. No final 
da tarde embarque em um moderno ferry boat noturno. 
Acomodação em camarotes duplos com banho.

07 DOM. Nápoles- Pompéia- Cassino- Roma.-
Desembarque em NÁPOLES no início da manhã (café da 
manhã não incluído). Saída em direção a POMPÉIA, onde 
poderá admirar, com guia local, as ruínas da cidade 
romana que ficou coberta pelas cinzas do vulcão Vesúvio 
(entrada ao recinto incluída). Tempo para almoçar. 
Continuação até CASSINO, onde se encontra a imensa 
Abadia e o cemitério Polaco, lugar onde ocorreu uma das 
mais duras batalhas da Segunda Guerra Mundial. 
Continuação até ROMA. Chegada no final da tarde.

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

TAORMINA

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

Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões os horários dos ferrys 
utilizados podem variar adaptando o 
programa do dia afetado. 

FIN 
PALERMO
ID: 18545

Con Roma

ID: 18547

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 814 990 1194 1557
T. Med $ 846 1022 1180 1543
T.Baixa $ 771 947 1090 1453

SICILIA Y SUR DE 
ITALIA

ID: 18548 

Con Roma

ID: 18546

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1093 1430 1492 2026
T. Med $ 1199 1520 1550 2068
T.Baixa $ 1026 1344 1361 1876

Sicília e Sul da Itália Fim Palermo
Opção 1

Sicília e Sul da Itália NC Opção 2

Nápoles

Capri

Sorrento

roma

TAORMINA

PALERMO

AGRIENTO

2

1

1

1

Salerno1

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

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

OPÇÃO 2

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ôni-

bus guia falando espanhol, seguro básico de 
viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Visita Panorâmica em: Agrigento, Palermo.
• Traslado: Monreale em Palermo.
• Entradas: Entrada e visita do vale dos templos 

em Agrigento, Catedral de Monreale.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento, San Giovanni / 

Messina em Sicília.
• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: Salerno, 

Taormina, Taormina, Agrigento, Palermo.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Palermo, Pompéia.
• Traslado: Monreale em Palermo.
• Entradas: Catedral de Monreale, Pompéia.
• Ferry: Palermo/ Nápoles.

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
1
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HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 734E-DÍAS 7/9
DATAS DE SAÍDA

(OPÇ. 1) PAISAGENS DA ITÁLIA
01 QUA. Milão.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos loca-
lizados na recepção do hotel.

02 QUI. Milão-Região dos Lagos-Verona.-
Hoje conheceremos uma das regiões paisagísticas 
mais bonitas da Europa: a região dos lagos italiana: 
Viajaremos primeiramente para o LAGO D’ORTA, 
em ORTA SAN GIULIO encontraremos em uma cida-
de medieval que se conserva intacta. Faremos o 
passeio de trenzinho  que nos deixará próximo do 
centro do povoado medieval e de barco à ILHA SAN 
GIULIO, pequena ilha do lago com mosteiro. Depois 
disso continuaremos rumo ao LAGO MAGGIORE, às 
suas margens pararemos em STRESA, a partir daqui 
poderemos conhecer Opçionalmente, caso deseje, 
as Ilhas Borromeas, destacando-se ISOLA BELLA 
com seus jardins e palácio (fechado no inverno). 
Tempo para almoçar. Após a hora do almoço iremos 
para VERONA. 

03 SEX. Verona- Veneza.-
Teremos a oportunidade de conhecer a cidade de 
Romeu e Julieta.    Depois sairemos para VENEZA 

–Chegada por volta das 13h-. Faremos o translado 
de barco até a região da Praça de São Marcos onde 
visitaremos a pé, com guia local, a cidade dos 
canais. Você também poderá admirar o trabalho 
em cristal de Murano. Posteriormente tempo livre, 
que tal um passeio de gôndola? Hospedagem na 
região de Mestre.

04 SAB. Veneza-Pádua-San Marino-Gubbio-
Perúgia.-

Saída rumo à PÁDUA, destino de muitos peregrinos, 
onde se conhecerá a Basílica de Santo Antônio. 
Continuação da viagem pela costa adriática até 
San Marino, pequeno e independente país no alto 
de uma montanha fortemente fortificada. Tempo 
para almoçar. A viagem continua pelas bonitas pai-
sagens de montanhas, atravessando a cordilheira 
dos Apeninos, passamos a GUBBIO, pequena cida-
de maravilhosamente conservada, com destaque 
para o Palácio dos Cônsules e a Catedral do século 
XII. A viagem continua até PERUGIA. 

05 DOM. Perugia- Assis- Roma.-
PERUGIA é uma cidade histórica conhecida tam-
bém como a ¨cidade do chocolate¨. Visita com 
guia local. Subida pelas escadas rolantes que atra-
vessam o penhasco e visita das praças e ruas de 

OPÇÃO 1
ID: 18538

OPÇÃO 2
ID: 18539

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 803 1127 1165 1569

T. Med $ 777 1101 1128 1532

T.Baixa $ 734 1058 1074 1478

Paisagens da Itália com Sorrento
Paisagens da Itália Opção 1

Opção 2

SALERNO

roma

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

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

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

(Opç. 1)

(Opç. 2)

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E
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O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: A Ilha de São Giulio, Tronchetto 

/ Praça de São Marcos / Tronchetto em 
Veneza.

• Visita Panorâmica em: Veneza, Perugia, 
Roma.

• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza.
• Passeio em Trem: A Orta na Região dos 

Lagos.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Perugia, Pompéia, 

Roma.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Entradas: Pompéia.
• Ferry: Nápoles/ Capri / Sorrento.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: Salerno.

Veneza

Región lagos

Milão Pádova
San Marino

Asís

Roma

Napoles

Verona

Perugia

1
1 1

1

2 Pompéia

Capri

Salerno
1

1

pedra. Em seguida, saída rumo a ASSIS, onde se 
terá tempo para almoçar e conhecer a basílica de 
São Francisco. À tarde, continuação em direção a 
ROMA. Chegada ao fim da tarde.

06 SEG. Roma.-
Visita panorâmica, com breves explicações sobre 
a Cidade Eterna. Finalização na Praça SÃO PEDRO 
DO VATICANO, onde Opçionalmente, poderá visi-
tar a Basílica e os museus. À noite, traslado inclu-
ído ao animado bairro de Trastévere, conhecido 
por seus pequenos restaurantes típicos.

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

(OPÇ. 2) PAISAGENS DA ITÁLIA COM SORRENTO
DIAS 1 - 4 COMO EM OPÇ. 1
05 DOM. Perúgia-Assis-Nápoles.-
PERUGIA é uma cidade histórica conhecida tam-
bém como a ¨cidade do chocolate¨. Visita com 
guia local. Subida pelas escadas rolantes que 
atravessam o penhasco e visita das praças e ruas 
de pedra. Em seguida, saída rumo a ASSIS, onde se 
terá tempo para almoçar e conhecer a Basílica de 
São Francisco. À tarde, continuação em direção 
ao sul da Itália (em ocasiões passaremos por Roma 
para deixar passageiros). Chegada à Nápoles ao 
final da tarde.

06 SEG. Nápoles-Capri-Sorrento-Salerno.-
Um breve passeio por Nápoles, e depois embar-
que para a ILHA DE CAPRI (travessia em barco 
incluída). Opçionalmente, poderá ir em lancha 

à “Gruta Branca” ou em bondinho para Capri 
capital. Após a hora do almoço, novo embarque 
seguindo para SORRENTO, povoado repleto de 
encanto e de vida turística, aos pés de um grande 
penhasco. Tempo para passear. Continuação até 
o Golfo de SALERNO. Jantar incluído. 

07 TER. Salerno-Pompéia-Cassino-Castel 
Gandolfo-Roma.-

Saída em direção a Pompéia, onde poderá admi-
rar as ruínas da cidade romana que ficou cober-
ta pelas cinzas do vulcão Vesúvio (entrada e 
visita guiada incluída). Após a hora do almoço, 
continuação até CASSINO, onde terá oportuni-
dade de conhecer sua imensa abadia, palco de 
uma das mais duras batalhas da Segunda Guerra 
Mundial. Durante nosso retorno, em uma bonita 
região de lagos, parada em CASTEL GANDOLFO, 
povoado medieval que pertence ao Vaticano, 
onde se encontra a residência de verão do Papa. 
Continuação até ROMA. Chegada de noite. 

08 QUA. Roma.-
Visita panorâmica, com breves explicações sobre 
a Cidade Eterna. Finalização na Praça SAO PEDRO 
DO VATICANO, onde Opçionalmente, poderá visi-
tar a Basílica e os museus. À noite, traslado inclu-
ído ao animado bairro de Trastévere, conhecido 
por seus pequenos restaurantes típicos.

09 QUI. Roma.-
Após o café da manhã fim   dos nossos serviços. 
Recomendamos-lhes   contratar noites   adi-
cionais para ampliar sua estadia na cidade.  

padua

reloj zodiacal. Veneza
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DESDE 2160E- DÍAS 18/19

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID: 18565

OPÇÃO 2
ID: 18564

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 2367 3128 2580 3420

T. Med $ 2314 3075 2617 3457

T.Baixa $ 2160 2921 2362 3202

www.facebook.com/
europamundovacaciones

(OPÇ. 1) VIVA ITÁLIA E SICÍLIA FIM PALERMO
01 QUA. Roma.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, 
ou através dos cartazes informativos localizados na 
recepção do hotel.

02 QUI. Roma.-
Visita panorâmica, com breves explicações sobre a 
Cidade Eterna. Finalização na Praça SÃO PEDRO DO 
VATICANO, onde Opçionalmente, poderá visitar a 
Basílica e os museus. À noite, traslado incluído ao ani-
mado bairro de Trastévere, conhecido por seus peque-
nos restaurantes típicos.

03 SEX. Roma.-
Dia livre para conhecer a cidade.

04 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 utili-
zando o sistema de escadas e rampas móveis, entrar no 
penhasco 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 seguire-
mos para SIENA, com sua famosa Piazza del Campo e seu 
Duomo. Tarde em Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florença.-

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 tor-
res 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).

06 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. 

07 TER. Florença- Pisa- Cinque Terre- Gênova.-
Viagem rumo a PISA. Parada no estacionamento turís-
tico. 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 mari-
nheira, destaca-se sua igreja de Santa Margarida cons-
truída em 1318, às margens do mar. Tempo para almoçar. 
Continuação em trem até LEVANTO, onde o ônibus esta-
rá esperando para seguir viagem até GÊNOVA. Seu cen-
tro 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). 

08 QUA. Gênova- Santa Margherita Ligure- Portofino- 
Milão.-

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).

09 QUI. Milão-Região dos Lagos-Verona.-
Hoje conheceremos uma das regiões paisagísticas 
mais bonitas da Europa: a região dos lagos italiana: 
Viajaremos primeiramente para o LAGO D’ORTA, em 
ORTA SAN GIULIO encontraremos em uma cidade medie-
val que se conserva intacta. Faremos o passeio de 
trenzinho   que nos deixará próximo do centro do povo-
ado medieval e de barco à ILHA SAN GIULIO, pequena 
ilha do lago com mosteiro. Depois disso continuaremos 
rumo ao LAGO MAGGIORE, às suas margens parare-
mos em STRESA, a partir daqui poderemos conhecer 
Opçionalmente, caso deseje, as Ilhas Borromeas, des-

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

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões os horários dos ferrys 
utilizados podem variar adaptando o 
programa do dia afetado. 

Viva Itália e Sicília Opção 2

Viva Itália e Sicília fim Palermo
Opção 1

agrigento
VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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HOTÉIS PREVISTOS

tacando-se ISOLA BELLA com seus jardins e palácio 
(fechado no inverno). Tempo para almoçar. Após a hora 
do almoço iremos para VERONA. 

10 SEX. Verona- Veneza.-
Teremos a oportunidade de conhecer a cidade de Romeu 
e Julieta.   Depois sairemos para VENEZA –Chegada por 
volta das 13h-. Faremos o translado de barco até a 
região da Praça de São Marcos onde visitaremos a 
pé, com guia local, a cidade dos canais. Você tam-
bém poderá admirar o trabalho em cristal de Murano. 
Posteriormente tempo livre, que tal um passeio de gôn-
dola? Hospedagem na região de Mestre.

11 SAB. Veneza-Pádua-San Marino-Gubbio-Perúgia.-
Saída rumo à PÁDUA, destino de muitos peregrinos, onde 
se conhecerá a Basílica de Santo Antônio. Continuação 
da viagem pela costa adriática até San Marino, peque-
no e independente país no alto de uma montanha forte-
mente fortificada. Tempo para almoçar. A viagem con-
tinua pelas bonitas paisagens de montanhas, atraves-
sando a cordilheira dos Apeninos, passamos a GUBBIO, 
pequena cidade maravilhosamente conservada, com 
destaque para o Palácio dos Cônsules e a Catedral do 
século XII. A viagem continua até PERUGIA. 

12 DOM. Perúgia-Assis-Nápoles.-
PERUGIA é uma cidade histórica conhecida tam-
bém como a ¨cidade do chocolate¨. Visita com guia 
local. Subida pelas escadas rolantes que atravessam 
o penhasco e visita das praças e ruas de pedra. Em 
seguida, saída rumo a ASSIS, onde se terá tempo para 
almoçar e conhecer a Basílica de São Francisco. À tarde, 
continuação em direção ao sul da Itália (em ocasiões 
passaremos por Roma para deixar passageiros). Chegada 
à Nápoles ao final da tarde.

13 SEG. Nápoles-Capri-Sorrento-Salerno.-
Um breve passeio por Nápoles, e depois embarque 
para a ILHA DE CAPRI (travessia em barco incluída). 
Opçionalmente, poderá ir em lancha à “Gruta Branca” ou 
em bondinho para Capri capital. Após a hora do almoço, 
novo embarque seguindo para SORRENTO, povoado 
repleto de encanto e de vida turística, aos pés de um 
grande penhasco. Tempo para passear. Continuação até 
o Golfo de SALERNO. Jantar incluído. 

14 TER. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Partiremos rumo ao sul da “bota”. Fascinantes pai-
sagens do sul da Itália, cruzando o Parque Nacional 
de Cilento. Chegada a PAOLA, à beira do mar Tirreno. 
Visita ao santuário de São Francisco de Paula. 
Tempo livre para almoçar em seu belo centro histó-
rico. Continuaremos nossa viagem rumo a VILLA SAN 
GIOVANNI onde embarcaremos para uma curta tra-
vessia até a ilha da SICÍLIA. Chegada a MESSINA onde 
teremos tempo para visitar sua catedral. Seguiremos 
até TAORMINA. Jantar incluído. 
NOTA: hospedagem na ¨região de Taormina¨, em algu-
mas datas específicas a hospedagem poderá ser em 
Messina. 

15 QUA. Taormina.-
Aos pés do vulcão Etna, visite a bela cidade de TAORMINA 
que foi definida por Winston Churchill como ¨o lugar 
mais bonito da Terra¨. Tarde livre em Taormina. Tempo 

para passear pelo antigo centro da cidade, seu teatro 
grego, o qual domina paisagens e possui um cenário 
inesquecível. Poderá também ir à praia. Jantar incluído. 

16 QUI. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
A viagem segue rumo a NOTO, pequena cidade barroca 
da Sicília. Continuação até  SIRACUSA, cidade que por 
algum tempo foi rival de Atenas e Roma devido ao seu 
poder e esplendor. Tempo para visitar seu magnífico 
centro histórico. Após a hora do almoço, a viagem segue 
para AGRIGENTO. Do ônibus visualizaremos o magnífico 
conjunto do Vale dos Templos. Jantar incluído. 

17 SEX. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Visita com guia local ao Vale dos Templos, impressionan-
te recinto arqueológico considerado como o mais com-
pleto dos templos gregos (entrada incluida). Viajaremos 
rumo a MARSALA, histórica cidade com um ambiente 
muito animado e famosa pelo seu vinho. Disporemos 
de tempo para almoçar. Continuaremos contornando 
as salinas de Marsala rumo a ÉRICE, pequena cidade de 
origem fenícia junto ao mar. Tempo para passear. Logo 
após, chegada a PALERMO. Jantar incluído.

18 SAB. Palermo.-
Depois do café da manhã visitaremos PALERMO incluin-
do um translado ao belo vilarejo (hoje localizado fora da 
cidade) de  MONREALE,  conjunto arquitetônico decla-
rado Patrimônio da Humanidade.  A capital siciliana é 
uma cidade cheia de contrastes com histórias de ára-
bes, normandos e de esplendor Barroco. Destaca-se a 
Catedral (entrada incluida) e o Palácio dos Normandos 
com sua capela Palatina. Tempo livre ao finalizar a 
visita.
Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) VIVA ITÁLIA E SICÍLIA
DIAS 1 - 17 COMO EM OPÇ. 1
18 SAB. Palermo- Monreale- Travessia noturna.-
Depois do café da manhã  visitaremos PALERMO 
incluindo um translado ao belo vilarejo (hoje localiza-
do fora da cidade) de MONREALE, conjunto arquitetô-
nico declarado Patrimônio da Humanidade. A capital 
siciliana é uma cidade cheia de contrastes com his-
tórias de árabes, normandos e de esplendor Barroco. 
Destaca-se a Catedral (entrada incluida) e o Palácio 
dos Normandos com sua capela Palatina. Tempo livre 
ao finalizar a visita. No final da tarde embarque em um 
moderno  ferry boat noturno. Acomodação em cama-
rotes duplos com banho.

19 DOM. Nápoles- Pompéia- Cassino- Roma.-
Desembarque em Nápoles no início da manhã (café 
da manhã não incluído). Saída em direção a POMPÉIA, 
onde poderá admirar, com guia local, as ruínas da 
cidade romana que ficou coberta pelas cinzas do vul-
cão Vesúvio (entrada ao recinto incluída). Tempo para 
almoçar. Continuação até CASSINO, onde se encontra 
a imensa Abadia e o cemitério Polaco, lugar onde ocor-
reu uma das mais duras batalhas da Segunda Guerra 
Mundial. Continuação até ROMA. Chegada no final da 
tarde.Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional. 

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

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: A Ilha de São Giulio, Tronchetto 

/ Praça de São Marcos / Tronchetto 
em Veneza.

• Visita Panorâmica em: Roma, 
Orvieto, Florença, Veneza, Perugia, 
Agrigento, Palermo.

• Traslado Noturno: Trastevere em 
Roma.

• Traslado: Monreale em Palermo.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano 

em Veneza, Entrada e visita do vale 
dos templos em Agrigento, Catedral 
de Monreale.

• Passeio em Trem: Ao Recinto monu-
mental de Pisa, Pela região de 
Cinqueterre, A Orta na Região dos 
Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ 
Portofino, Nápoles/ Capri / Sorrento, 
San Giovanni / Messina em Sicília.

• 5 Almoços ou Jantares Incluídos 
em: Salerno, Taormina, Taormina, 
Agrigento, Palermo.

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

Pompéia.
• Traslado: Monreale em Palermo.
• Entradas: Catedral de Monreale, 

Pompéia.
• Ferry: Palermo/ Nápoles.

verona
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DESDE 1174E-DÍAS11/13

HOTÉIS PREVISTOS

ITINERARIO
(OPÇ. 1) TUTTA ITÁLIA NC
01 SEX. 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.

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

03 DOM. Roma.-
Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão Opçional 
às cidades de Nápoles, Capri e Pompéia.

04 SEG. Roma- Florença.-
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. Traslado ao 
mirante de Miguel Ângelo  e visita panorâmica da cidade, 
onde se conhecerá seus principais pontos de interesse turís-
tico. Tarde livre. Sugere-se pela tarde conhecer suas famosas 
feirinhas e mercados sendo que a capital da Toscana é uma 
das cidades italianas mais procuradas para fazer compras 
ou visitar algum de seus importantes museus.

05 TER. Florença- Pisa- Cinque Terre- Gênova.-
Viagem rumo a PISA. Parada no estacionamento turístico. 
Incluído transporte em trem turístico até o recinto monu-
mental Campo dos Milagres, onde está localizada a famo-
sa 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 aspec-
to 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 estará esperando para seguir viagem até GÊNOVA. 
Seu centro traz recordações de que a cidade foi uma repúbli-
ca 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 assen-
tos não é possível nestes trens), podendo inclusive, em alguns 
casos, ser necessário viajar em pé). 

06 QUA. Gênova- Santa Margherita Ligure- Portofino- 
Milão.-

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 deve-
remos tomar os micro-ônibus urbanos (qualidade do serviço 
deficiente, às vezes com esperas prolongadas).

07 QUI. Milão-Região dos Lagos-Verona.-
Hoje conheceremos uma das regiões paisagísticas mais 
bonitas da Europa: a região dos lagos italiana: Viajaremos 
primeiramente para o LAGO D’ORTA, em ORTA SAN GIULIO 
encontraremos em uma cidade medieval que se conserva 
intacta. Faremos o passeio de trenzinho   que nos deixará 
próximo do centro do povoado medieval e de barco à ILHA 
SAN GIULIO, pequena ilha do lago com mosteiro. Depois disso 
continuaremos rumo ao LAGO MAGGIORE, às suas margens 
pararemos em STRESA, a partir daqui poderemos conhecer 

Opçionalmente, caso deseje, as Ilhas Borromeas, destacan-
do-se ISOLA BELLA com seus jardins e palácio (fechado no 
inverno). Tempo para almoçar. Após a hora do almoço iremos 
para VERONA. 

08 SEX. Verona- Veneza.-
Teremos a oportunidade de conhecer a cidade de Romeu e 
Julieta.   Depois sairemos para VENEZA –Chegada por volta 
das 13h-. Faremos o translado de barco até a região da 
Praça de São Marcos onde visitaremos a pé, com guia local, 
a cidade dos canais. Você também poderá admirar o trabalho 
em cristal de Murano. Posteriormente tempo livre, que tal um 
passeio de gôndola? Hospedagem na região de Mestre.

09 SAB. Veneza-Pádua-San Marino-Gubbio-Perúgia.-
Saída rumo à PÁDUA, destino de muitos peregrinos, onde 
se conhecerá a Basílica de Santo Antônio. Continuação da 
viagem pela costa adriática até San Marino, pequeno e 
independente país no alto de uma montanha fortemente 
fortificada. Tempo para almoçar. A viagem continua pelas 
bonitas paisagens de montanhas, atravessando a cordilheira 
dos Apeninos, passamos a GUBBIO, pequena cidade maravi-
lhosamente conservada, com destaque para o Palácio dos 
Cônsules e a Catedral do século XII. A viagem continua até 
PERUGIA. 

10 DOM. Perugia- Assis- Roma.-
PERUGIA é uma cidade histórica conhecida também como 
a ¨cidade do chocolate¨. Visita com guia local. Subida pelas 
escadas rolantes que atravessam o penhasco e visita das 
praças e ruas de pedra. Em seguida, saída rumo a ASSIS, 
onde se terá tempo para almoçar e conhecer a basílica de 
São Francisco. À tarde, continuação em direção a ROMA. 
Chegada ao fim da tarde.

11 SEX. Roma.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

(OPÇ. 2) TUTTA ITÁLIA COM SORRENTO NC
DIAS 1 - 9 COMO EM OPÇ. 1
10 DOM. Perúgia-Assis-Nápoles.-
PERUGIA é uma cidade histórica conhecida também como a 
¨cidade do chocolate¨. Visita com guia local. Subida pelas 
escadas rolantes que atravessam o penhasco e visita das 
praças e ruas de pedra. Em seguida, saída rumo a ASSIS, onde 
se terá tempo para almoçar e conhecer a Basílica de São 
Francisco. À tarde, continuação em direção ao sul da Itália 
(em ocasiões passaremos por Roma para deixar passageiros). 
Chegada à Nápoles ao final da tarde.

11 SEG. Nápoles-Capri-Sorrento-Salerno.-
Um breve passeio por Nápoles, e depois embarque para a 
ILHA DE CAPRI (travessia em barco incluída). Opçionalmente, 
poderá ir em lancha à “Gruta Branca” ou em bondinho 
para Capri capital. Após a hora do almoço, novo embarque 
seguindo para SORRENTO, povoado repleto de encanto e 
de vida turística, aos pés de um grande penhasco. Tempo 
para passear. Continuação até o Golfo de SALERNO. Jantar 
incluído. 

12 TER. Salerno-Pompéia-Cassino-Castel Gandolfo-Roma.-
Saída em direção a Pompéia, onde poderá admirar as ruínas 
da cidade romana que ficou coberta pelas cinzas do vulcão 
Vesúvio (entrada e visita guiada incluída). Após a hora 
do almoço, continuação até CASSINO, onde terá oportu-
nidade de conhecer sua imensa abadia, palco de uma das 
mais duras batalhas da Segunda Guerra Mundial. Durante 
nosso retorno, em uma bonita região de lagos, parada em 
CASTEL GANDOLFO, povoado medieval que pertence ao 
Vaticano, onde se encontra a residência de verão do Papa. 
Continuação até ROMA. Chegada de noite. 

13 QUA. Roma.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID: 18562

OPÇÃO 2
ID: 18561

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1316 1834 1688 2286
T. Med $ 1241 1743 1609 2191
T.Baixa $ 1174 1673 1531 2110

Tutta Itália NC Opção 1

Tutta Itália com Sorrento NC Opção 2

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

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

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Jun.20: 26
Out.20: 23
Dez.20: 25
Jan.21: 01

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões os horários dos ferrys utilizados 
podem variar adaptando o programa do dia 
afetado. 

Veneza
VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: A Ilha de São Giulio, Tronchetto / Praça 

de São Marcos / Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Roma, Florença, 

Veneza, Perugia.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em Florença.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza.
• Passeio em Trem: Ao Recinto monumental de 

Pisa, Pela região de Cinqueterre, A Orta na 
Região dos Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Perugia, Pompéia, 

Roma.
• Entradas: Pompéia.
• Ferry: Nápoles/ Capri / Sorrento.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: Salerno.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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Toscana e Arte Italiana NC

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1159E-DÍAS 1101 QUA. Roma.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 QUI. Roma.-
Visita panorâmica, com breves explicações sobre a 
Cidade Eterna. Finalização na Praça SAO PEDRO DO 
VATICANO, onde Opçionalmente, poderá visitar a Basílica 
e os museus. À noite, traslado incluído ao animado bairro 
de Trastévere, conhecido por seus pequenos restaurantes 
típicos.

03 SEX. Roma.-
Dia livre para conhecer a cidade.

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione do Lago-Siena.-

Hoje começaremos a descobrir as belíssimas  regiões  da 
Umbría e daToscana. Conheceremos ORVIETO, a cida-
de 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 utili-
zando o sistema de escadas e rampas móveis, entrar no 
penhasco 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 seguire-
mos para SIENA, com sua famosa Piazza del Campo e seu 
Duomo. Tarde em Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florença.-

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 tor-
res 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).

06 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 his-
tórico. 

07 TER. Florença-Pisa- Sestri Levante -Montecarlo-
Costa Azul.-

Saída de Florença até PISA e tempo para admirar seu 
conjunto artístico, onde está localizada a famosa torre 
inclinada. A viagem segue pela Riviera Italiana, com belas 
paisagens. Chegada  à   SESTRI LEVANTE  encantadora 
pequena cidade turística junto ao mar.Tempo para almo-
çar e passear.      Continuação até a Costa Azul francesa. 
Chegada no meio da tarde à MONTECARLO, onde se pode-
rá conhecer seu histórico cassino. Continuação à COSTA 
AZUL. Chegada aproximadamente as 20 hrs. 

Nota: em algumas datas a hospedagem poderá ser efetua-
da em alguma cidade próxima a Nice na Costa Azul. 

08 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 perfu-
mes. Continuação por belas paisagens da Riviera Italiana, 
onde os Alpes se encontram com o Mediterrâneo. Chegada 
à VENEZA no final do dia. A hospedagem em Veneza será 
na região de Mestre

09 QUI. Veneza.-
Pela manhã, traslado em barco até a região da Praça de 
São Marcos de Veneza, cidade situada sobre um grupo de 
mais de 100 pequenas ilhas ligadas por pontes e conhece-
remos 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.

10 SEX. Veneza-Ravena-Assis-Roma.-
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. 

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

DATAS DE SAÍDA

ID: 18536 DBL INDIV

T.Alt $ 1343 1893

T. Med $ 1257 1791

T.Baixa $ 1159 1690

Roma

Florença

Pisa

Siena

Orvieto

Veneza

Costa Azul

Rávena

Asís

4

1

1

2

2

costa azul

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

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

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

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

Tronchetto.
• Visita Panorâmica em: Roma, Orvieto, 

Florença, Veneza, Assis.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza, Basílica de São Francisco em Assis.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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DESDE 1393E-DÍAS13/15

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID: 19550

OPÇÃO 2
ID: 19551

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1566 2134 1928 2576
T. Med $ 1486 2054 1827 2475
T.Baixa $ 1393 1961 1738 2386

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

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

Veneza

Verona

Milão

REGIÃO 
DOS 
LAGOS 

Perugia
Asís

Roma

Florença

Pisa

Gênova

Nápoles
Capri

Sorrento

Pompéia

Salerno

Orvieto

Siena

San Marino

Pádova

4

2

1

1

1

1

1

1

1
1

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões os horários dos ferrys utilizados 
podem variar adaptando o programa do dia 
afetado. 

(OPÇ. 1) ITÁLIA DE OURO NC
01 QUA. Roma.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 QUI. Roma.-
Visita panorâmica, com breves explicações sobre a 
Cidade Eterna. Finalização na Praça SAO PEDRO DO 
VATICANO, onde Opçionalmente, poderá visitar a 
Basílica e os museus. À noite, traslado incluído ao ani-
mado bairro de Trastévere, conhecido por seus peque-
nos restaurantes típicos.

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

04 SAB. Roma- Orvieto- Castiglione do Lago- Siena. -.-
Hoje começaremos a descobrir as belíssimas  regiões  da 
Umbría e daToscana. Conheceremos ORVIETO, a cida-
de 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 utili-
zando o sistema de escadas e rampas móveis, entrar no 
penhasco 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 seguire-
mos para SIENA, com sua famosa Piazza del Campo e seu 
Duomo. Tarde em Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- Florença.-
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 tor-
res 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).

06 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. 

07 TER. Florença- Pisa- Cinque Terre- Gênova.-
Viagem rumo a PISA. Parada no estacionamento turístico. 
Incluído transporte em trem turístico até o recinto monu-
mental Campo dos Milagres, onde está localizada a famo-
sa 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 praticamen-
te 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, desta-
ca-se sua igreja de Santa Margarida construída em 1318, 
às margens do mar. Tempo para almoçar. Continuação 
em trem até LEVANTO, onde o ônibus estará esperando 
para seguir viagem até GÊNOVA. Seu centro traz recor-
dações 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 deter-
minadas ocasiões os trens viajam cheios (reserva ante-
cipada de assentos não é possível nestes trens), podendo 
inclusive, em alguns casos, ser necessário viajar em pé). 

08 QUA. Gênova- Santa Margherita Ligure- Portofino- 
Milão.-

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).

09 QUI. Milão-Região dos Lagos-Verona.-
Hoje conheceremos uma das regiões paisagísticas mais 
bonitas da Europa: a região dos lagos italiana: Viajaremos 
primeiramente para o LAGO D’ORTA, em ORTA SAN GIULIO 
encontraremos em uma cidade medieval que se conserva 
intacta. Faremos o passeio de trenzinho  que nos deixará 
próximo do centro do povoado medieval e de barco à 
ILHA SAN GIULIO, pequena ilha do lago com mosteiro. 
Depois disso continuaremos rumo ao LAGO MAGGIORE, 
às suas margens pararemos em STRESA, a partir daqui 
poderemos conhecer Opçionalmente, caso deseje, as Ilhas 
Borromeas, destacando-se ISOLA BELLA com seus jardins 
e palácio (fechado no inverno). Tempo para almoçar. Após 
a hora do almoço iremos para VERONA. 

10 SEX. Verona- Veneza.-
Teremos a oportunidade de conhecer a cidade de Romeu 
e Julieta.    Depois sairemos para VENEZA –Chegada por 
volta das 13h-. Faremos o translado de barco até a região 
da Praça de São Marcos onde visitaremos a pé, com guia 
local, a cidade dos canais. Você também poderá admirar 
o trabalho em cristal de Murano. Posteriormente tempo 
livre, que tal um passeio de gôndola? Hospedagem na 
região de Mestre.

11 SAB. Veneza-Pádua-San Marino-Gubbio-Perúgia.-
Saída rumo à PÁDUA, destino de muitos peregrinos, onde 
se conhecerá a Basílica de Santo Antônio. Continuação 
da viagem pela costa adriática até San Marino, pequeno 
e independente país no alto de uma montanha fortemen-
te fortificada. Tempo para almoçar. A viagem continua 
pelas bonitas paisagens de montanhas, atravessando a 
cordilheira dos Apeninos, passamos a GUBBIO, pequena 
cidade maravilhosamente conservada, com destaque 
para o Palácio dos Cônsules e a Catedral do século XII. A 
viagem continua até PERUGIA. 

12 DOM. Perugia- Assis- Roma.-
PERUGIA é uma cidade histórica conhecida também 
como a ¨cidade do chocolate¨. Visita com guia local. 
Subida pelas escadas rolantes que atravessam o penhas-
co e visita das praças e ruas de pedra. Em seguida, saída 
rumo a ASSIS, onde se terá tempo para almoçar e conhe-
cer a basílica de São Francisco. À tarde, continuação em 
direção a ROMA. Chegada ao fim da tarde.

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

(OPÇ. 2) ITÁLIA DE OURO COM SORRENTO NC
DIAS 1 - 11 COMO EM OPÇ. 1
12 DOM. Perúgia-Assis-Roma-Nápoles.-
PERUGIA é uma cidade histórica conhecida também como 
a ¨cidade do chocolate¨. Visita com guia local. Subida 
pelas escadas rolantes que atravessam o penhasco e 
visita das praças e ruas de pedra. Em seguida, saída rumo 
a ASSIS, onde se terá tempo para almoçar e conhecer a 
Basílica de São Francisco. À tarde, continuação em direção 
ao sul da Itália (em ocasiões passaremos por Roma para 
deixar passageiros). Chegada à Nápoles ao final da tarde.

13 SEG. Nápoles-Capri-Sorrento-Salerno.-
Um breve passeio por Nápoles, e depois embarque 
para a ILHA DE CAPRI (travessia em barco incluída). 
Opçionalmente, poderá ir em lancha à “Gruta Branca” ou 
em bondinho para Capri capital. Após a hora do almo-
ço, novo embarque seguindo para SORRENTO, povoado 
repleto de encanto e de vida turística, aos pés de um 
grande penhasco. Tempo para passear. Continuação até 
o Golfo de SALERNO. Jantar incluído. 

14 TER. Salerno-Pompéia-Cassino-Castel Gandolfo-
Roma.-

Saída em direção a Pompéia, onde poderá admirar as 
ruínas da cidade romana que ficou coberta pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio (entrada e visita guiada incluída). Após 
a hora do almoço, continuação até CASSINO, onde terá 
oportunidade de conhecer sua imensa abadia, palco de 
uma das mais duras batalhas da Segunda Guerra Mundial. 
Durante nosso retorno, em uma bonita região de lagos, 
parada em CASTEL GANDOLFO, povoado medieval que 
pertence ao Vaticano, onde se encontra a residência de 
verão do Papa. Continuação até ROMA. Chegada de noite. 

15 QUA. Roma.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Itália de Ouro NC Opção 1

Itália de Ouro com Sorrento NC Opção 2

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

OPÇÃO 2

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: A Ilha de São Giulio, Tronchetto / 

Praça de São Marcos / Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Roma, Orvieto, 

Florença, Veneza, Perugia.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza.
• Passeio em Trem: Ao Recinto monumental de 

Pisa, Pela região de Cinqueterre, A Orta na 
Região dos Lagos.

• Ferry: Sta Margarita de Ligure/ Portofino.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Perugia, Pompéia.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Entradas: Pompéia.
• Ferry: Nápoles/ Capri / Sorrento.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: Salerno.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 2200E-DÍAS 18
DATAS DE SAÍDA

ID: 18508 DBL INDIV
T.Alt $ 2410 3229
T. Med $ 2443 3247
T.Baixa $ 2200 3001

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

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

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

02 SAB. Roma.-
Visita panorâmica, com breves explicações sobre a 
Cidade Eterna. Finalização na Praça SAO PEDRO DO 
VATICANO, onde Opçionalmente, poderá visitar a 
Basílica e os museus. À noite, traslado incluído ao ani-
mado bairro de Trastévere, conhecido por seus peque-
nos restaurantes típicos.

03 DOM. Roma.-
Dia livre para conhecer a cidade.

04 SEG. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Saída cedo rumo ao Sul da Itália. Um breve passeio por 
Nápoles, e depois embarque para a ILHA DE CAPRI (tra-
vessia em barco incluída). Opçionalmente, poderá ir em 
lancha à “Gruta Branca” ou em bondinho para Capri capi-
tal. Após a hora do almoço, novo embarque seguindo para 
SORRENTO, povoado repleto de encanto e de vida turísti-
ca, aos pés de um grande penhasco. Tempo para passear. 
Continuação até o Golfo de Salerno. Jantar incluído e 
hospedagem em SALERNO.

05 TER. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Partiremos rumo ao sul da “bota”. Fascinantes paisagens 
do sul da Itália, cruzando o Parque Nacional de Cilento. 
Chegada a PAOLA, à beira do mar Tirreno. Visita ao san-
tuário de São Francisco de Paula. Tempo livre para almo-
çar em seu belo centro histórico. Continuaremos nossa 
viagem rumo a VILLA SAN GIOVANNI onde embarcaremos 
para uma curta travessia até a ilha da SICÍLIA. Chegada 
a MESSINA onde teremos tempo para visitar sua catedral. 
Seguiremos até TAORMINA. Jantar incluído. 
NOTA: hospedagem na ¨região de Taormina¨, em algumas 
datas específicas a hospedagem poderá ser em Messina. 

06 QUA. Taormina.-
Aos pés do vulcão Etna, visite a bela cidade de TAORMINA 
que foi definida por Winston Churchill como ¨o lugar mais 
bonito da Terra¨. Tarde livre em Taormina. Tempo para 
passear pelo antigo centro da cidade, seu teatro grego, o 
qual domina paisagens e possui um cenário inesquecível. 
Poderá também ir à praia. Jantar incluído. 

07 QUI. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
A viagem segue rumo a NOTO, pequena cidade barroca da 
Sicília. Continuação até SIRACUSA, cidade que por algum 
tempo foi rival de Atenas e Roma devido ao seu poder 
e esplendor. Tempo para visitar seu magnífico centro 
histórico. Após a hora do almoço, a  viagem segue para 
AGRIGENTO. Do ônibus visualizaremos o magnífico con-
junto do Vale dos Templos. Jantar incluído. 

08 SEX. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Visita com guia local ao Vale dos Templos, impressionante 
recinto arqueológico considerado como o mais completo 
dos templos gregos (entrada incluida). Viajaremos rumo 
a MARSALA, histórica cidade com um ambiente muito 
animado e famosa pelo seu vinho. Disporemos de tempo 
para almoçar. Continuaremos contornando as salinas de 
Marsala rumo a ÉRICE, pequena cidade de origem fenícia 
junto ao mar. Tempo para passear. Logo após, chegada a 
PALERMO. Jantar incluído.

09 SAB. Palermo- Monreale- Travessia noturna.-
Depois do café da manhã visitaremos PALERMO incluin-
do um translado ao belo vilarejo (hoje localizado fora da 
cidade) de MONREALE, conjunto arquitetônico declarado 
Patrimônio da Humanidade.  A capital siciliana é uma 
cidade cheia de contrastes com histórias de árabes, nor-
mandos e de esplendor Barroco. Destaca-se a Catedral 
(entrada incluida) e o Palácio dos Normandos com sua 
capela Palatina. Tempo livre ao finalizar a visita. No final 
da tarde embarque em um moderno  ferry boat noturno. 
Acomodação em camarotes duplos com banho.

10 DOM. Nápoles- Pompéia- Cassino- Roma.-
Desembarque em Nápoles no início da manhã (café da 
manhã não incluído). Saída em direção a POMPÉIA, onde 
poderá admirar, com guia local, as ruínas da cidade 
romana que ficou coberta pelas cinzas do vulcão Vesúvio 
(entrada ao recinto incluída). Tempo para almoçar. 
Continuação até CASSINO, onde se encontra a imensa 
Abadia e o cemitério Polaco, lugar onde ocorreu uma 
das mais duras batalhas da Segunda Guerra Mundial. 
Continuação até ROMA. Chegada no final da tarde.

11 SEG. Roma- Florença.-
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. Traslado ao 
mirante de Miguel Ângelo  e visita panorâmica da cidade, 
onde se conhecerá seus principais pontos de interesse turís-
tico. Tarde livre. Sugere-se pela tarde conhecer suas famo-
sas feirinhas e mercados sendo que a capital da Toscana 
é uma das cidades italianas mais procuradas para fazer 
compras ou visitar algum de seus importantes museus.

12 TER. Florença- Pisa- Cinque Terre- Gênova.-
Viagem rumo a PISA. Parada no estacionamento turís-
tico. 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 ilha-
das 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 conser-
va 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 estará 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 deter-
minadas ocasiões os trens viajam cheios (reserva ante-
cipada de assentos não é possível nestes trens), podendo 
inclusive, em alguns casos, ser necessário viajar em pé). 

13 QUA. Gênova- Santa Margherita Ligure- Portofino- 
Milão.-

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).

14 QUI. Milão-Região dos Lagos-Verona.-
Hoje conheceremos uma das regiões paisagísticas mais 
bonitas da Europa: a região dos lagos italiana: Viajaremos 
primeiramente para o LAGO D’ORTA, em ORTA SAN GIULIO 
encontraremos em uma cidade medieval que se conserva 
intacta. Faremos o passeio de trenzinho  que nos deixará 
próximo do centro do povoado medieval e de barco à 
ILHA SAN GIULIO, pequena ilha do lago com mosteiro. 
Depois disso continuaremos rumo ao LAGO MAGGIORE, 
às suas margens pararemos em STRESA, a partir daqui 
poderemos conhecer Opçionalmente, caso deseje, as Ilhas 
Borromeas, destacando-se ISOLA BELLA com seus jardins 
e palácio (fechado no inverno). Tempo para almoçar. Após 
a hora do almoço iremos para VERONA. 

15 SEX. Verona- Veneza.-
Teremos a oportunidade de conhecer a cidade de Romeu e 
Julieta. Depois sairemos para VENEZA –Chegada por volta 
das 13h-. Faremos o translado de barco até a região da Praça 
de São Marcos onde visitaremos a pé, com guia local, a 
cidade dos canais. Você também poderá admirar o trabalho 
em cristal de Murano. Posteriormente tempo livre, que tal um 
passeio de gôndola? Hospedagem na região de Mestre.

16 SAB. Veneza-Pádua-San Marino-Gubbio-Perúgia.-
Saída rumo à PÁDUA, destino de muitos peregrinos, onde 
se conhecerá a Basílica de Santo Antônio. Continuação 
da viagem pela costa adriática até San Marino, pequeno 
e independente país no alto de uma montanha fortemen-
te fortificada. Tempo para almoçar. A viagem continua 
pelas bonitas paisagens de montanhas, atravessando a 
cordilheira dos Apeninos, passamos a GUBBIO, pequena 
cidade maravilhosamente conservada, com destaque 
para o Palácio dos Cônsules e a Catedral do século XII. A 
viagem continua até PERUGIA. 

17 DOM. Perugia- Assis- Roma.-
PERUGIA é uma cidade histórica conhecida também 
como a ¨cidade do chocolate¨. Visita com guia local. 
Subida pelas escadas rolantes que atravessam o penhas-
co e visita das praças e ruas de pedra. Em seguida, saída 
rumo a ASSIS, onde se terá tempo para almoçar e conhe-
cer a basílica de São Francisco. À tarde, continuação em 
direção a ROMA. Chegada ao fim da tarde.

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

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: A Ilha de São Giulio, Tronchetto 

/ Praça de São Marcos / Tronchetto em 
Veneza.

• Visita Panorâmica em: Roma, Agrigento, 
Palermo, Pompéia, Florença, Veneza, 
Perugia.

• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Traslado: Monreale em Palermo, Piazzale 

Michelangelo em Florença.
• Entradas: Entrada e visita do vale dos 

templos em Agrigento, Catedral de 
Monreale, Pompeia, Fábrica cristal de 
Murano em Veneza.

• Passeio em Trem: Ao Recinto monumental 
de Pisa, Pela região de Cinqueterre, A Orta 
na Regiao dos Lagos.

• Ferry: Napoles/ Capri/ Sorrento, San 
Giovanni / Messina em Sicilia, Palermo/ 
Nápoles, Sta Margarita de Ligure/ 
Portofino.

• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Salerno, Taormina, Taormina, Agrigento, 
Palermo.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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CÓRSEGA E SARDENHADESDE 1128E-DÍAS 7

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA
Adicione em sua viagem uma estadia em Roma: 
3 noites, traslado de chegada, city tour e passeio 
por Trastévere. Ver mini-pacote da página 17. 

01 SEG. Roma- Florença.-
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. 
Traslado ao mirante de Miguel Ângelo  e visita 
panorâmica da cidade, onde se conhecerá seus 
principais pontos de interesse turístico. Tarde 
livre. Sugere-se pela tarde conhecer suas famo-
sas feirinhas e mercados sendo que a capital da 
Toscana é uma das cidades italianas mais pro-
curadas para fazer compras ou visitar algum de 
seus importantes museus.

02 TER. Florença-Bastia-Corte-Ajaccio.-
Sairemos cedo de  Florença  rumo a Livorno, 
onde embarcaremos em um moderno ferry (saída 
às 08:00h)  com destino à ilha de  Córsega. 
Disfrutaremos do mar durante esta travessia 
com mais de quatro horas de duração. Chegada 
a BASTIA, uma pitoresca cidade, onde se destaca 
seu velho porto repleto de restaurantes e bairro 
de “Terra Nova” rodeado por suas impressionan-
tes muralhas. Tempo para passear e almoçar. 
Depois do almoço, viajaremos pelo interior da 
Córsega, com suas impressionantes paisagens de 
altas montanhas. Parada em  CORTE,  um bonito 
vilarejo cheio de vida, dominado por sua cidade-
la, incluímos passeio em trem turístico. A viagem 
continua entre altas montanhas até  AJACCIO, 
onde chegaremos no final da tarde. 
Nota: A saída de Florença será às seis horas da 
manhã (café-da-manhã não incluído). 

03 QUA. Ajaccio-Propriano-Bonifacio-Olbia.-
Tempo livre na capital da Córsega, você poderá 
passear pelo seu centro histórico onde se encon-
tra a casa em que nasceu Napoleão e por suas ele-
gantes avenidas junto ao porto. Posteriormente 
seguiremos nossa rota entre paisagens de 
grande beleza, parada e tempo para almoçar 
em PROPRIANO, pitoresca cidade junto ao mar. 
BONIFACIO, chegada a esta cidade situada entre 
penhascos, onde você terá tempo para passear 
por “La Marina” com seus grandes iates ou subir 
à “cidade alta” com suas charmosas ruas e mura-
lhas. Embarcaremos de ferry, uma travessia de 
50 minutos nos separa da Sardenha. Chegada a 
Santa Teresa Gallura e continuação do roteiro 
para OLBIA.- Chegada no final da tarde. 

04 QUI. Olbia- Porto Cervo -Palau-La 
Maddalena -Sassari.-

Hoje conheceremos a “Costa Esmeralda”, uma 
das regiões mais bonitas do Mediterrâneo, com 

um turismo de altíssimo nível. Sairemos de 
Olbia para PORTO CERVO, coração da Costa 
Esmeralda construído ao redor de duas marinas. 
PALAU, pequena cidade cheia de vida com um 
porto ativo. Aqui embarcaremos em uma curta 
travessia (uns 20 minutos) para LA MADDALENA, 
pitoresco vilarejo, o principal do arquipélago 
que tem seu nome; tempo para fazer um passeio 
em paisagens magníficas. No verão poderemos 
desfrutar de uma de suas praias. Retornaremos 
de barco para Palau e seguiremos até SASSARI, 
chegada e Jantar incluído.-

05 SEX. Sassari-Alghero- Bosa - Abbasanta 
Losa- Cagliari.- .-

Tempo em Sassari, o segundo centro político, 
comercial e cultural da Sardenha; você vai poder 
conhecer as vielas do centro e sua grande cate-
dral barroca. Posteriormente viajaremos para 
ALGHERO, uma pequena e encantadora cidade 
junto ao mar, seus habitantes falam catalão 
(além de Italiano) e seu centro histórico se encon-
tra quase intacto rodeado por fortes muralhas. 
Tempo para passear e almoçar. Viajaremos para 
o sul da ilha, paisagens espetaculares seguindo a 
costa. Uma breve parada em BOSA, característi-
co povoado Sardo. Em ABBASANTA LOSA conhe-
ceremos um dos ¨nuraghe¨ da ilha, monumentos 
megalíticos, fortaleza circular. Ingresso incluído 
para visitar o recinto.  CAGLIARI, chegada ao 
final do dia. Jantar incluído. 

06 SAB. Cagliari- Travessia noturna.-
No período da manhã faremos uma visita 
panorâmica à capital da Sardenha, bela cida-
de que já era habitada 800 anos antes de 
Cristo. Veremos seus elegantes bulevares, o 
anfiteatro romano, sua catedral e o bairro do 
castelo que domina a cidade. Tarde livre. No 
final da tarde embarcaremos em um moderno 
ferry. Noite a bordo, acomodação em camaro-
tes com banheiro. 
Nota: Em ocasiões, devido à falta de disponi-
bilidade no ferry boat previsto, poderemos o 
tomar ferry boat de Ólbia para Civitavecchia 
(saída de Cagliari pegando a estrada para Ólbia 
às 16h00).

07 DOM. Civitavecchia- Tarquinia. Roma.-
Chegada a Civitavecchia de manhã cedo. 
Visitaremos a cidade medieval de TARQUINIA.- 
Continuaremos rumo a ROMA –Chegada ao redor 
das 13h00-.Fim dos nossos serviços.  Verifique 
a hora de seu voo para saber se vai precisar de 
uma noite adicional. 

Roma

Livorno

Bastia
Corte

Florença

Ajaccio

Sassari

Cagliari

Olbia

1

1

1

1

1

ID: 18468 DBL INDIV

T.Alt $ 1128 1474

T.Med $ 1186 1532

olbia

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

11

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

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões os horários dos ferrys utilizados 
podem variar adaptando o programa do dia 
afetado. 

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

www.facebook.com/
europamundovacaciones

O PREÇO INCLUI

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

• Barco: Ilha Maddalena.
• Visita Panorâmica em: Florença, 

Cagliari.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em 

Florença.
• Entradas: Nuraghe em Abbasanta 

Losa.
• Passeio em Trem: Pela cidade do Corte.
• Ferry: Itália-Córsega, Córsega-

Sardenha, Sardenha - Roma.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Sassari, Cagliari.
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Roma
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Bastia

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 2064E-DÍAS 14
DATAS DE SAÍDA

01 SEG. Roma- Florença.-
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. Traslado 
ao mirante de Miguel Ângelo  e visita panorâmica da 
cidade, onde se conhecerá seus principais pontos de 
interesse turístico. Tarde livre. Sugere-se pela tarde 
conhecer suas famosas feirinhas e mercados sendo que 
a capital da Toscana é uma das cidades italianas mais 
procuradas para fazer compras ou visitar algum de seus 
importantes museus.

02 TER. Florença-Bastia-Corte-Ajaccio.-
Sairemos cedo de Florença rumo a Livorno, onde embar-
caremos em um moderno ferry  (saída às 08:00h)  com 
destino à ilha de Córsega. Disfrutaremos do mar duran-
te esta travessia com mais de quatro horas de dura-
ção.  Chegada a  BASTIA, uma pitoresca cidade, onde 
se destaca seu velho porto repleto de restaurantes e 
bairro de “Terra Nova” rodeado por suas impressionan-
tes muralhas. Tempo para passear e almoçar. Depois do 
almoço, viajaremos pelo interior da Córsega, com suas 
impressionantes paisagens de altas montanhas. Parada 
em CORTE, um bonito vilarejo cheio de vida, dominado 
por sua cidadela, incluimos passeio em trem turístico. 
A viagem continua entre altas montanhas até AJACCIO, 
onde chegaremos no final da tarde. 
Nota: A saída de Florença será às seis horas da manhã 
(café-da-manhã não incluído). 

03 QUA. Ajaccio-Propriano-Bonifacio-Olbia.-
Tempo livre na capital da Córsega, você poderá passear 
pelo seu centro histórico onde se encontra a casa em 
que nasceu Napoleão e por suas elegantes avenidas 
junto ao porto. Posteriormente seguiremos nossa rota 
entre paisagens de grande beleza, parada e tempo para 
almoçar em PROPRIANO, pitoresca cidade junto ao 
mar. BONIFACIO, chegada a esta cidade situada entre 
penhascos, onde você terá tempo para passear por “La 
Marina” com seus grandes iates ou subir à “cidade alta” 
com suas charmosas ruas e muralhas. Embarcaremos 
de ferry, uma travessia de 50 minutos nos separa da 
Sardenha. Chegada a Santa Teresa Gallura e continua-
ção do roteiro para OLBIA.- Chegada no final da tarde. 

04 QUI. Olbia- Porto Cervo -Palau-La Maddalena 
-Sassari.-

Hoje conheceremos a “Costa Esmeralda”, uma das regi-
ões mais bonitas do Mediterrâneo, com um turismo de 
altíssimo nível. Sairemos de Olbia para PORTO CERVO, 
coração da Costa Esmeralda construído ao redor de 
duas marinas. PALAU, pequena cidade cheia de vida 
com um porto ativo. Aqui embarcaremos em uma curta 
travessia (uns 20 minutos) para LA MADDALENA, pito-
resco vilarejo, o principal do arquipélago que tem seu 
nome; tempo para fazer um passeio em paisagens mag-
níficas. No verão poderemos desfrutar de uma de suas 
praias. Retornaremos de barco para Palau e seguiremos 
até SASSARI, chegada e Jantar incluído.-

05 SEX. Sassari-Alghero- Bosa - Abbasanta Losa- 
Cagliari.- .-

Tempo em Sassari, o segundo centro político, comer-
cial e cultural da Sardenha; você vai poder conhecer 
as vielas do centro e sua grande catedral barroca. 
Posteriormente viajaremos para ALGHERO, uma peque-
na e encantadora cidade junto ao mar, seus habitantes 
falam catalão (além de Italiano) e seu centro histórico 
se encontra quase intacto rodeado por fortes muralhas. 
Tempo para passear e almoçar. Viajaremos para o sul 
da ilha, paisagens espetaculares seguindo a costa. Uma 
breve parada em BOSA, característico povoado Sardo. 
Em ABBASANTA LOSA conheceremos um dos ¨nuraghe¨ 
da ilha, monumentos megalíticos, fortaleza circular. 
Ingresso incluído para visitar o recinto. CAGLIARI, che-
gada ao final do dia. Jantar incluído. 

06 SAB. Cagliari- Travessia noturna.-
No período da manhã faremos uma visita panorâmica 
à capital da Sardenha, bela cidade que já era habita-
da 800 anos antes de Cristo. Veremos seus elegantes 
bulevares, o anfiteatro romano, sua catedral e o bairro 
do castelo que domina a cidade. Tarde livre. No final 
da tarde embarcaremos em um moderno ferry. Noite a 
bordo, acomodação em camarotes com banheiro. 
Nota: Em ocasiões, devido à falta de disponibilidade no 
ferry boat previsto, poderemos o tomar ferry boat de 

Ólbia para Civitavecchia (saída de Cagliari pegando a 
estrada para Ólbia às 16h00).
07 DOM. Civitavecchia- Tarquinia. Roma.-
Chegada a Civitavecchia de manhã cedo. Visitaremos a 
cidade medieval de TARQUINIA.- Continuaremos rumo a 
ROMA –Chegada ao redor das 13h00-.

08 SEG. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Saída cedo rumo ao Sul da Itália. Um breve passeio 
por Nápoles, e depois embarque para a ILHA DE CAPRI 
(travessia em barco incluída). Opçionalmente, poderá 
ir em lancha à “Gruta Branca” ou em bondinho para 
Capri capital. Após a hora do almoço, novo embarque 
seguindo para SORRENTO, povoado repleto de encanto 
e de vida turística, aos pés de um grande penhas-
co. Tempo para passear. Continuação até o Golfo de 
Salerno. Jantar incluído e hospedagem em SALERNO.

09 TER. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Partiremos rumo ao sul da “bota”. Fascinantes paisagens 
do sul da Itália, cruzando o Parque Nacional de Cilento. 
Chegada a PAOLA, à beira do mar Tirreno. Visita ao santu-
ário de São Francisco de Paula. Tempo livre para almoçar 
em seu belo centro histórico. Continuaremos nossa via-
gem rumo a VILLA SAN GIOVANNI onde embarcaremos 
para uma curta travessia até a ilha da SICÍLIA. Chegada 
a MESSINA onde teremos tempo para visitar sua catedral. 
Seguiremos até TAORMINA. Jantar incluído. 
NOTA: hospedagem na ¨região de Taormina¨, em algumas 
datas específicas a hospedagem poderá ser em Messina. 

10 QUA. Taormina.-
Aos pés do vulcão Etna, visite a bela cidade de TAORMINA 
que foi definida por Winston Churchill como ¨o lugar 
mais bonito da Terra¨. Tarde livre em Taormina. Tempo 
para passear pelo antigo centro da cidade, seu teatro 
grego, o qual domina paisagens e possui um cenário 
inesquecível. Poderá também ir à praia. Jantar incluído. 

11 QUI. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
A viagem segue rumo a NOTO, pequena cidade barroca 
da Sicília. Continuação até  SIRACUSA, cidade que por 
algum tempo foi rival de Atenas e Roma devido ao seu 
poder e esplendor. Tempo para visitar seu magnífico 
centro histórico. Após a hora do almoço, a viagem segue 
para AGRIGENTO. Do ônibus visualizaremos o magnífico 
conjunto do Vale dos Templos. Jantar incluído. 

12 SEX. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Visita com guia local ao Vale dos Templos, impressionan-
te recinto arqueológico considerado como o mais com-
pleto dos templos gregos (entrada incluida). Viajaremos 
rumo a MARSALA, histórica cidade com um ambiente 
muito animado e famosa pelo seu vinho. Disporemos 
de tempo para almoçar. Continuaremos contornando 
as salinas de Marsala rumo a ÉRICE, pequena cidade de 
origem fenícia junto ao mar. Tempo para passear. Logo 
após, chegada a PALERMO. Jantar incluído.

13 SAB. Palermo- Monreale- Travessia noturna.-
Depois do café da manhã visitaremos PALERMO incluin-
do um translado ao belo vilarejo (hoje localizado fora da 
cidade) de MONREALE, conjunto arquitetônico declara-
do Patrimônio da Humanidade. A capital siciliana é uma 
cidade cheia de contrastes com histórias de árabes, nor-
mandos e de esplendor Barroco. Destaca-se a Catedral 
(entrada incluida) e o Palácio dos Normandos com sua 
capela Palatina. Tempo livre ao finalizar a visita. No final 
da tarde embarque em um moderno ferry boat noturno. 
Acomodação em camarotes duplos com banho.

14 DOM. Nápoles- Pompeia- Cassino- Roma.-
Desembarque em Nápoles no início da manhã (café 
da manhã não incluído). Saída em direção a POMPÉIA, 
onde poderá admirar, com guia local, as ruínas da 
cidade romana que ficou coberta pelas cinzas do vul-
cão Vesúvio (entrada ao recinto incluída). Tempo para 
almoçar. Continuação até CASSINO, onde se encontra 
a imensa Abadia e o cemitério Polaco, lugar onde 
ocorreu uma das mais duras batalhas da Segunda 
Guerra Mundial. Continuação até ROMA. Chegada 
no final da tarde.Fim dos nossos serviços.  Verifique 
a hora de seu voo  para saber se vai precisar de uma 
noite adicional. 

Itália, Córsega, Sardenha e Sicília 

ID: 18529 DBL INDIV

T.Alt $ 2186 2835

T.Med $ 2351 3000

T.Baixa $ 2064 2713

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

Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões os horários dos ferrys 
utilizados podem variar adaptando o pro-
grama do dia afetado. 

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

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

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

• Barco: Ilha Madalena.
• Visita Panorâmica em: Florença, 

Cagliari, Agrigento, Palermo, Pompéia.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em 

Florença, Monreale em Palermo.
• Entradas: Nuraghe em Abbasanta 

Losa, Entrada e visita do vale dos 
templos em Agrigento, Catedral de 
Monreale, Pompéia.

• Passeio em Trem: Pela cidade do Corte.
• Ferry: Itália-Córsega, Córsega-

Sardenha, Sardenha - Roma, Nápoles/ 
Capri/ Sorrento, San Giovanni / 
Messina em Sicília, Palermo/ Nápoles.

• 7 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Sassari, Cagliari, Salerno, Taormina, 
Taormina, Agrigento, Palermo.

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

PENINSULA IBÉRICA
AM

ÉRICA
ASIA E OCEANIA

ORIENTE M
EDIO

M
AIS INCLUIDO

ECONÔM
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ATLÂNTICO
M

EDITERRÂNEO
NÓRDICA
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ATÉ 15 DIAS

M
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DESDE 1426E 15 DÍAS

Roma

Asís

Rávena

Pompéia
Salerno

Paola

Nápoles

Capri

Taormina
Siracusa

Noto
Agrigento

Erice
Palermo

Veneza

Pisa

Florença

Rapallo

1

2

2

3/1

1

1

1
1

1

costa azul

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

02 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 indepen-
dente de MÔNACO. Durante a viagem, boa oportuni-
dade para conhecer o tradicional método de fabri-
cação de perfumes. Continuação por belas paisagens 
da Riviera Italiana, onde os Alpes se encontram com o 
Mediterrâneo. Chegada à VENEZA no final do dia. A hos-
pedagem em Veneza será na região de Mestre

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

04 SEX. Veneza-Ravena-Assis-Roma.-
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.

05 SAB. Roma.-
Faremos uma visita panorâmica durante a qual 
você receberá uma introdução sobre a cidade eterna. 
Finalizaremos em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você pode-
rá 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.

06 DOM. Roma.-
Dia livre para conhecer a cidade.

07 SEG. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Saída cedo rumo ao Sul da Itália. Um breve passeio 
por Nápoles, e depois embarque para a ILHA DE CAPRI 
(travessia em barco incluída). Opçionalmente, poderá ir 
em lancha à “Gruta Branca” ou em bondinho para Capri 
capital. Após a hora do almoço, novo embarque seguin-
do para SORRENTO, povoado repleto de encanto e de 
vida turística, aos pés de um grande penhasco. Tempo 
para passear. Continuação até o Golfo de Salerno. 
Jantar incluído e hospedagem em SALERNO.

08 TER. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Partiremos rumo ao sul da “bota”. Fascinantes paisagens 
do sul da Itália, cruzando o Parque Nacional de Cilento. 
Chegada a PAOLA, à beira do mar Tirreno. Visita ao santu-
ário de São Francisco de Paula. Tempo livre para almoçar 
em seu belo centro histórico. Continuaremos nossa viagem 
rumo a VILLA SAN GIOVANNI onde embarcaremos para 
uma curta travessia até a ilha da SICÍLIA. Chegada a 
MESSINA onde teremos tempo para visitar sua catedral. 
Seguiremos até TAORMINA. Jantar incluído. 
NOTA: hospedagem na ¨região de Taormina¨, em algu-
mas datas específicas a hospedagem poderá ser em 
Messina. 

09 QUA. Taormina.-
Aos pés do vulcão Etna, visite a bela cidade de TAORMINA 
que foi definida por Winston Churchill como ¨o lugar 
mais bonito da Terra¨. Tarde livre em Taormina. Tempo 

para passear pelo antigo centro da cidade, seu teatro 
grego, o qual domina paisagens e possui um cenário 
inesquecível. Poderá também ir à praia. Jantar incluído. 

10 QUI. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
A viagem segue rumo a NOTO, pequena cidade barroca 
da Sicília. Continuação até  SIRACUSA, cidade que por 
algum tempo foi rival de Atenas e Roma devido ao seu 
poder e esplendor. Tempo para visitar seu magnífico 
centro histórico. Após a hora do almoço, a viagem segue 
para AGRIGENTO. Do ônibus visualizaremos o magnífico 
conjunto do Vale dos Templos. Jantar incluído. 

11 SEX. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Visita com guia local ao Vale dos Templos, impressionan-
te recinto arqueológico considerado como o mais com-
pleto dos templos gregos (entrada incluida). Viajaremos 
rumo a MARSALA, histórica cidade com um ambiente 
muito animado e famosa pelo seu vinho. Disporemos 
de tempo para almoçar. Continuaremos contornando 
as salinas de Marsala rumo a ÉRICE, pequena cidade de 
origem fenícia junto ao mar. Tempo para passear. Logo 
após, chegada a PALERMO. Jantar incluído.

12 SAB. Palermo- Monreale- Travessia noturna.-
Depois do café da manhã visitaremos PALERMO incluin-
do um translado ao belo vilarejo (hoje localizado fora da 
cidade) de  MONREALE, conjunto arquitetônico decla-
rado Patrimônio da Humanidade.  A capital siciliana é 
uma cidade cheia de contrastes com histórias de ára-
bes, normandos e de esplendor Barroco. Destaca-se a 
Catedral (entrada incluida) e o Palácio dos Normandos 
com sua capela Palatina. Tempo livre ao finalizar a visi-
ta. No final da tarde embarque em um moderno  ferry 
boat noturno. Acomodação em camarotes duplos com 
banho.

13 DOM. Nápoles- Pompéia- Cassino- Roma.-
Desembarque em Nápoles no início da manhã (café 
da manhã não incluído). Saída em direção a POMPÉIA, 
onde poderá admirar, com guia local, as ruínas da 
cidade romana que ficou coberta pelas cinzas do vul-
cão Vesúvio (entrada ao recinto incluída). Tempo para 
almoçar. Continuação até CASSINO, onde se encontra 
a imensa Abadia e o cemitério Polaco, lugar onde ocor-
reu uma das mais duras batalhas da Segunda Guerra 
Mundial. Continuação até ROMA. Chegada no final da 
tarde.

14 SEG. Roma- Florença.-
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. Traslado 
ao mirante de Miguel Ângelo  e visita panorâmica da 
cidade, onde se conhecerá seus principais pontos de 
interesse turístico. Tarde livre. Sugere-se pela tarde 
conhecer suas famosas feirinhas e mercados sendo que 
a capital da Toscana é uma das cidades italianas mais 
procuradas para fazer compras ou visitar algum de seus 
importantes museus.

15 TER. Florença-Pisa- Sestri Levante -Montecarlo-
Costa Azul.-

Saída de Florença até PISA e tempo para admirar seu 
conjunto artístico, onde está localizada a famosa torre 
inclinada. A viagem segue pela Riviera Italiana, com 
belas paisagens. Chegada à  SESTRI LEVANTE encanta-
dora pequena cidade turística junto ao mar.Tempo para 
almoçar e passear.   Continuação até a Costa Azul fran-
cesa. Chegada no meio da tarde à MONTECARLO, onde 
se poderá conhecer seu histórico cassino. Continuação à 
COSTA AZUL. Chegada aproximadamente as 20 hrs. 
Nota: em algumas datas a hospedagem poderá ser efe-
tuada em alguma cidade próxima a Nice na Costa Azul. 
Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional. 

Itália de Norte a Sul
MESSINA

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

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

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

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões os horários dos ferrys 
utilizados podem variar adaptando o pro-
grama do dia afetado. 

V.COMPL
ID: 18521

FIN PAL.
ID: 18522

FIN ROMA
ID: 18523 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $2074 2760 1580 2091 1777 2367

T. Med $2106 2792 1569 2080 1864 2454

T.Baix $1862 2548 1426 1937 1612 2202

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 

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

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

/ Tronchetto.
• Visita Panorâmica em: Veneza, Assis, 

Roma, Agrigento, Palermo, Pompéia, 
Florença.

• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Traslado: Monreale em Palermo, Piazzale 

Michelangelo em Florença.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza, Basilica de São Francisco em 
Assis, Entrada e visita do vale dos tem-
plos em Agrigento, Catedral de Monreale, 
Pompeia.

• Ferry: Napoles/ Capri/ Sorrento, San 
Giovanni / Messina em Sicilia, Palermo/ 
Nápoles.

• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Salerno, Taormina, Taormina, Agrigento, 
Palermo.

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
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HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE 

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1843E-DÍAS 12
DATAS DE SAÍDA

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

02 QUI. Roma.-
Visita panorâmica, com breves explicações sobre a 
Cidade Eterna. Finalização na Praça SAO PEDRO DO 
VATICANO, onde Opçionalmente, poderá visitar a 
Basílica e os museus. À noite, traslado incluído ao ani-
mado bairro de Trastévere, conhecido por seus peque-
nos restaurantes típicos.

03 SEX. Roma.-
Dia livre para conhecer a cidade.

04 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 utili-
zando o sistema de escadas e rampas móveis, entrar no 
penhasco 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 segui-
remos para SIENA, com sua famosa Piazza del Campo e 
seu Duomo. Tarde em Siena.

05 DOM. Siena-Monteriggione- S. Gimignano- 
Florença.-

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 tor-
res 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).

06 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. 

07 TER. Florença-Bastia-Corte-Ajaccio.-
Sairemos cedo de Florença rumo a Livorno, onde embar-
caremos em um moderno ferry  (saída às 08:00h)  com 
destino à ilha de Córsega. Disfrutaremos do mar duran-
te esta travessia com mais de quatro horas de dura-
ção.  Chegada a  BASTIA, uma pitoresca cidade, onde 
se destaca seu velho porto repleto de restaurantes e 
bairro de “Terra Nova” rodeado por suas impressionan-
tes muralhas. Tempo para passear e almoçar. Depois do 
almoço, viajaremos pelo interior da Córsega, com suas 
impressionantes paisagens de altas montanhas. Parada 
em CORTE, um bonito vilarejo cheio de vida, dominado 
por sua cidadela, incluímos passeio em trem turístico. 
A viagem continua entre altas montanhas até AJACCIO, 
onde chegaremos no final da tarde. 
Nota: A saída de Florença será às seis horas da manhã 
(café-da-manhã não incluído). 

08 QUA. Ajaccio-Propriano-Bonifacio-Olbia.-
Tempo livre na capital da Córsega, você poderá passear 
pelo seu centro histórico onde se encontra a casa em 
que nasceu Napoleão e por suas elegantes avenidas 
junto ao porto. Posteriormente seguiremos nossa rota 
entre paisagens de grande beleza, parada e tempo para 
almoçar em PROPRIANO, pitoresca cidade junto ao 
mar. BONIFACIO, chegada a esta cidade situada entre 
penhascos, onde você terá tempo para passear por “La 
Marina” com seus grandes iates ou subir à “cidade alta” 
com suas charmosas ruas e muralhas. Embarcaremos 
de ferry, uma travessia de 50 minutos nos separa da 
Sardenha. Chegada a Santa Teresa Gallura e continua-
ção do roteiro para OLBIA.- Chegada no final da tarde. 

09 QUI. Olbia- Porto Cervo -Palau-La Maddalena 
-Sassari.-

Hoje conheceremos a “Costa Esmeralda”, uma das regi-
ões mais bonitas do Mediterrâneo, com um turismo de 
altíssimo nível. Sairemos de Olbia para PORTO CERVO, 
coração da Costa Esmeralda construído ao redor de 
duas marinas. PALAU, pequena cidade cheia de vida 
com um porto ativo. Aqui embarcaremos em uma curta 
travessia (uns 20 minutos) para LA MADDALENA, pito-
resco vilarejo, o principal do arquipélago que tem seu 
nome; tempo para fazer um passeio em paisagens mag-
níficas. No verão poderemos desfrutar de uma de suas 
praias. Retornaremos de barco para Palau e seguiremos 
até SASSARI, chegada e Jantar incluído.-

10 SEX. Sassari-Alghero- Bosa - Abbasanta Losa- 
Cagliari.- .-

Tempo em Sassari, o segundo centro político, comer-
cial e cultural da Sardenha; você vai poder conhecer 
as vielas do centro e sua grande catedral barroca. 
Posteriormente viajaremos para ALGHERO, uma peque-
na e encantadora cidade junto ao mar, seus habitantes 
falam catalão (além de Italiano) e seu centro histórico 
se encontra quase intacto rodeado por fortes muralhas. 
Tempo para passear e almoçar. Viajaremos para o sul 
da ilha, paisagens espetaculares seguindo a costa. Uma 
breve parada em BOSA, característico povoado Sardo. 
Em ABBASANTA LOSA conheceremos um dos ¨nuraghe¨ 
da ilha, monumentos megalíticos, fortaleza circular. 
Ingresso incluído para visitar o recinto. CAGLIARI, che-
gada ao final do dia. Jantar incluído. 

11 SAB. Cagliari- Travessia noturna.-
No período da manhã faremos uma visita panorâmica 
à capital da Sardenha, bela cidade que já era habita-
da 800 anos antes de Cristo. Veremos seus elegantes 
bulevares, o anfiteatro romano, sua catedral e o bairro 
do castelo que domina a cidade. Tarde livre. No final 
da tarde embarcaremos em um moderno ferry. Noite a 
bordo, acomodação em camarotes com banheiro. 
Nota: Em ocasiões, devido à falta de disponibilidade no 
ferry boat previsto, poderemos o tomar ferry boat de 
Ólbia para Civitavecchia (saída de Cagliari pegando a 
estrada para Ólbia às 16h00).

12 DOM. Civitavecchia- Tarquinia. Roma.-
Chegada a Civitavecchia de manhã cedo. Visitaremos a 
cidade medieval de TARQUINIA.- Continuaremos rumo 
a ROMA –Chegada ao redor das 13h00-.Fim dos nossos 
serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai 
precisar de uma noite adicional. 

Itália, Toscana, Córsega e Sardenha

Roma

Livorno

Civitavecchia

Orvieto

Bastia
Corte

Florença

Siena

Ajaccio

Sassari

Cagliari

Olbia

2

1

1

1

1

1

3

ID: 18532 DBL INDIV

T.Alt $ 1859 2558

T.Med $ 1843 2526

AJACCIO

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

Por motivos climatológicos de força 
maior, em raras ocasiões os horários dos 
ferrys utilizados podem variar adaptan-
do o programa do dia afetado. 

11

Abr.20: 08, 22, 29
Mai.20: 06, 13, 27
Jun.20: 10, 17
Jul.20: 01, 08, 15, 29
Ago.20: 05, 12, 19
Set.20: 02, 09, 16, 30
Out.20: 07, 14, 28

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 
em ônibus guia falando espanhol, segu-
ro básico de viagem, café da manhã 
tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Ilha Maddalena.
• Visita Panorâmica em: Roma, Orvieto, 

Florença, Cagliari.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Entradas: Nuraghe em Abbasanta Losa.
• Passeio em Trem: Pela cidade do Corte.
• Ferry: Itália-Córsega, Córsega-

Sardenha, Sardenha - Roma.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Sassari, Cagliari.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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DESDE 1803E-DÍAS 13/14/16

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID: 19391

OPÇÃO2
ID: 19392

OPÇION 3
ID: 19393 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1926 2602 2144 2899 2372 3223

T. Med $ 1926 2602 2245 3000 2441 3292

T.Baix $ 1803 2479 2016 2771 2213 3064

Grécia e Sicília Opção 1

Grécia e Sicília fim Roma Opção 2

Grécia, Roma e Sicília Opção 3

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

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões os horários dos ferrys utilizados 
podem variar adaptando o programa do dia 
afetado. 

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

NÁPOLES

Taormina

Delfos

Kalabáka

Atenas 

Micenas

Corinto 

Olímpia 

Salerno

Loreto

roma

1

1

1

11

2

3

1/3

Siracusa
Noto

Agrigento
Erice

1
1

Palermo

Ancona

(OPÇ. 1) GRÉCIA E SICÍLIA
01 SEG. Atenas.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá 
de tarde informação para o início do seu roteiro, ou através 
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalabáka.-
Saída no começo da manhã rumo ao norte da Grécia. Parada 
em KAMENA VOURLA, bonito centro turístico junto ao 
mar, entre magníficas paisagens. Continuação da viagem. 
Faremos uma breve parada no desfiladeiro onde acon-
teceu a Batalha das Termópilas.  KALABÁKA, chegada no 
início da tarde. Visita do vale de METEORAS, impressionante 
lugar declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e 
um dos mais famosos mosteiros (ingresso incluído). Jantar 
incluído. 

03 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre belas paisagens, 
chegada a DELFOS. Tempo livre para almoçar e conhecer 
o conjunto arqueológico que domina o golfo de Corinto. 
Continuação até ATENAS e chegada no meio da tarde.

04 QUI. Atenas.-
Faremos uma visita panorâmica à cidade de Atenas; conhe-
ceremos o Palácio Presidencial, o estádio Panatenaico onde 
se celebraram os primeiros jogos olímpicos modernos, a 
biblioteca nacional, as movimentadas praças do centro, 
os novos bairros surgidos com as olimpíadas de 2004 e a 
Acrópolis (entrada não incluída). À noite faremos um trans-
lado à região de PLAKA, local repleto de pequenas tabernas 
gregas onde você também poderá desfrutar do rico folclore 
deste país. 

05 SEX. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- Olímpia.-
Sairemos de manhã para a região do Peloponeso. Faremos 
uma parada no CANAL DE CORINTO. Depois disso passaremos 
um tempo na imensa fortaleza de ACROCORINTO, ingresso 
incluído. Na parte mais alta do assentamento descansam 
os alicerces do Templo de Afrodite. Continuaremos rumo 
a Micenas, colossal cidadela do século XVIII A.C., berço da 
primeira civilização europeia (ingresso incluído). Pararemos 
em TRÍPOLI, capital provincial em uma região produtora de 
excelentes vinhos. No meio da tarde continuaremos rumo a 
OLÍMPIA. Jantar incluído.

06 SAB. Olímpia- Patras- (travessia noturna).-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você poderá conhecer 
o recinto arqueológico (ingresso incluído) que foi berço dos 
Jogos Olímpicos na antiguidade. Posteriormente, atravessa-
remos o montanhoso interior do Peloponeso. Continuaremos 
rumo a PATRAS, ingresso incluído para visitar seu potente 
castelo construído no século VI, logo depois, tempo para 
almoçar. Às 17h30 (o horário pode variar) embarcaremos em 
um moderno ferry-boat, suas condições são as de um cru-
zeiro. A embarcação segue pela costa grega passando junto 
às ilhas de Ítaca e Cefalônia e faz parada em Igumenitsa. 
Alojamento em camarotes duplos com banheiro. 
Notas: Em ocasiões, por razões climáticas, revisão da embar-
cação ou modificação de horários, greves, ferry-boat com-
pleto poderíamos tomar um ferry-boat diferente a partir de 
Igumenitsa ou então fazer a viagem para Roma de avião. Café 
da manhã não incluído no ferry-boat.

07 DOM. Ancona- Loreto -Roma.-
Manhã descansando a bordo em nossa travessia pelo mar 
Adriático. Chegada a Ancona prevista para as 14h00, desem-
barque, continuaremos para LORETO, tempo para conhecer 
o Santuário da Santa Casa de Loreto, casa da Virgem Maria, 
e percorrer seu belo centro medieval. Posteriormente, atra-
vessaremos os Apeninos entre belas paisagens na região dos 
Abruzzos. ROMA - Chegada prevista para o final do dia -.

08 SEG. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Saída cedo rumo ao Sul da Itália. Um breve passeio por 
Nápoles, e depois embarque para a ILHA DE CAPRI (travessia 
em barco incluída). Opçionalmente, poderá ir em lancha à 
“Gruta Branca” ou em bondinho para Capri capital. Após a 
hora do almoço, novo embarque seguindo para SORRENTO, 
povoado repleto de encanto e de vida turística, aos pés de 
um grande penhasco. Tempo para passear. Continuação 
até o Golfo de Salerno. Jantar incluído e hospedagem em 
SALERNO.

09 TER. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Partiremos rumo ao sul da “bota”. Fascinantes paisagens do 
sul da Itália, cruzando o Parque Nacional de Cilento. Chegada 
a PAOLA, à beira do mar Tirreno. Visita ao santuário de São 
Francisco de Paula. Tempo livre para almoçar em seu belo 
centro histórico. Continuaremos nossa viagem rumo a VILLA 
SAN GIOVANNI onde embarcaremos para uma curta traves-
sia até a ilha da SICÍLIA. Chegada a MESSINA onde teremos 
tempo para visitar sua catedral. Seguiremos até TAORMINA. 

Jantar incluído. 
NOTA: hospedagem na ¨região de Taormina¨, em algumas 
datas específicas a hospedagem poderá ser em Messina. 

10 QUA. Taormina.-
Aos pés do vulcão Etna, visite a bela cidade de TAORMINA 
que foi definida por Winston Churchill como ¨o lugar mais 
bonito da Terra¨. Tarde livre em Taormina. Tempo para pas-
sear pelo antigo centro da cidade, seu teatro grego, o qual 
domina paisagens e possui um cenário inesquecível. Poderá 
também ir à praia. Jantar incluído. 

11 QUI. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
A viagem segue rumo a  NOTO, pequena cidade barroca da 
Sicília. Continuação até  SIRACUSA, cidade que por algum 
tempo foi rival de Atenas e Roma devido ao seu poder e 
esplendor. Tempo para visitar seu magnífico centro histórico. 
Após a hora do almoço, a  viagem segue para AGRIGENTO. 
Do ônibus visualizaremos o magnífico conjunto do Vale dos 
Templos. Jantar incluído. 

12 SEX. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Visita com guia local ao Vale dos Templos, impressionante 
recinto arqueológico considerado como o mais completo 
dos templos gregos (entrada incluida).  Viajaremos rumo a 
MARSALA, histórica cidade com um ambiente muito ani-
mado e famosa pelo seu vinho. Disporemos de tempo para 
almoçar. Continuaremos contornando as salinas de Marsala 
rumo a ÉRICE, pequena cidade de origem fenícia junto ao 
mar. Tempo para passear.  Logo após, chegada a PALERMO. 
Jantar incluído.

13 SAB. Palermo.-
Depois do café da manhã  visitaremos  PALERMO  incluin-
do um translado ao belo vilarejo (hoje localizado fora da 
cidade) de  MONREALE,  conjunto arquitetônico declarado 
Patrimônio da Humanidade. A capital siciliana é uma cidade 
cheia de contrastes com histórias de árabes, normandos e de 
esplendor Barroco. Destaca-se a Catedral (entrada inclui-
da)  e o Palácio dos Normandos com sua capela Palatina. 
Tempo livre ao finalizar a visita.
Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu voo  para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) GRÉCIA E SICÍLIA FIM ROMA
DIAS 1 - 12 COMO EM OPÇ. 1
13 SAB. Palermo- Monreale- Travessia noturna.-
Depois do café da manhã  visitaremos PALERMO incluin-
do um translado ao belo vilarejo (hoje localizado fora da 
cidade) de  MONREALE, conjunto arquitetônico declarado 
Patrimônio da Humanidade. A capital siciliana é uma cidade 
cheia de contrastes com histórias de árabes, normandos e de 
esplendor Barroco. Destaca-se a Catedral (entrada incluida) 
e o Palácio dos Normandos com sua capela Palatina. Tempo 
livre ao finalizar a visita. No final da tarde embarque em um 
moderno  ferry boat noturno. Acomodação em camarotes 
duplos com banho.

14 DOM. Nápoles- Pompéia- Cassino- Roma.-
Desembarque em Nápoles no início da manhã (café da 
manhã não incluído). Saída em direção a POMPÉIA, onde 
poderá admirar, com guia local, as ruínas da cidade romana 
que ficou coberta pelas cinzas do vulcão Vesúvio (entrada 
ao recinto incluída). Tempo para almoçar. Continuação até 
CASSINO, onde se encontra a imensa Abadia e o cemitério 
Polaco, lugar onde ocorreu uma das mais duras batalhas da 
Segunda Guerra Mundial. Continuação até ROMA. Chegada 
no final da tarde.Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora 
de seu voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 3) GRÉCIA, ROMA E SICÍLIA
DIAS 1 - 13 COMO EM OPÇ. 2
14 DOM. Nápoles- Pompéia- Cassino- Roma.-
Desembarque em Nápoles no início da manhã (café da 
manhã não incluído). Saída em direção a POMPÉIA, onde 
poderá admirar, com guia local, as ruínas da cidade romana 
que ficou coberta pelas cinzas do vulcão Vesúvio (entrada 
ao recinto incluída). Tempo para almoçar. Continuação até 
CASSINO, onde se encontra a imensa Abadia e o cemitério 
Polaco, lugar onde ocorreu uma das mais duras batalhas da 
Segunda Guerra Mundial. Continuação até ROMA. Chegada 
no final da tarde.

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

16 TER. Roma.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 
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O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Atenas, Olímpia, 

Agrigento, Palermo.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em Atenas
• Traslado: Monreale em Palermo.
• Entradas: Mosteiro em Meteora, sítio arque-

ológico de Delfos, Fortaleza de Acrocorinto, 
Micenas, Sítio arqueológico de Olímpia, 
Castelho de Patras, Entrada e visita do 
vale dos templos em Agrigento, Catedral de 
Monreale.

• Ferry: Patras (GR)/ Ancona (IT), Napoles/ 
Capri/ Sorrento, San Giovanni / Messina em 
Sicilia.

• 7 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Kalabáka, Olímpia, Salerno, Taormina, 
Taormina, Agrigento, Palermo.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Palermo, Pompéia.
• Traslado: Monreale em Palermo.
• Entradas: Catedral de Monreale, Pompeia.
• Ferry: Palermo/ Nápoles.

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Pompéia, Roma.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Entradas: Pompeia.
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HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 2043E-14/15/18
DATAS DE SAÍDA

(OPÇ.1) TODA GRÉCIA E SICÍLIA 
01 DOM. Atenas.-
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 SEG. Atenas.-
Faremos uma visita panorâmica à cidade de Atenas; conhe-
ceremos o Palácio Presidencial, o estádio Panatenaico onde se 
celebraram os primeiros jogos olímpicos modernos, a biblio-
teca nacional, as movimentadas praças do centro, os novos 
bairros surgidos com as olimpíadas de 2004 e a Acrópolis 
(entrada no incluída).
De noite incluímos um traslado ao bairro de PLAKA, local 
repleto de pequenas tavernas gregas, onde se poderá desfrutar 
do rico folclore deste país. 

03 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalabáka.-
Saída no começo da manhã rumo ao norte da Grécia. Parada em 
KAMENA VOURLA, bonito centro turístico junto ao mar, entre 
magníficas paisagens. Continuação da viagem. Faremos uma 
breve parada no desfiladeiro onde aconteceu a Batalha das 
Termópilas.  KALABÁKA, chegada no início da tarde. Visita do 
vale de METEORAS, impressionante lugar declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO e um dos mais famosos mostei-
ros (ingresso incluído). Jantar incluído. 

04 QUA. Kalabáka- Metsovo- Corfu- Lêucade.-
Uma etapa emocionante cheia de beleza. Saída entre monta-
nhas até METSOVO. Tempo livre para um café nesta cidade que 
relembra a história e influência do mundo eslavo e turco no 
norte da Grécia. Continuação até IGUMENITSA , de onde embar-
camos à belíssima Ilha de Corfú. Travessia com duração aproxi-
mada de uma hora e meia nas águas do mar Jônico, em frente 
às costas da Albânia. Sugerimos almoçar durante a travessia. 
Na ilha de CORFÚ, a pérola do ¨Mar Jônico¨, se conhecerá a sua 
capital KERKYRA , que conserva intacto seu centro histórico 
de estilo veneziano. Também se conhecerá KANONI, a belís-
sima igreja bizantina construída sobre uma ilhota. Embarque 
novamente para regresso à Grécia continental e continuação 
até LÊUCADE, pequena e pitoresca ilha unida ao continente por 
uma ponte. Jantar incluído e hospedagem. 

05 QUI. Lêucade-Cruzeiro ilhas do Mar Jônico-Lêucade.-
Hoje o protagonista é o mar e as ilhas do Jônico grego. 
Embarcaremos em um cruzeiro de um dia que nos levará para 
conhecer: PORTO KATSIKI, uma praia belíssima; CEFALÔNIA, a 
maior ilha do Jônico, onde poderemos passear pela pitoresca 
cidade de FISCARDO; ITACA, a pátria de Ulisses,   passeio pela 
cidade de FRIKES; e, posteriormente, o barco entrará em uma 
gruta escondida em MEGANISI Nosso barco também efetua 
parada em SCORPIOS, a ilha de Onassis, onde poderemos 
banhar-nos. Durante o cruzeiro está incluído um pequeno lan-
che. Retorno ao porto de NIdri onde desembarcaremos e retor-
naremos ao nosso hotel em Lêucade. Jantar incluído. 
Nota: Em raríssimas ocasiões,  por motivos climatológicos ou 
operacionais,  o roteiro do barco poderá sofrer alterações, ser 
completamente cancelado ou modificar o número de ilhas 
visitadas.

06 SEX. Lêucade- Nafpaktos- Delfos- Olímpia.-
Viagem até o sul do Mar Jônico e o Golfo de Corinto, onde se 
conhecerá NAFPAKTOS, seu castelo nos lembra que essa cida-
de é LEPANTO, famosa batalha naval entre cristãos e turcos. 
Entre belas paisagens, chegada a DELFOS no final da manhã. 
Ingresso incluído para visitar o belo conjunto arqueológico 
que predomina o golfo de Corinto com paisagens incríveis. 
Tempo para almoçar. Continuação pelo Peloponeso e chegada 
a Olímpia. Jantar incluído.

07 SAB. Olímpia- Patras- (travessia noturna).-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você poderá conhecer o 
recinto arqueológico (ingresso incluído) que foi berço dos Jogos 
Olímpicos na antiguidade. Posteriormente, atravessaremos 
o montanhoso interior do Peloponeso.  Continuaremos rumo 
a PATRAS, ingresso incluído para visitar seu potente castelo 
construído no século VI, logo depois, tempo para almoçar. Às 
17h30 (o horário pode variar) embarcaremos em um moderno 
ferry-boat, suas condições são as de um cruzeiro. A embarca-
ção segue pela costa grega passando junto às ilhas de Ítaca e 
Cefalônia e faz parada em Igumenitsa. Alojamento em camaro-
tes duplos com banheiro. 
Notas: Em ocasiões, por razões climáticas, revisão da embar-
cação ou modificação de horários, greves, ferry-boat com-
pleto poderíamos tomar um ferry-boat diferente a partir de 
Igumenitsa ou então fazer a viagem para Roma de avião. Café 
da manhã não incluído no ferry-boat.

08 DOM. Ancona- Loreto -Roma.-
Manhã descansando a bordo em nossa travessia pelo mar 
Adriático. Chegada a Ancona prevista para as 14h00, desem-
barque, continuaremos para LORETO, tempo para conhecer 
o Santuário da Santa Casa de Loreto, casa da Virgem Maria, 
e percorrer seu belo centro medieval. Posteriormente, atra-
vessaremos os Apeninos entre belas paisagens na região dos 
Abruzzos. ROMA - Chegada prevista para o final do dia -.

09 SEG. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Saída cedo rumo ao Sul da Itália. Um breve passeio por Nápoles, 
e depois embarque para a ILHA DE CAPRI (travessia em barco 
incluída). Opçionalmente, poderá ir em lancha à “Gruta Branca” 
ou em bondinho para Capri capital. Após a hora do almoço, 
novo embarque seguindo para SORRENTO, povoado repleto 
de encanto e de vida turística, aos pés de um grande penhas-
co. Tempo para passear. Continuação até o Golfo de Salerno. 
Jantar incluído e hospedagem em SALERNO.

10 TER. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Partiremos rumo ao sul da “bota”. Fascinantes 
paisagens do sul da Itália, cruzando o Parque 
Nacional de Cilento. Chegada a PAOLA, à beira do 
mar Tirreno. Visita ao santuário de São Francisco 
de Paula. Tempo livre para almoçar em seu belo 
centro histórico. Continuaremos nossa viagem rumo 
a VILLA SAN GIOVANNI onde embarcaremos para uma 
curta travessia até a ilha da SICÍLIA. Chegada a MESSINA 
onde teremos tempo para visitar sua catedral. Seguiremos até 
TAORMINA. Jantar incluído. 
NOTA: hospedagem na ¨região de Taormina¨, em algumas datas 
específicas a hospedagem poderá ser em Messina. 

11 QUA. Taormina.-
Aos pés do vulcão Etna, visite a bela cidade de TAORMINA que 
foi definida por Winston Churchill como ¨o lugar mais bonito 
da Terra¨. Tarde livre em Taormina. Tempo para passear pelo 
antigo centro da cidade, seu teatro grego, o qual domina pai-
sagens e possui um cenário inesquecível. Poderá também ir à 
praia. Jantar incluído. 

12 QUI. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
A viagem segue rumo a  NOTO, pequena cidade barroca da 
Sicília. Continuação até  SIRACUSA, cidade que por algum 
tempo foi rival de Atenas e Roma devido ao seu poder e 
esplendor. Tempo para visitar seu magnífico centro histórico. 
Após a hora do almoço, a  viagem segue para AGRIGENTO. 
Do ônibus visualizaremos o magnífico conjunto do Vale dos 
Templos. Jantar incluído. 

13 SEX. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Visita com guia local ao Vale dos Templos, impressionan-
te recinto arqueológico considerado como o mais completo 
dos templos gregos (entrada incluída).  Viajaremos rumo a 
MARSALA, histórica cidade com um ambiente muito animado 
e famosa pelo seu vinho. Disporemos de tempo para almoçar. 
Continuaremos contornando as salinas de Marsala rumo a 
ÉRICE, pequena cidade de origem fenícia junto ao mar. Tempo 
para passear. Logo após, chegada a PALERMO. Jantar incluído.

14 SAB. Palermo.-
Depois do café da manhã visitaremos PALERMO  incluindo um 
translado ao belo vilarejo (hoje localizado fora da cidade) 
de  MONREALE,  conjunto arquitetônico declarado Patrimônio 
da Humanidade.  A capital siciliana é uma cidade cheia de 
contrastes com histórias de árabes, normandos e de esplendor 
Barroco. Destaca-se a Catedral (entrada incluída) e o Palácio 
dos Normandos com sua capela Palatina. Tempo livre ao fina-
lizar a visita.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber 
se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) TODA GRÉCIA E SICÍLIA FIM ROMA
DÍAS 1 - 13 COMO EM LA OPÇ. 1
14 SAB. Palermo- Monreale- Travessia noturna.-
Depois do café da manhã  visitaremos PALERMO incluindo 
um translado ao belo vilarejo (hoje localizado fora da cidade) 
de  MONREALE, conjunto arquitetônico declarado Patrimônio 
da Humanidade.  A capital siciliana é uma cidade cheia de 
contrastes com histórias de árabes, normandos e de esplendor 
Barroco. Destaca-se a Catedral (entrada incluída) e o Palácio 
dos Normandos com sua capela Palatina. Tempo livre ao fina-
lizar a visita. No final da tarde embarque em um moderno ferry 
boat noturno. Acomodação em camarotes duplos com banho.

15 DOM. Nápoles- Pompéia- Cassino- Roma.-
Desembarque em Nápoles no início da manhã (café da manhã 
não incluído). Saída em direção a POMPÉIA, onde poderá 
admirar, com guia local, as ruínas da cidade romana que ficou 
coberta pelas cinzas do vulcão Vesúvio (entrada ao recinto 
incluída). Tempo para almoçar. Continuação até CASSINO, 
onde se encontra a imensa Abadia e o cemitério Polaco, lugar 
onde ocorreu uma das mais duras batalhas da Segunda Guerra 
Mundial. Continuação até ROMA. Chegada no final da tarde.
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber 
se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 3) TODA GRÉCIA, ROMA E SICÍLIA
Dias 1 - 14 como em Opç. 2
15 DOM. Nápoles- Pompéia- Cassino- Roma.-
Desembarque em Nápoles no início da manhã (café da manhã 
não incluído). Saída em direção a POMPÉIA, onde poderá 
admirar, com guia local, as ruínas da cidade romana que ficou 
coberta pelas cinzas do vulcão Vesúvio (entrada ao recinto 
incluída). Tempo para almoçar. Continuação até CASSINO, 
onde se encontra a imensa Abadia e o cemitério Polaco, lugar 
onde ocorreu uma das mais duras batalhas da Segunda Guerra 
Mundial. Continuação até ROMA. Chegada no final da tarde.

16 SEG. 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 ani-
mado bairro da cidade conhecido por seus típicos e pequenos 
restaurantes.

17 TER. Roma.-
Dia livre para conhecer a cidade.

18 QUA Roma.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

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

Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões os horários dos ferrys 
utilizados podem variar adaptando o pro-
grama do dia afetado. 

Opção 1

Opção 2

Opção 3

Toda Grécia e Sicília
Toda Grécia e Sicília fim Roma
Toda Grécia, Roma e Sicília

DÍAS 

Abr.20: 19
Mai.20: 03, 10, 17
Jun.20: 07, 21
Jul.20: 05, 12, 19

Ago.20: 02, 16
Set.20: 06, 13, 20
Out.20: 04, 18
Nov.20: 01

OPÇÃO 1
ID: 19394 

OPÇÃO2
ID: 19395

OPÇION 3
ID: 19396

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $2043 2766 2266 3069 2489 3393

T. Med $2096 2819 2399 3202 2596 3500

2

Atenas

LEUCADA

Olímpia

roma

salerno

taormina

palermo

agriento

Patras

Ancona

Nápoles
Kalabáka

2

1

1/3

1

2

1

1

1

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Cruzeiro pelas Ilhas do Jónico peque-

no almoço incluído.
• Visita Panorâmica em: Atenas, Olímpia, 

Agrigento, Palermo.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em Atenas.
• Traslado: Monreale em Palermo.
• Entradas: Mosteiro em Meteora, sitio arque-

ológico de Delfos, Sitio arqueológico de 
Olímpia, Entrada e visita do vale dos templos 
em Agrigento, Catedral de Monreale.

• Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa, 
Patras (GR)/ Ancona (IT), Nápoles/ Capri/ 
Sorrento, San Giovanni / Messina em Sicília.

• 9 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Kalabáka, Lêucade, Lêucade, Olímpia, 
Salerno, Taormina, Taormina, Agrigento, 
Palermo.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Palermo, Pompéia.
• Traslado: Monreale em Palermo.
• Entradas: Catedral de Monreale, Pompeia.
• Ferry: Palermo/ Nápoles.

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Pompéia, Roma.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Entradas: Pompeia.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
1

1
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DESDE  1420E-DÍAS 10/12

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID: 18480

OPÇÃO 2
ID: 19398

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1420 2016 1793 2469

T. Med $ 1420 2016 1771 2447

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

Por motivos climatológicos de força 
maior, em raras ocasiões os horários dos 
ferrys utilizados podem variar adaptando 
o programa do dia afetado. 

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

De Atenas a Roma Opção 1

De Atenas a Roma com Sorrento 
Opção 2

Abr.20: 19
Mai.20: 03, 10, 17
Jun.20: 07, 21
Jul.20: 05, 12, 19
Ago.20: 02, 16
Set.20: 06, 13, 20
Out.20: 04, 18
Nov.20: 01

Roma

Meteoras
Salerno

Ancona

Nápoles

Kalabáka

Olímpia

Corfú
Leucada Atenas 

22

2

1

1

1

1

Patras

(Opç. 1) DE ATENAS A ROMA
01 DOM. Atenas.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 SEG. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos olím-
picos modernos, a biblioteca nacional, as movimentadas 
praças do centro, os novos bairros surgidos com as olim-
píadas de 2004 e a Acrópolis (entrada no incluída).
De noite incluímos um traslado ao bairro de PLAKA, local 
repleto de pequenas tavernas gregas, onde se poderá 
desfrutar do rico folclore deste país. 

03 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalabáka.-
Saída no começo da manhã rumo ao norte da Grécia. 
Parada em KAMENA VOURLA, bonito centro turístico 
junto ao mar, entre magníficas paisagens. Continuação 
da viagem. Faremos uma breve parada no desfiladeiro 
onde aconteceu a Batalha das Termópilas.  KALABÁKA, 
chegada no início da tarde. Visita do vale de METEORAS, 
impressionante lugar declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO e um dos mais famosos mos-
teiros (ingresso incluído). Jantar incluído. 

04 QUA. Kalabáka- Metsovo- Corfu- Lêucade.-
Uma etapa emocionante cheia de beleza. Saída entre 
montanhas até METSOVO. Tempo livre para um café 
nesta cidade que relembra a história e influência do 
mundo eslavo e turco no norte da Grécia. Continuação 
até IGUMENITSA , de onde embarcamos à belíssima Ilha 
de Corfú. Travessia com duração aproximada de uma 
hora e meia nas águas do mar Jônico, em frente às costas 
da Albânia. Sugerimos almoçar durante a travessia. Na 
ilha de CORFÚ, a pérola do ¨Mar Jônico¨, se conhecerá 
a sua capital KERKYRA , que conserva intacto seu cen-
tro histórico de estilo veneziano. Também se conhecerá 
KANONI, a belíssima igreja bizantina construída sobre 
uma ilhota. Embarque novamente para regresso à Grécia 
continental e continuação até LÊUCADE, pequena e pito-
resca ilha unida ao continente por uma ponte. Jantar 
incluído e hospedagem. 

05 QUI. Lêucade-Cruzeiro ilhas do Mar Jônico-
Lêucade.-

Hoje o protagonista é o mar e as ilhas do Jônico grego. 
Embarcaremos em um cruzeiro de um dia que nos 
levará para conhecer: PORTO KATSIKI, uma praia belís-
sima; CEFALÔNIA, a maior ilha do Jônico, onde pode-
remos passear pela pitoresca cidade de FISCARDO; 
ITACA, a pátria de Ulisses,   passeio pela cidade de 
FRIKES; e, posteriormente, o barco entrará em uma 
gruta escondida em MEGANISI Nosso barco também 
efetua parada em SCORPIOS, a ilha de Onassis, onde 
poderemos banhar-nos. Durante o cruzeiro está incluí-
do um pequeno lanche. Retorno ao porto de NIdri onde 
desembarcaremos e retornaremos ao nosso hotel em 
Lêucade. Jantar incluído. 
Nota: Em raríssimas ocasiões, por motivos climatológicos 
ou operacionais,  o roteiro do barco poderá sofrer altera-
ções, ser completamente cancelado ou modificar o núme-
ro de ilhas visitadas.

06 SEX. Lêucade- Nafpaktos- Delfos- Olímpia.-
Viagem até o sul do Mar Jônico e o Golfo de Corinto, 
onde se conhecerá NAFPAKTOS, seu castelo nos lem-
bra que essa cidade é LEPANTO, famosa batalha naval 
entre cristãos e turcos. Entre belas paisagens, chegada 
a DELFOS no final da manhã. Ingresso incluído para visi-
tar o belo conjunto arqueológico que predomina o golfo 
de Corinto com paisagens incríveis. Tempo para almo-
çar. Continuação pelo Peloponeso e chegada a Olímpia. 
Jantar incluído.

07 SAB. Olímpia- Patras- (travessia noturna).-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você pode-
rá conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluí-
do) que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguidade. 
Posteriormente, atravessaremos o montanhoso interior 
do Peloponeso. Continuaremos rumo a PATRAS, ingresso 
incluído para visitar seu potente castelo construído no 
século VI, logo depois, tempo para almoçar. Às 17h30 (o 
horário pode variar) embarcaremos em um moderno fer-
ry-boat, suas condições são as de um cruzeiro. A embar-
cação segue pela costa grega passando junto às ilhas de 
Ítaca e Cefalônia e faz parada em Igumenitsa. Alojamento 
em camarotes duplos com banheiro. 
Notas: Em ocasiões, por razões climáticas, revisão da 
embarcação ou modificação de horários, greves, ferry-bo-
at completo poderíamos tomar um ferry-boat diferente a 
partir de Igumenitsa ou então fazer a viagem para Roma 
de avião. Café da manhã não incluído no ferry-boat.

08 DOM. Ancona- Loreto -Roma.-
Manhã descansando a bordo em nossa travessia pelo 
mar Adriático. Chegada a Ancona prevista para as 14h00, 
desembarque, continuaremos para LORETO, tempo para 
conhecer o Santuário da Santa Casa de Loreto, casa 
da Virgem Maria, e percorrer seu belo centro medieval. 
Posteriormente, atravessaremos os Apeninos entre belas 
paisagens na região dos Abruzzos. ROMA - Chegada pre-
vista para o final do dia -.

09 SEG. Roma.-
Faremos uma visita panorâmica durante a qual 
você receberá uma introdução sobre a cidade eterna. 
Finalizaremos em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você pode-
rá 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.

10 TER. Roma.-
Após o café da manhã fim   dos nossos serviços. 
Recomendamos-lhes   contratar noites   adicionais para 
ampliar sua estadia na cidade. 

(Opç. 2) DE ATENAS PARA ROMA COM SORRENTO
Dias 1 - 7 como em Opç. 1
09 SEG. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Saída cedo rumo ao Sul da Itália. Um breve passeio 
por Nápoles, e depois embarque para a ILHA DE CAPRI 
(travessia em barco incluída). Opçionalmente, poderá ir 
em lancha à “Gruta Branca” ou em bondinho para Capri 
capital. Após a hora do almoço, novo embarque seguindo 
para SORRENTO, povoado repleto de encanto e de vida 
turística, aos pés de um grande penhasco. Tempo para 
passear. Continuação até o Golfo de Salerno. Jantar 
incluído e hospedagem em SALERNO.

10 TER. Salerno-Pompéia-Cassino-Castel Gandolfo-Roma.-
Saída em direção a Pompéia, onde poderá admirar as 
ruínas da cidade romana que ficou coberta pelas cinzas 
do vulcão Vesúvio (entrada e visita guiada incluída). Após 
a hora do almoço, continuação até CASSINO, onde terá 
oportunidade de conhecer sua imensa abadia, palco de 
uma das mais duras batalhas da Segunda Guerra Mundial. 
Durante nosso retorno, em uma bonita região de lagos, 
parada em CASTEL GANDOLFO, povoado medieval que 
pertence ao Vaticano, onde se encontra a residência de 
verão do Papa. Continuação até ROMA. Chegada de noite. 

11 QUA. Roma.-
Visita panorâmica, com breves explicações sobre a Cidade 
Eterna. Finalização na Praça SAO PEDRO DO VATICANO, 
onde Opçionalmente, poderá visitar a Basílica e os museus. 
À noite, traslado incluído ao animado bairro de Trastévere, 
conhecido por seus pequenos restaurantes típicos.

12 QUI. Roma.-
Após o café da manhã fim   dos nossos serviços. 
Recomendamos-lhes   contratar noites   adicionais para 
ampliar sua estadia na cidade.  

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Cruzeiro pelas Ilhas do Jónico 

pequeno almoço incluído.
• Visita Panorâmica em: Atenas, 

Olímpia, Roma.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em 

Atenas, Trastevere em Roma.
• Entradas: Mosteiro em Meteora, sitio 

arqueológico de Delfos, Sitio arqueoló-
gico de Olímpia.

• Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa, 
Patras (GR)/ Ancona (IT).

• 4 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Kalabaka, Leucada, Leucada, Olympia.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Pompéia.
• Traslado Noturno: Trastevere em 

Roma.
• Entradas: Pompéia.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: 

Salerno.
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Ancona

Roma

Kalabáka

Atenas 

Olímpia

salerno

Corinto 

Patras 

3

1

1

1

1

3

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1170E-DÍAS 9/11
DATAS DE SAÍDA

(OPÇ. 1) ARCO DO SUL 
01 SEG. Atenas.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do 
seu roteiro, ou através dos cartazes informativos 
localizados na recepção do hotel.

02 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalabáka.-

Saída no começo da manhã rumo ao norte da 
Grécia. Parada em KAMENA VOURLA, bonito cen-
tro turístico junto ao mar, entre magníficas paisa-
gens. Continuação da viagem. Faremos uma breve 
parada no desfiladeiro onde aconteceu a Batalha 
das Termópilas.  KALABÁKA, chegada no início da 
tarde. Visita do vale de METEORAS, impressionan-
te lugar declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO e um dos mais famosos mosteiros 
(ingresso incluído). Jantar incluído. 

03 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre belas 
paisagens, chegada a DELFOS. Tempo livre para 
almoçar e conhecer o conjunto arqueológico 
que domina o golfo de Corinto. Continuação até 
ATENAS e chegada no meio da tarde.

04 QUI. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de 
Atenas; conheceremos o Palácio Presidencial, o 
estádio Panatenaico onde se celebraram os pri-
meiros jogos olímpicos modernos, a biblioteca 
nacional, as movimentadas praças do centro, os 
novos bairros surgidos com as olimpíadas de 2004 
e a Acrópolis (entrada não incluída). À noite fare-
mos um translado à região de PLAKA, local repleto 
de pequenas tabernas gregas onde você também 
poderá desfrutar do rico folclore deste país. 

05 SEX. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
Olímpia.-

Sairemos de manhã para a região do Peloponeso. 
Faremos uma parada no CANAL DE CORINTO. 
Depois disso passaremos um tempo na imensa 
fortaleza de ACROCORINTO, ingresso incluído. Na 
parte mais alta do assentamento descansam os 
alicerces do Templo de Afrodite. Continuaremos 
rumo a Micenas, colossal cidadela do século 
XVIII A.C., berço da primeira civilização europeia 
(ingresso incluído). Pararemos em TRÍPOLI, capital 
provincial em uma região produtora de excelentes 
vinhos. No meio da tarde continuaremos rumo a 
OLÍMPIA. Jantar incluído.

06 SAB. Olímpia- Patras- (travessia noturna).-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você poderá 
conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluí-
do) que foi berço dos Jogos Olímpicos na antigui-
dade. Posteriormente, atravessaremos o mon-
tanhoso interior do Peloponeso.  Continuaremos 
rumo a PATRAS, ingresso incluído para visitar 
seu potente castelo construído no século VI, logo 
depois, tempo para almoçar. Às 17h30 (o horário 
pode variar) embarcaremos em um moderno fer-
ry-boat, suas condições são as de um cruzeiro. 
A embarcação segue pela costa grega passando 
junto às ilhas de Ítaca e Cefalônia e faz parada 
em Igumenitsa. Alojamento em camarotes duplos 
com banheiro. 
Notas: Em ocasiões, por razões climáticas, revi-
são da embarcação ou modificação de horários, 
greves, ferry-boat completo poderíamos tomar 

um ferry-boat diferente a partir de Igumenitsa ou 
então fazer a viagem para Roma de avião. Café da 
manhã não incluído no ferry-boat.

07 DOM. Ancona- Loreto -Roma.-
Manhã descansando a bordo em nossa travessia 
pelo mar Adriático. Chegada a Ancona prevista 
para as 14h00, desembarque, continuaremos para 
LORETO, tempo para conhecer o Santuário da 
Santa Casa de Loreto, casa da Virgem Maria, e per-
correr seu belo centro medieval. Posteriormente, 
atravessaremos os Apeninos entre belas paisagens 
na região dos Abruzzos. ROMA - Chegada prevista 
para o final do dia -.

08 SEG. Roma.-
Faremos uma visita panorâmica durante a qual 
você receberá uma introdução sobre a cidade eter-
na. 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 típi-
cos e pequenos restaurantes.

09 TER. Roma.-
Após o café da manhã fim   dos nossos serviços. 
Recomendamos-lhes  contratar noites  adicionais 
para ampliar sua estadia na cidade. 

(OPÇ. 2) ARCO DO SUL COM SORRENTO
DÍAS 1 - 7 COMO EM OPÇ. 1
08 SEG. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- 

Salerno.-
Saída cedo rumo ao Sul da Itália. Um breve 
passeio por Nápoles, e depois embarque para 
a ILHA DE CAPRI (travessia em barco incluída). 
Opçionalmente, poderá ir em lancha à “Gruta 
Branca” ou em bondinho para Capri capital. Após 
a hora do almoço, novo embarque seguindo para 
SORRENTO, povoado repleto de encanto e de vida 
turística, aos pés de um grande penhasco. Tempo 
para passear. Continuação até o Golfo de Salerno. 
Jantar incluído e hospedagem em SALERNO.

09 TER. Salerno-Pompéia-Cassino-Castel 
Gandolfo-Roma.-

Saída em direção a Pompéia, onde poderá admirar 
as ruínas da cidade romana que ficou coberta pelas 
cinzas do vulcão Vesúvio (entrada e visita guiada 
incluída). Após a hora do almoço, continuação até 
CASSINO, onde terá oportunidade de conhecer 
sua imensa abadia, palco de uma das mais duras 
batalhas da Segunda Guerra Mundial. Durante 
nosso retorno, em uma bonita região de lagos, 
parada em CASTEL GANDOLFO, povoado medieval 
que pertence ao Vaticano, onde se encontra a resi-
dência de verão do Papa. Continuação até ROMA. 
Chegada de noite. 

10 QUA. Roma.-
Faremos uma visita panorâmica durante a qual 
você receberá uma introdução sobre a cidade eter-
na. 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 típi-
cos e pequenos restaurantes.

11 QUI. Roma.-
Após o café da manhã fim   dos nossos serviços. 
Recomendamos-lhes  contratar noites  adicionais 
para ampliar sua estadia na cidade.  

OPÇÃO 1
ID: 19402

OPÇÃO 2
ID: 19403

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1255 1798 1622 2250

T. Med $ 1223 1766 1585 2213

T.Baixa $ 1170 1713 1511 2139

Arco do sul com Sorrento
Arco do Sul Opção 1

Opção 2

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

Por motivos climatológicos de força 
maior, em raras ocasiões os horários dos 
ferrys utilizados podem variar adaptan-
do o programa do dia afetado. 

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

Out.20: 05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 23
Dez.20: 14, 28
Jan.21: 04, 18
Fev.21: 01, 08, 22
Mar.21: 08, 22

NovidadeNovidade

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Atenas, Olímpia, 

Roma.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em 

Atenas, bairro de Plaka em Atenas, 
Trastevere em Roma.

• Entradas: Mosteiro em Meteora, sítio 
arqueológico de Delfos, Fortaleza de 
Acrocorinto, Micenas, Sítio arqueológico 
de Olímpia, Castelho de Patras.

• Ferry: Patras (GR)/ Ancona (IT).
• 2 Almoços ou jantares Incluídos em: 

Olímpia, Kalabaka.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Pompéia, Roma.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Entradas: Pompéia.
• Ferry: Nápoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almoço ou Jantar Incluído em: Salerno.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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côte d’azur

DESDE 1314E-DÍAS 11/13/15
DATAS DE SAÍDA

HOTÉIS PREVISTOS

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

PREÇOS POR PESSOA

OPÇÃO 1
ID:19399   

OPÇÃO2
ID: 19400

OPÇION 3
ID: 19401  

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt $ 1479 2080 1936 2670 2223 3053

T. Med $ 1463 2064 1926 2660 2181 3011

T. Baja $ 1314 1915 1771 2505 2016 2846

Opção 1Itália, Grécia fim Atenas
Itália, Grécia fim Roma
Itália, Grécia

Opção 2 

Opção 3   

(OPÇ. 1) ITÁLIA, GRÉCIA FIM ATENAS
01 TER. Costa Azul.-
Bem-vindos! Traslado ao hotel e tempo livre. 

02 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 indepen-
dente de MÔNACO. Durante a viagem, boa oportuni-
dade para conhecer o tradicional método de fabrica-
ção de perfumes. Continuação por belas paisagens 
da Riviera Italiana, onde os Alpes se encontram com 
o Mediterrâneo. Chegada à VENEZA no final do dia. A 
hospedagem em Veneza será na região de Mestre

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

04 SEX. Veneza-Ravena-Assis-Roma.-
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.

05 SAB. 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 fare-
mos um translado ao Trastévere, um animado bairro 
da cidade conhecido por seus típicos e pequenos 
restaurantes.

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

07 SEG. Roma- Atenas.-
Na hora marcada pelo seu guia, incluiremos o trasla-
do para aeroporto para pegar o voo interno incluído 
em sua viagem. Na sua chegada ao destino te ofere-
cemos um novo traslado até o hotel. Seu guia entrará 
em contato até o fim da tarde ou poderá consultar as 
informações colocadas na recepção do hotel. 
Nota: lembre-se que nos voos internos a bagagem 
permitida é normalmente uma mala despachada 
de até 23 kgs. Os encargos por excesso de bagagem 
deverão ser pagos diretamente pelo passageiro na 
companhia aérea. 

08 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalabáka.-

Saída no começo da manhã rumo ao norte da Grécia. 
Parada em KAMENA VOURLA, bonito centro turís-
tico junto ao mar, entre magníficas paisagens. 
Continuação da viagem. Faremos uma breve para-
da no desfiladeiro onde aconteceu a Batalha das 
Termópilas.  KALABÁKA, chegada no início da tarde. 
Visita do vale de METEORAS, impressionante lugar 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 
e um dos mais famosos mosteiros (ingresso incluído). 
Jantar incluído. 

09 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre belas pai-
sagens, chegada a DELFOS. Tempo livre para almoçar 
e conhecer o conjunto arqueológico que domina o 
golfo de Corinto. Continuação até ATENAS e chegada 
no meio da tarde.

10 QUI. Atenas.-
Faremos uma visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos 
olímpicos modernos, a biblioteca nacional, as movi-
mentadas praças do centro, os novos bairros surgidos 
com as olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada não 
incluída). À noite faremos um  translado à região de 
PLAKA,  local repleto de pequenas tabernas gregas 
onde você também poderá desfrutar do rico folclore 
deste país. 

Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões os horários dos ferrys utilizados 
podem variar adaptando o programa do dia 
afetado. 

NOTAS IMPORTANTES

Abr.20: 07, 14, 21, 28

Mai.20: 05, 12, 19, 26

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

Jul.20: 07, 14, 21, 28

Ago.20: 04, 11, 18, 25

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

Out.20: 06, 13, 20, 27

Nov.20: 03, 17

Dez.20: 08, 22, 29

Jan.21: 12, 26

Fev.21: 02, 16

Mar.21: 02, 16

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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olympia

11 SEX. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 2) ITÁLIA, GRÉCIA FIM ROMA
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 1
11 SEX. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 

Olímpia.-
Sairemos de manhã para a região do Peloponeso. 
Faremos uma parada no CANAL DE CORINTO. Depois 
disso passaremos um tempo na imensa fortaleza de 
ACROCORINTO, ingresso incluído. Na parte mais alta 
do assentamento descansam os alicerces do Templo 
de Afrodite. Continuaremos rumo a Micenas, colossal 
cidadela do século XVIII A.C., berço da primeira civi-
lização europeia (ingresso incluído). Pararemos em 
TRÍPOLI, capital provincial em uma região produtora 
de excelentes vinhos. No meio da tarde continuare-
mos rumo a OLÍMPIA. Jantar incluído.

12 SAB. Olímpia- Patras- (travessia noturna).-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você poderá 
conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluído) 
que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguidade. 
Posteriormente, atravessaremos o montanhoso inte-
rior do Peloponeso.  Continuaremos rumo a PATRAS, 
ingresso incluído para visitar seu potente castelo 
construído no século VI, logo depois, tempo para 
almoçar. Às 17h30 (o horário pode variar) embarcare-
mos em um moderno ferry-boat, suas condições são 
as de um cruzeiro. A embarcação segue pela costa 
grega passando junto às ilhas de Ítaca e Cefalônia e 
faz parada em Igumenitsa. Alojamento em camarotes 
duplos com banheiro. 
Notas: Em ocasiões, por razões climáticas, revisão 
da embarcação ou modificação de horários, greves, 
ferry-boat completo poderíamos tomar um ferry-boat 
diferente a partir de Igumenitsa ou então fazer a via-
gem para Roma de avião. Café da manhã não incluído 
no ferry-boat.

13 DOM. Ancona- Loreto -Roma.-
Manhã descansando a bordo em nossa travessia pelo 
mar Adriático. Chegada a Ancona prevista para as 
14h00, desembarque, continuaremos para LORETO, 
tempo para conhecer o Santuário da Santa Casa de 
Loreto, casa da Virgem Maria, e percorrer seu belo 
centro medieval. Posteriormente, atravessaremos 
os Apeninos entre belas paisagens na região dos 
Abruzzos. ROMA - Chegada prevista para o final do 
dia -.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 3) ITÁLIA, GRÉCIA
DIAS 1 - 12 COMO EM OPÇ. 2
13 DOM. Ancona- Loreto -Roma.-
Manhã descansando a bordo em nossa travessia 
pelo mar Adriático. Chegada a Ancona prevista 
para as 14h00, desembarque, continuaremos para 
LORETO, tempo para conhecer o Santuário da Santa 
Casa de Loreto, casa da Virgem Maria, e percorrer 

seu belo centro medieval. Posteriormente, atra-
vessaremos os Apeninos entre belas paisagens na 
região dos Abruzzos. ROMA - Chegada prevista para 
o final do dia -.
14 SEG. Roma- Florença.-
Viagem para a capital da Toscana, FLORENÇA. 
Traslado ao mirante de Miguel Ângelo e visita pano-
râmica da cidade, onde se conhecerá seus principais 
pontos de interesse turístico. Tarde livre. Sugere-se 
pela tarde conhecer suas famosas feirinhas e merca-
dos sendo que a capital da Toscana é uma das cida-
des italianas mais procuradas para fazer compras ou 
visitar algum de seus importantes museus.

15 TER. Florença-Pisa- Sestri Levante -Montecarlo-
Costa Azul.-

Saída de Florença até PISA e tempo para admi-
rar seu conjunto artístico, onde está localizada a 
famosa torre inclinada. A viagem segue pela Riviera 
Italiana, com belas paisagens. Chegada  à   SESTRI 
LEVANTE encantadora pequena cidade turística junto 
ao mar.Tempo para almoçar e passear.   Continuação 
até a Costa Azul francesa. Chegada no meio da 
tarde  à MONTECARLO, onde se poderá conhecer 
seu histórico cassino. Continuação  à COSTA AZUL. 
Chegada aproximadamente as 20 hrs. 
Nota: em algumas datas a hospedagem poderá ser 
efetuada em alguma cidade próxima a Nice na Costa 
Azul. 
Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional. 

Costa Azul

Veneza

Ancona

Florença

Roma

Kalabáka

Atenas 

Olímpia

Corinto Patras 

1

2

3

3/1

1

1

1
1

O PREÇO INCLUI

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

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

Marcos / Tronchetto.
• Visita Panorâmica em: Veneza, Assis, 

Roma, Atenas.
• Traslado Noturno: Trastevere em 

Roma, bairro de Plaka em Atenas.
• Entradas: Fábrica cristal de Murano 

em Veneza, Basílica de São Francisco 
em Assis, Mosteiro de Meteoras, sitio 
arqueológico de Delfos.

• Voos incluídos: Roma/ Atenas.
• 1 Almoço ou jantar Incluído em: 

Kalabaka.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Olímpia.
• Entradas: Fortaleza de Acrocorinto, 

Micenas, Sitio arqueológico de Olímpia, 
Castelho de Patras.

• Ferry: Patras (GR)/ Ancona (IT).
• 1 Almoço ou jantar Incluído em: 

Olímpia.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Florença.
• Traslado: Varanda de Michelangelo em 

Florença.

ancona
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HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1670 E-DÍAS 9/12
DATAS DE SAÍDA

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

Atenas e Ilhas Gregas
Atenas, Península e Ilhas Gregas
(OPÇ. 1) ATENAS E ILHAS GREGAS
01 QUA. Atenas.-
Bem-vindos.  Traslado ao hotel  e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 QUI. Atenas- Travessia noturna.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de ATENAS; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos olím-
picos modernos, a biblioteca nacional, as movimentadas 
praças do centro, os novos bairros surgidos com as olimpí-
adas de 2004 e a Acrópolis (entrada não incluída).
À tarde iremos ao porto de Pireu para embarcar em um 
ferry boat noturno, com condições similares às dos cru-
zeiros, acomodação em camarote duplo. Noite a bordo. 

03 SEX. Ferri Atenas- Heraclião- Retimno- Chania 
-Heraclião .-

Chegada a   Heraclião  na ilha de  CRETA  as 07.00 hrs. 
Viajaremos seguindo a costa a oeste da ilha.  RETIMNO, 
bonita cidade costeira de origem veneziana dominada 
pelo seu castelo medieval. 
CHANIA,  cidade cativante com uma fortaleza impres-
sionante e mansões senhoriais; disputada por romanos, 
bizantinos, venezianos, genoveses, turcos, egípcios e gre-
gos ao longo de sua história. Retorno a Heraclião.

04 SAB. Heraclião- Cnossos- Agia Galini- Heraclião.-
Hoje faremos uma excursão (ingresso e visita guiada) ao 
PALÁCIO DE CNOSSOS, que nos permite conhecer a cultura 
minoica que deu origem à grega há quatro mil anos. Tarde 
livre em  HERACLIãO, ativa e agradável capital de Creta. 
Após a visita cruzaremos as altas montanhas no centro da 
ilha, viajaremos para a região sul, junto ao mar da Líbia, 
conheceremos AGIA GALINI, vilarejo pitoresco com ruelas 
labirínticas, porto pesqueiro e populares tabernas. Tempo 
para almoçar e, caso deseje, banhar-se no mar. Retorno à 
capital de Creta.

05 DOM. Heraclião- Panagia Kera- Agios Nikolaos- - 
Elunda- Spinalonga-Heraclião.-

Sairemos contornando a costa a leste da ilha. Visitaremos 
no vilarejo de Kritsa, PANAGIA KERA, igreja do século XIII 
com alguns dos melhores afrescos de Creta, ingresso inclu-
ído. Depois disso iremos para AGIOS NIKOLAOS, chegada a 
esta pitoresca cidade com seu porto natural. Disporemos 
de tempo para passear e almoçar. Um passeio por ELUNDA, 
lugar que foi cidade-estado e hoje é um belo espaço turís-
tico. A partir daqui faremos um passeio de barco e entra-
remos na ilha-cidadela de SPINALONGA, antiga fortaleza 
veneziana que posteriormente passou a ser, durante um 
longo período de tempo, um leprosário. Retorno de barco, 
continuaremos para Heraclião, hospedagem.

06 SEG. Heraclião- Santorini.-
Traslado na primeiro horário para o porto. Embarcaremos 
em um ferry rápido para a ilha de SANTORINI, chegando 
aproximadamente às 11 horas - De ônibus, entre belas 
paisagens, vamos para OIA, sem dúvida a população mais 
espetacular da ilha, com suas ruas brancas cheias de 
vida, vistas imensas sobre penhascos, ruinas do e moinhos 
de vento. Tempo livre para passear e almoçar. A seguir 
conhecemos THIRA, a capital da ilha; 

07 TER. Santorini- Mykonos.-
Depois do café da manhã tomaremos o ferry boat para 
Mykonos. Chegada e translado ao hotel. Hospedagem. 
Nesta ilha de acordo com a mitologia ocorreu a batalha 

entre Zeus e os Gigantes. Resto do dia livre para se perder 
pelas suas ruelas, visitar a pequena Veneza e os clássicos 
moinhos de vento.

08 QUA. Mykonos.-
Dia livre para aproveitar a ilha. Recomendamos visitar 
a ilha de Delos, lugar de nascimento de Apolo e Artemis 
um dos lugares mais sagrados da antiga Grécia, ou sim-
plesmente visitar as famosas praias Paradise e Super 
Paradise.

09 QUI. Mykonos- Atenas.-
Café da manhã. Na hora indicada translado ao porto 
para embarcar num ferry boat com destino ao porto do 
Pireu.  Chegada à noite (por volta das 23h00) . 
Nota: Caso solicite noites adicionais em Atenas, o translado 
do porto ao hotel não está incluído e será faturado. 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) ATENAS, PENÍNSULA E ILHAS GREGAS
DIAS 1 - 9 COMO EM OPÇ. 1
10 SEX. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- Olímpia.-
Sairemos de manhã para a região do Peloponeso. 
Faremos uma parada no CANAL DE CORINTO. Depois 
disso passaremos um tempo na imensa fortaleza de 
ACROCORINTO, ingresso incluído. Na parte mais alta 
do assentamento descansam os alicerces do Templo 
de Afrodite. Continuaremos rumo a MICENAS, colossal 
cidadela do século XVIII A.C., berço da primeira civiliza-
ção europeia (ingresso incluído). Pararemos em TRÍPOLI, 
capital provincial em uma região produtora de exce-
lentes vinhos. No meio da tarde continuaremos rumo a 
OLÍMPIA. Jantar incluído.

11 SAB. Olímpia- Patras- Náuplia.-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você pode-
rá conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluí-
do) que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguidade. 
Posteriormente, atravessaremos o montanhoso interior 
do Peloponeso.  Continuaremos rumo a PATRAS, ingresso 
incluído para visitar seu potente castelo construído no 
século VI, logo depois, tempo para almoçar e conhecer 
a terceira cidade da Grécia. Continuaremos entre belas 
paisagens seguindo o golfo de Corinto rumo a NÁUPLIA, 
encantadora cidade costeira dominada pela cidadela e 
pela fortaleza veneziana. Jantar incluído.

12 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. 
Conheceremos em primeiro lugar EPIDAURO, seu antigo 
Teatro construído há 2.400 anos que está muito bem con-
servado e continua sendo utilizado, pode acomodar até 
14.000 pessoas (ingresso incluído). Depois disso iremos 
para a costa do mar Egeu. Seguiremos nossa viagem por 
mar. Um trajeto curto de barco nos separa de POROS, lugar 
encantador cheio de vida turística, suas casas antigas 
sobem em direção à torre do relógio; tempo para passear e 
almoçar. Depois disso tomaremos o ferry boat para EGINA, 
ilha habitada há mais de 4000 anos, poderemos passear 
por suas antigas igrejas, seu pitoresco porto e seus típicos 
bairros com pequenas casas. Por volta das 18h00 toma-
remos novamente o ferry boat que nos levará em aproxi-
madamente 45 minutos para ATENAS –Chegada ao Pireu-
 Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo com a 
temporada, as frequências entre Poros e Egina são muito 
limitadas; durante os meses da baixa temporada a ilha de 
Egina poderia ser substituída pela ilha de Hidra. 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional. 

OPÇÃO1
ID: 18450

OPÇÃO 2
ID: 18453

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1670 2303 2191 2989

T. Med $ 1904 2537 2431 3229

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

Opção 1

Opção 2

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões os horários dos ferrys uti-
lizados podem variar adaptando o programa 
do dia afetado. 

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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SP
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O N L I N E

O PREÇO INCLUI

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Elunda até ilha Spinalonga.
• Visita Panorâmica em: Atenas.
• Entradas: Palácio de Cnossos com visita em 

Heraclião, Igreja de Panagia Kera; ilha-Cida-
dela Spinalonga.

• Ferry: Atenas - Heraclião, Heraclião - 
Santorini, Santorini - Mykonos, Mykonos 
-  Atenas.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Galatas/ Poros/ Egina/ Atenas.
• Visita Panorâmica em: Olímpia.
• Entradas: Fortaleza de Acrocorinto, Micenas, 

Sítio arqueológico de Olímpia, Castelho de 
Patras, teatro grego de Epidauro.

• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Olímpia, Nauplia. 

chania 3

Heraclião

knosos

Atenas

1

2

1santorini

Mykonos

1
1 1

Olímpia

nauplia

Micenas

Mistra

Corinto

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 E 

OC
EA

NI
A

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
AI

S 
IN

CL
UI

DO
EC

ON
ÔM

IC
A

AT
LÂ

NT
IC

O
M

ED
IT

ER
RÂ

NE
O

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

AT
É 1

5 
DI

AS
M

AI
S 

DE
 1

5 
DI

AS

416



HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 880E- DÍAS 8/9
DATAS DE SAÍDA

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

02 QUI. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos olím-
picos modernos, a biblioteca nacional, as movimentadas 
praças do centro, os novos bairros surgidos com as 
olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada não incluída). 
À noite faremos um translado à região de PLAKA,  local 
repleto de pequenas tabernas gregas onde você também 
poderá desfrutar do rico folclore deste país. 

03 SEX. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- Olímpia.-
Sairemos de manhã para a região do Peloponeso. 
Faremos uma parada no CANAL DE CORINTO. Depois 
disso passaremos um tempo na imensa fortaleza de 
ACROCORINTO, ingresso incluído. Na parte mais alta 
do assentamento descansam os alicerces do Templo de 
Afrodite. Continuaremos rumo a Micenas, colossal cida-
dela do século XVIII A.C., berço da primeira civilização 
europeia (ingresso incluído). Pararemos em TRÍPOLI, 
capital provincial em uma região produtora de exce-
lentes vinhos. No meio da tarde continuaremos rumo a 
OLÍMPIA. Jantar incluído.

04 SAB. Olímpia- Patras- (travessia noturna).-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você pode-
rá conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluí-
do) que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguidade. 
Posteriormente, atravessaremos o montanhoso interior 
do Peloponeso. Continuaremos rumo a PATRAS, ingresso 
incluído para visitar seu potente castelo construído no 
século VI, logo depois, tempo para almoçar. Às 17h30 (o 
horário pode variar) embarcaremos em um moderno 
ferry-boat, suas condições são as de um cruzeiro. A 
embarcação segue pela costa grega passando junto às 
ilhas de Ítaca e Cefalônia e faz parada em Igumenitsa. 
Alojamento em camarotes duplos com banheiro. 
Notas: Em ocasiões, por razões climáticas, revisão da 
embarcação ou modificação de horários, greves, ferry-
-boat completo poderíamos tomar um ferry-boat dife-
rente a partir de Igumenitsa ou então fazer a viagem 
para Roma de avião. Café da manhã não incluído no 
ferry-boat.

05 DOM. Ancona- Loreto -Roma.-
Manhã descansando a bordo em nossa travessia pelo 
mar Adriático. Chegada a Ancona prevista para as 14h00, 
desembarque, continuaremos para LORETO, tempo para 
conhecer o Santuário da Santa Casa de Loreto, casa 
da Virgem Maria, e percorrer seu belo centro medieval. 
Posteriormente, atravessaremos os Apeninos entre belas 

paisagens na região dos Abruzzos. ROMA - Chegada pre-
vista para o final do dia -.

06 SEG. Roma.-
Faremos uma visita panorâmica durante a qual 
você receberá uma introdução sobre a cidade eterna. 
Finalizaremos em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você pode-
rá 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.

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

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

(Opç. 2) Atenas e Roma com Sorrento
Dias 1 - 5 como em Opç. 1
06 SEG. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Saída cedo rumo ao Sul da Itália. Um breve passeio 
por Nápoles, e depois embarque para a ILHA DE CAPRI 
(travessia em barco incluída). Opçionalmente, poderá ir 
em lancha à “Gruta Branca” ou em bondinho para Capri 
capital. Após a hora do almoço, novo embarque seguindo 
para SORRENTO, povoado repleto de encanto e de vida 
turística, aos pés de um grande penhasco. Tempo para 
passear. Continuação até o Golfo de Salerno. Jantar 
incluído e hospedagem em SALERNO.

07 TER. Salerno-Pompéia-Cassino-Castel Gandolfo-
Roma.-

Saída em direção a Pompéia, onde poderá admirar as 
ruínas da cidade romana que ficou coberta pelas cin-
zas do vulcão Vesúvio (entrada e visita guiada incluí-
da). Após a hora do almoço, continuação até CASSINO, 
onde terá oportunidade de conhecer sua imensa abadia, 
palco de uma das mais duras batalhas da Segunda 
Guerra Mundial. Durante nosso retorno, em uma bonita 
região de lagos, parada em CASTEL GANDOLFO, povoado 
medieval que pertence ao Vaticano, onde se encontra 
a residência de verão do Papa. Continuação até ROMA. 
Chegada de noite. 

08 QUA. Roma.-
Visita panorâmica, com breves explicações sobre a 
Cidade Eterna. Finalização na Praça SAO PEDRO DO 
VATICANO, onde Opçionalmente, poderá visitar a 
Basílica e os museus. À noite, traslado incluído ao ani-
mado bairro de Trastévere, conhecido por seus peque-
nos restaurantes típicos.

09 QUI. Roma.-
Após o café da manhã fim   dos nossos serviços. 
Recomendamos-lhes   contratar noites   adicionais para 
ampliar sua estadia na cidade.  

ATENAS A ROMA
ID:18451 

CON SORRENTO
ID:19405 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 965 1400 1230 1700

T. Med $ 920 1355 1180 1650

T.Baixa $ 880 1315 1140 1610

Atenas e Roma Opção 1

(com sorrento) Opção 2

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

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões os horários dos ferrys uti-
lizados podem variar adaptando o programa 
do dia afetado. 

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

Roma

Ancona

Atenas 

Micenas

Corinto 
Patras

Olímpia 

Salerno

1

1

1

2

3

Nápoles

Pompéia

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

OPÇ. 1

SAÍDA QUARTA-FEIRAS

EM PORTUGUÊS

OPÇÃO 1

OPÇ. 2

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 
em ônibus guia falando espanhol/ por-
tuguês, seguro básico de viagem, café 
da manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Atenas, Olímpia, 

Roma.
• Traslado Noturno: bairro de Plaka em 

Atenas, Trastevere em Roma.
• Entradas: Fortaleza de Acrocorinto, 

Micenas, Sítio arqueológico de Olímpia, 
Castelho de Patras.

• Ferry: Patras (GR)/ Ancona (IT).
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: 

Olímpia.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Pompéia, Roma.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Entradas: Pompéia.
• Ferry: Napoles/ Capri/ Sorrento.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: 

Salerno.
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DESDE 952E-DÍAS 7

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

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

02 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalabáka.-

Saída no começo da manhã rumo ao norte da Grécia. 
Parada em KAMENA VOURLA, bonito centro turís-
tico junto ao mar, entre magníficas paisagens. 
Continuação da viagem. Faremos uma breve para-
da no desfiladeiro onde aconteceu a Batalha das 
Termópilas.  KALABÁKA, chegada no início da tarde. 
Visita do vale de METEORAS, impressionante lugar 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 
e um dos mais famosos mosteiros (ingresso incluído). 
Jantar incluído. 

03 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre belas pai-
sagens, chegada a DELFOS. Tempo livre para almoçar 
e conhecer o conjunto arqueológico que domina o 
golfo de Corinto. Continuação até ATENAS e chegada 
no meio da tarde.

04 QUI. Atenas.-
Faremos uma visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos 
olímpicos modernos, a biblioteca nacional, as movi-
mentadas praças do centro, os novos bairros surgidos 
com as olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada não 
incluída). À noite faremos um  translado à região de 
PLAKA,  local repleto de pequenas tabernas gregas 
onde você também poderá desfrutar do rico folclore 
deste país. 

05 SEX. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
Olímpia.-

Sairemos de manhã para a região do Peloponeso. 
Faremos uma parada no CANAL DE CORINTO. Depois 
disso passaremos um tempo na imensa fortaleza de 
ACROCORINTO, ingresso incluído. Na parte mais alta 
do assentamento descansam os alicerces do Templo 
de Afrodite. Continuaremos rumo a Micenas, colossal 
cidadela do século XVIII A.C., berço da primeira civi-

lização europeia (ingresso incluído). Pararemos em 
TRÍPOLI, capital provincial em uma região produtora 
de excelentes vinhos. No meio da tarde continuare-
mos rumo a OLÍMPIA. Jantar incluído.

06 SAB. Olímpia- Patras- Náuplia.-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você poderá 
conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluído) 
que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguidade. 
Posteriormente, atravessaremos o montanhoso inte-
rior do Peloponeso.  Continuaremos rumo a PATRAS, 
ingresso incluído para visitar seu potente castelo 
construído no século VI, logo depois, tempo para 
almoçar e conhecer a terceira cidade da Grécia. 
Continuaremos entre belas paisagens seguindo o 
golfo de Corinto rumo a NÁUPLIA, encantadora cida-
de costeira dominada pela cidadela e pela fortaleza 
veneziana. Jantar incluído.

07 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- 
Atenas.-

Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. 
Conheceremos em primeiro lugar EPIDAURO, seu 
antigo Teatro construído há 2.400 anos que está 
muito bem conservado e continua sendo utilizado, 
pode acomodar até 14.000 pessoas (ingresso inclu-
ído). Depois disso iremos para a costa do mar Egeu. 
Seguiremos nossa viagem por mar. Um trajeto curto 
de barco nos separa de POROS, lugar encantador 
cheio de vida turística, suas casas antigas sobem 
em direção à torre do relógio; tempo para passear e 
almoçar. Depois disso tomaremos o ferry boat para 
EGINA, ilha habitada há mais de 4000 anos, podere-
mos passear por suas antigas igrejas, seu pitoresco 
porto e seus típicos bairros com pequenas casas. Por 
volta das 18h00 tomaremos novamente o ferry boat 
que nos levará em aproximadamente 45 minutos para 
ATENAS –Chegada ao Pireu-
 
Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo 
com a temporada, as frequências entre Poros e Egina 
são muito limitadas; durante os meses da baixa tem-
porada a ilha de Egina poderia ser substituída pela 
ilha de Hidra. 
Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional. 

Atenas

Micenas

Corinto

Nauplia

Olímpia

Meteoras

Kalabáka

Kamena Vourla

Delfos

3

1

1

1

Kamena Vourla

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

ID: 18511  DBL INDIV
T.Alt $ 1005 1420

T. Med $ 1011 1426

T. Baj $ 952 1367

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

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Galatas/ Poros/ Egina/ Atenas.
• Visita Panorâmica em: Atenas, 

Olímpia.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em 

Atenas.
• Entradas: Mosteiro em Meteoras, sítio 

arqueológico de Delfos, Fortaleza de 
Acrocorinto, Micenas, Sítio arqueoló-
gico de Olímpia, Castelho de Patras, 
teatro grego de Epidauro.

• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Kalabáka, Olímpia, Nauplia.
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Nauplia

Atenas
Micenas

Olímpia 1 1 Nauplia

Atenas

Kalabáka

Delfos

Kamena Vourla

1

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 452E- DÍAS 3
DATAS DE SAÍDA

Excursão ao Sul da Grécia 

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 234E- DÍAS 2
DATAS DE SAÍDA

Agregue a sua viagem uma estadia em Atenas: 2 noi-
tes, visita panorâmica e traslado noturno ao bairro 
de Plaka. Ver página 17.

01 SEX. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- 
Olímpia.-

Sairemos de manhã para a região do Peloponeso. 
Faremos uma parada no CANAL DE CORINTO. Depois 
disso passaremos um tempo na imensa fortaleza de 
ACROCORINTO, ingresso incluído. Na parte mais alta 
do assentamento descansam os alicerces do Templo 
de Afrodite. Continuaremos rumo a Micenas, colossal 
cidadela do século XVIII A.C., berço da primeira civi-
lização europeia (ingresso incluído). Pararemos em 
TRÍPOLI, capital provincial em uma região produtora 
de excelentes vinhos. No meio da tarde continuare-
mos rumo a OLÍMPIA. Jantar incluído.

02 SAB. Olímpia- Patras- Náuplia.-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você poderá 
conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluído) 
que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguida-
de. Posteriormente, atravessaremos o montanho-
so interior do Peloponeso.  Continuaremos rumo a 
PATRAS, ingresso incluído para visitar seu potente 
castelo construído no século VI, logo depois, tempo 
para almoçar e conhecer a terceira cidade da Grécia. 
Continuaremos entre belas paisagens seguindo o 
golfo de Corinto rumo a NÁUPLIA, encantadora cida-

de costeira dominada pela cidadela e pela fortaleza 
veneziana. Jantar incluído.

03 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- 
Atenas.-

Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. 
Conheceremos em primeiro lugar EPIDAURO, seu 
antigo Teatro construído há 2.400 anos que está 
muito bem conservado e continua sendo utilizado, 
pode acomodar até 14.000 pessoas (ingresso inclu-
ído). Depois disso iremos para a costa do mar Egeu. 
Seguiremos nossa viagem por mar. Um trajeto curto 
de barco nos separa de POROS, lugar encantador 
cheio de vida turística, suas casas antigas sobem 
em direção à torre do relógio; tempo para passear e 
almoçar. Depois disso tomaremos o ferry boat para 
EGINA, ilha habitada há mais de 4000 anos, podere-
mos passear por suas antigas igrejas, seu pitoresco 
porto e seus típicos bairros com pequenas casas. Por 
volta das 18h00 tomaremos novamente o ferry boat 
que nos levará em aproximadamente 45 minutos 
para ATENAS –Chegada ao Pireu-
Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo 
com a temporada, as frequências entre Poros e Egina 
são muito limitadas; durante os meses da baixa tem-
porada a ilha de Egina poderia ser substituída pela 
ilha de Hidra. 
Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional. 

Agregue a sua viagem uma estadia em Atenas: 2 
noites, visita panorâmica e traslado noturno ao 
bairro de Plaka. Ver página 17.

01 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalabáka.-

Saída no começo da manhã rumo ao norte da 
Grécia. Parada em KAMENA VOURLA, bonito centro 
turístico junto ao mar, entre magníficas paisa-
gens. Continuação da viagem. Faremos uma breve 
parada no desfiladeiro onde aconteceu a Batalha 
das Termópilas.  KALABÁKA, chegada no início da 
tarde. Visita do vale de METEORAS, impressionante 

lugar declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO e um dos mais famosos mosteiros (ingresso 
incluído). Jantar incluído. 

02 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre belas 
paisagens, chegada a DELFOS. Tempo livre para 
almoçar e conhecer o conjunto arqueológico que 
domina o golfo de Corinto. Continuação até ATENAS 
e chegada no meio da tarde.Fim dos nossos servi-
ços.  Verifique a hora de seu voo  para saber se vai 
precisar de uma noite adicional. 

Excursão ao Norte da Grécia 

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

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

ID: 18493 DBL INDIV
T.Alt $ 234 293
T. Med $ 234 293
T. Baj $ 234 293

ID: 18494 DBL INDIV
T.Alt $ 452 553
T. Med $ 457 558
T. Baj $ 452 553

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

Out.20: 06, 13, 20, 27
Nov.20: 03, 10, 24
Dez.20: 15, 29
Jan.21: 05, 19
Fev.21: 02, 09, 23
Mar.21: 09, 23

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

Out.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 13, 27
Dez.20: 18
Jan.21: 01, 08, 22
Fev.21: 05, 12, 26
Mar.21: 12, 26

Kalabáka
VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

SAÍDA SEXTA-FEIRAS

EM PORTUGUÊS

O PREÇO INCLUI

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

• Entradas: Mosteiro em Meteora, sítio 
arqueológico de Delfos.

• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: Kalabáka.

O PREÇO INCLUI

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

• Barco: Galatas/ Poros/ Egina/ Atenas.
• Visita Panorâmica em: Olímpia.
• Entradas: Fortaleza de Acrocorinto, 

Micenas, Sítio arqueológico de Olímpia, 
Castelho de Patras, teatro grego de 
Epidauro.

• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Olímpia, Nauplia.

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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DESDE 1713E-DÍAS 9/12/11/15
DATAS DE SAÍDA

(Opç. 1) Grécia Essencial
01 DOM. Atenas.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, 
ou através dos cartazes informativos localizados na 
recepção do hotel.

02 SEG. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos 
olímpicos modernos, a biblioteca nacional, as movimen-
tadas praças do centro, os novos bairros surgidos com as 
olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada no incluída).
De noite incluímos um traslado ao bairro de PLAKA, 
local repleto de pequenas tavernas gregas, onde se 
poderá desfrutar do rico folclore deste país. 

03 TER. Atenas- Travessia noturna.-
De manhã, tempo livre para aproveitar da cidade, uma 
boa oportunidade para fazer compras our ir aos museus. 
À tarde iremos ao porto de Pireu para embarcar em 
um ferry boat noturno, com condições similares às dos 
cruzeiros, acomodação em camarote duplo. Noite a 
bordo.

04 QUA. Rodes.-
Chegada a RODES no início da manhã. Faremos uma 
visita à cidade, com sua impressionante cidadela amu-
ralhada, seu centro histórico que nos mostra os vestí-
gios de diferentes culturas (gregos, romanos, bizantinos, 
cavaleiros de São João, otomanos, italianos…) que a 
habitaram.
 Tarde livre.- 

05 QUI. Rodes- Heraclião.-
Faremos uma excursão para conhecer a ilha de Rodes. 
Viajaremos para FILERIMOS, no alto da colina, entre 
magníficas paisagens, você pode visitar seu pequeno 
mosteiro. Depois disso viajaremos para LINDOS, sua for-
taleza medieval e Acrópole grega dominam o mar, você 
poderá passear pelas suas brancas e comerciais ruas do 
centro, descansar em suas praias ou subir (de burro se 
desejar) à Acrópole. Depois da hora do almoço retorna-
remos a Rodas onde tomaremos un võo para a ilha de 
Creta. HERACLIÃO , chegada e hospedagem.
Nota:  Os horários dos voos diretos entre Rodes e Creta 
são limitados e sofrem modificações; Algumas vezes o 
voo poderá ser realizado na manhã da sexta-feira ou 
poderá ter escala em Atenas. 

06 SEX. Heraclião-Retimno- Chania- Heraclião.-
De manhã viajaremos seguindo a costa rumo ao oeste da 
ilha. RETIMNO, bonita cidade costeira de origem vene-
ziana dominada pelo seu castelo medieval.    CHANIA, 
cidade cativante com uma fortaleza impressionante e 
mansões senhoriais; disputada por romanos, bizantinos, 
venezianos, genoveses, turcos, egípcios e gregos ao 
longo de sua história. Retorno a Heraclião.

07 SAB. Heraclião- Cnossos- Agia Galini- Heraclião.-
Hoje faremos uma excursão (ingresso e visita guiada) ao 
PALÁCIO DE CNOSSOS, que nos permite conhecer a cul-
tura minoica que deu origem à grega há quatro mil anos. 
Tarde livre em  HERACLIãO, ativa e agradável capital de 
Creta. Após a visita cruzaremos as altas montanhas no 
centro da ilha, viajaremos para a região sul, junto ao mar 
da Líbia, conheceremos AGIA GALINI, vilarejo pitoresco 
com ruelas labirínticas, porto pesqueiro e populares 
tabernas. Tempo para almoçar e, caso deseje, banhar-se 
no mar. Retorno à capital de Creta.

08 DOM. Heraclião- Panagia Kera- Agios Nikolaos- - 
Elunda- Spinalonga-Heraclião.-
Sairemos contornando a costa a leste da ilha. 
Visitaremos no vilarejo de Kritsa, PANAGIA KERA, igre-
ja do século XIII com alguns dos melhores afrescos 
de Creta, ingresso incluído. Depois disso iremos para 
AGIOS NIKOLAOS, chegada a esta pitoresca cidade com 
seu porto natural. Disporemos de tempo para passear e 
almoçar. Um passeio por ELUNDA, lugar que foi cidade-
-estado e hoje é um belo espaço turístico. A partir daqui 
faremos um passeio de barco e entraremos na ilha-ci-
dadela de SPINALONGA, antiga fortaleza veneziana que 
posteriormente passou a ser, durante um longo período 
de tempo, um leprosário. Retorno de barco, continuare-
mos para Heraclião, hospedagem.

09 SEG. Heraclião -Santorini- Atenas.-
Translado logo cedo ao porto. Embarcaremos em um 
ferry boat rápido para a ilha de SANTORINI, chegada por 
volta das 11h00 de ônibus, entre belíssimas paisagens 
iremos para OIA, sem dúvida a localidade mais espeta-
cular da ilha, ruelas brancas cheias de vida, uma imensa 
vista para os penhascos, restos de castelo e moinhos de 
vento. Disporemos de tempo para passear e almoçar. 
Depois disso conheceremos FIRA, a capital da ilha; aque-
les que desejarem podem descer de teleférico ou burro 
ao porto onde chegam os cruzeiros. Posteriormente con-
tinuaremos rumo ao porto de ferry boat para embarcar 
no ferry boat rápido, com saída por volta das 19h00 (em 
ocasiões 15h30). Chegada a ATENAS à meia-noite.- 
Observação muito importante: De novembro até mea-
dos de abril NÃO VISITAREMOS A ILHA DE SANTORINI, 
pois o ferry-boat rápido de Heraclião para Santorini não 
opera. Nesse período faremos o trajeto de Heraclião para 
Atenas de avião.  
Nota: Caso solicitem noites extras em Atenas, o traslado 
do Porto ao hotel não está incluso e será faturado.  Fim 
dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu voo  para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(Opç. 2) Grécia Essencial com Mykonos
Dias 1 - 8 como em Opç. 1
09 SEG. Heraclião- Santorini.-
Traslado na primeiro horário para o porto. Embarcaremos 
em um ferry rápido para a ilha de SANTORINI, chegando 
aproximadamente às 11 horas - De ônibus, entre belas 
paisagens, vamos para OIA, sem dúvida a população 
mais espetacular da ilha, com suas ruas brancas cheias 
de vida, vistas imensas sobre penhascos, ruinas do e 
moinhos de vento. Tempo livre para passear e almoçar. A 
seguir conhecemos THIRA, a capital da ilha; 

10 TER. Santorini- Mykonos.-
Depois do café da manhã tomaremos o ferry boat para 
Mykonos. Chegada e translado ao hotel. Hospedagem. 
Nesta ilha de acordo com a mitologia ocorreu a batalha 
entre Zeus e os Gigantes. Resto do dia livre para se perder 
pelas suas ruelas, visitar a pequena Veneza e os clássicos 
moinhos de vento.

11 QUA. Mykonos.-
Dia livre para aproveitar a ilha. Recomendamos visi-
tar a ilha de Delos, lugar de nascimento de Apolo 
e Artemis um dos lugares mais sagrados da antiga 
Grécia, ou simplesmente visitar as famosas praias 
Paradise e Super Paradise.

12 QUI. Mykonos- Atenas.-
Café da manhã. Na hora indicada translado ao porto 
para embarcar num ferry boat com destino ao porto do 
Pireu.  Chegada à noite (por volta das 23h00) . 

Grécia Essencial
Grécia Essencial com Mykonos
Rodes, Creta e Grécia Continental
O Grande Casamento Grego
Grécia Tradicional e Ilhas

Opção 1

Opção 2 

Opção 3   

Opção 4   

Opção 5

PREÇOS POR PESSOA

OPÇÃO1
ID: 18509

OPÇÃO 2
ID:18510

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1809 2320 2367 3207

T. Med $ 1883 2394 2665 3505

T.Baixa $ 1713 2224 - -

OPÇÃO3
ID: 18541

OPÇÃO 4
ID: 18534

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2122 2760 2809 3814

T. Med $ 2197 2835 3101 4106

T.Baixa $ 2016 2654 - -

OPÇÃO 5   
ID: 18512 

DBL INDIV
T.Alt $ 2835 3697

T. Med $ 2941 3803

Heraclião

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

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

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Excluindo as seguintes datas
Nov.20: 01, 08, 22
Dez.20: 13, 27
Jan.21: 03, 17, 31
Fev.21: 07, 21
Mar.21: 07, 21

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Excluindo as seguintes datas
Nov.20: 08, 22
Dez.20: 13
Jan.21: 03, 17
Fev.21: 07, 21
Mar.21: 07, 21

(Opç. 4 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Excluindo as seguintes datas
Nov.20: 01, 08, 22
Dez.20: 13, 27
Jan.21: 03, 17, 31
Fev.21: 07, 21
Mar.21: 07, 21

(Opç. 5 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Excluindo as seguintes datas
Abr.20: 19
Mai.20: 17, 24
Jun.20: 07, 21
Jul.20: 19
Ago.20: 02, 16, 23
Set.20: 20
Out.20: 04, 18
Nov.20: 01, 08, 22
Dez.20: 13, 27
Jan.21: 03, 17, 31
Fev.21: 07, 21
Mar.21: 07, 21
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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” .

2

Cnosos

Atenas

LEUCADA

1

Olímpia

1

Heraclião

Delfos

Micenas

Epidauro

Mistra rodes

nauplia

santorini

4

1

2 Mykonos

Kalabáka
Meteoras

2/1

1

1

1

Nota: Caso solicite noites adicionais em Atenas, o trans-
lado do porto ao hotel não está incluído e será faturado. 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.
 
(Opç. 3) Rodes, Creta e Grécia Continental 
Dias 1 - 8 como em Opç. 1
09 SEG. Heraclião -Santorini- Atenas.-
Translado logo cedo ao porto. Embarcaremos em um 
ferry boat rápido para a ilha de SANTORINI, chegada por 
volta das 11h00 de ônibus, entre belíssimas paisagens ire-
mos para OIA, sem dúvida a localidade mais espetacular 
da ilha, ruelas brancas cheias de vida, uma imensa vista 
para os penhascos, restos de castelo e moinhos de vento. 
Disporemos de tempo para passear e almoçar. Depois 
disso conheceremos FIRA, a capital da ilha; aqueles que 
desejarem podem descer de teleférico ou burro ao porto 
onde chegam os cruzeiros. Posteriormente continuare-
mos rumo ao porto de ferry boat para embarcar no ferry 
boat rápido, com saída por volta das 19h00 (em ocasiões 
15h30). Chegada a ATENAS à meia-noite.- 
Observação muito importante: De novembro até meados 
de abril NÃO VISITAREMOS A ILHA DE SANTORINI, pois o fer-
ry-boat rápido de Heraclião para Santorini não opera. Nesse 
período faremos o trajeto de Heraclião para Atenas de avião.  

10 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalabáka.-
Saída no começo da manhã rumo ao norte da Grécia. 
Parada em KAMENA VOURLA, bonito centro turístico 
junto ao mar, entre magníficas paisagens. Continuação 
da viagem. Faremos uma breve parada no desfiladeiro 
onde aconteceu a Batalha das Termópilas.  KALABÁKA, 
chegada no início da tarde. Visita do vale de METEORAS, 
impressionante lugar declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO e um dos mais famosos mos-
teiros (ingresso incluído). Jantar incluído. 

11 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre belas pai-
sagens, chegada a DELFOS. Tempo livre para almoçar e 
conhecer o conjunto arqueológico que domina o golfo de 
Corinto. Continuação até ATENAS e chegada no meio da 
tarde.Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

(Opç. 4) O Grande Casamento Grego
Dias 1 - 11 como em Opç. 2
12 QUI. Mykonos-Atenas.-
Café da manhã. Na hora indicada  translado ao 
porto  para embarcar num ferry boat com destino ao 
porto do Pireu. Chegada à noite (por volta das 23h00). 

13 SEX. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- Olímpia.-
Sairemos de manhã para a região do Peloponeso. 
Faremos uma parada no CANAL DE CORINTO. Depois 
disso passaremos um tempo na imensa fortaleza de 
ACROCORINTO, ingresso incluído. Na parte mais alta 
do assentamento descansam os alicerces do Templo 
de Afrodite. Continuaremos rumo a Micenas, colossal 
cidadela do século XVIII A.C., berço da primeira civiliza-
ção europeia (ingresso incluído). Pararemos em TRÍPOLI, 
capital provincial em uma região produtora de exce-
lentes vinhos. No meio da tarde continuaremos rumo a 
OLÍMPIA. Jantar incluído.

14 SAB. Olímpia- Patras- Náuplia.-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você pode-
rá conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluí-
do) que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguidade. 
Posteriormente, atravessaremos o montanhoso interior 
do Peloponeso. Continuaremos rumo a PATRAS, ingresso 
incluído para visitar seu potente castelo construído no 
século VI, logo depois, tempo para almoçar e conhecer 
a terceira cidade da Grécia. Continuaremos entre belas 
paisagens seguindo o golfo de Corinto rumo a NÁUPLIA, 
encantadora cidade costeira dominada pela cidadela e 
pela fortaleza veneziana. Jantar incluído.

15 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. 
Conheceremos em primeiro lugar EPIDAURO, seu antigo 
Teatro construído há 2.400 anos que está muito bem 
conservado e continua sendo utilizado, pode acomodar 
até 14.000 pessoas (ingresso incluído). Depois disso ire-
mos para a costa do mar Egeu. Seguiremos nossa viagem 
por mar. Um trajeto curto de barco nos separa de POROS, 
lugar encantador cheio de vida turística, suas casas 
antigas sobem em direção à torre do relógio; tempo para 
passear e almoçar. Depois disso tomaremos o ferry boat 
para EGINA, ilha habitada há mais de 4000 anos, podere-
mos passear por suas antigas igrejas, seu pitoresco porto 
e seus típicos bairros com pequenas casas. Por volta 
das 18h00 tomaremos novamente o ferry boat que nos 
levará em aproximadamente 45 minutos para ATENAS 
–Chegada ao Pireu-
 Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo com a 
temporada, as frequências entre Poros e Egina são muito 
limitadas; durante os meses da baixa temporada a ilha de 
Egina poderia ser substituída pela ilha de Hidra. 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(Opç. 5) Grécia Tradicional e Ilhas
Dias 1 - 10 como em Opç. 3
11 QUA. Kalabáka- Metsovo- Corfu- Lêucade.-
Uma etapa emocionante cheia de beleza. Saída entre 
montanhas até METSOVO. Tempo livre para um café 
nesta cidade que relembra a história e influência do 
mundo eslavo e turco no norte da Grécia. Continuação 
até IGUMENITSA , de onde embarcamos à belíssima Ilha 
de Corfú. Travessia com duração aproximada de uma 
hora e meia nas águas do mar Jônico, em frente às costas 
da Albânia. Sugerimos almoçar durante a travessia. Na 
ilha de CORFÚ, a pérola do ¨Mar Jônico¨, se conhecerá 
a sua capital KERKYRA , que conserva intacto seu cen-
tro histórico de estilo veneziano. Também se conhecerá 
KANONI, a belíssima igreja bizantina construída sobre 
uma ilhota. Embarque novamente para regresso à Grécia 
continental e continuação até LÊUCADE, pequena e pito-
resca ilha unida ao continente por uma ponte. Jantar 
incluído e hospedagem. 

12 QUI. Lêucade-Cruzeiro ilhas do Mar Jônico-
Lêucade.-

Hoje o protagonista é o mar e as ilhas do Jônico grego. 
Embarcaremos em um cruzeiro de um dia que nos leva-
rá para conhecer: PORTO KATSIKI, uma praia belíssima; 
CEFALÔNIA, a maior ilha do Jônico, onde poderemos pas-
sear pela pitoresca cidade de FISCARDO; ITACA, a pátria de 
Ulisses,  passeio pela cidade de FRIKES; e, posteriormente, 
o barco entrará em uma gruta escondida em MEGANISI 
Nosso barco também efetua parada em SCORPIOS, a ilha 
de Onassis, onde poderemos banhar-nos. Durante o cru-
zeiro está incluído um pequeno lanche. Retorno ao porto 
de NIdri onde desembarcaremos e retornaremos ao nosso 
hotel em Lêucade. Jantar incluído. 
Nota: Em raríssimas ocasiões, por motivos climatológicos 
ou operacionais, o roteiro do barco poderá sofrer altera-
ções, ser completamente cancelado ou modificar o núme-
ro de ilhas visitadas.

13 SEX. Lêucade- Nafpaktos- Delfos- Olímpia.-
Viagem até o sul do Mar Jônico e o Golfo de Corinto, 
onde se conhecerá NAFPAKTOS, seu castelo nos lem-
bra que essa cidade é LEPANTO, famosa batalha naval 
entre cristãos e turcos. Entre belas paisagens, chegada 
a DELFOS no final da manhã. Ingresso incluído para visi-
tar o belo conjunto arqueológico que predomina o golfo 
de Corinto com paisagens incríveis. Tempo para almo-
çar. Continuação pelo Peloponeso e chegada a Olímpia. 
Jantar incluído.

14 SAB. Olímpia- Patras- Náuplia.-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você pode-
rá conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluí-
do) que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguidade. 
Posteriormente, atravessaremos o montanhoso interior 
do Peloponeso. Continuaremos rumo a PATRAS, ingresso 
incluído para visitar seu potente castelo construído no 
século VI, logo depois, tempo para almoçar e conhecer 
a terceira cidade da Grécia. Continuaremos entre belas 
paisagens seguindo o golfo de Corinto rumo a NÁUPLIA, 
encantadora cidade costeira dominada pela cidadela e 
pela fortaleza veneziana. Jantar incluído.

15 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. 
Conheceremos em primeiro lugar EPIDAURO, seu antigo 
Teatro construído há 2.400 anos que está muito bem 
conservado e continua sendo utilizado, pode acomodar 
até 14.000 pessoas (ingresso incluído). Depois disso ire-
mos para a costa do mar Egeu. Seguiremos nossa viagem 
por mar. Um trajeto curto de barco nos separa de POROS, 
lugar encantador cheio de vida turística, suas casas 
antigas sobem em direção à torre do relógio; tempo para 
passear e almoçar. Depois disso tomaremos o ferry boat 
para EGINA, ilha habitada há mais de 4000 anos, podere-
mos passear por suas antigas igrejas, seu pitoresco porto 
e seus típicos bairros com pequenas casas. Por volta 
das 18h00 tomaremos novamente o ferry boat que nos 
levará em aproximadamente 45 minutos para ATENAS 
–Chegada ao Pireu-
Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo com a 
temporada, as frequências entre Poros e Egina são muito 
limitadas; durante os meses da baixa temporada a ilha de 
Egina poderia ser substituída pela ilha de Hidra. 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional. 

Para confirmação de todos os serviços é 
necessário incluir o passaporte do passageiro 
no momento da venda.
Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões, os horários dos ferris uti-
lizados podem variar adaptando-se ao pro-
grama do dia afetado. - Caso o grupo não seja 
numeroso, pode ser que em alguns trajetos de 
ferry o guia da Europamundo não Viagem com 
vocês e serão atendidos pelos funcionarios 
da companhia maritima. - As entradas aos 
recintos arqueológicos não estão incluídas 
a não ser que se indique expressamente no 
itinerário.

NOTAS IMPORTANTES

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Elunda ate ilha Spinalonga.
• Visita Panorâmica em: Atenas, Rodes.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em Atenas.
• Entradas: Palácio de Cnossos com visita em 

Heraclião, Igreja de Panagia Kera; ilha-Cida-
dela Spinalonga.

• Ferry: Atenas - Rodes, Heraclião - Santorini, 
Santorini - Atenas.

• Voos incluídos: Rodes - Creta.
• Excursão: Pela ilha de Rodes.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Ferry: Heraclião - Santorini, Santorini - 

Mykonos, Mykonos - Atenas.

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• 
• Entradas: Mosteiro em Meteoras, sítio arque-

ológico de Delfos.
• Ferry: Heraclião - Santorini, Santorini-

Atenas.
• 1 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Kalabáka.

• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Barco: Galatas/ Poros/ Egina/ Atenas.
• Visita Panorâmica em: Athenas, Olímpia.
• Entradas: Fortaleza de Acrocorinto, Micenas, 

Sítio arqueológico de Olímpia, Castelho de 
Patras, teatro grego de Epidauro.

• Ferry: Mykonos -  Atenas.
• 1 Almoços ou Jantares Incluídos em: Nauplia

• (Serviços adicionais Opç. 5)
• Barco: Cruzeiro pelas Ilhas do Jónico peque-

no almoço incluido, Galatas/ Poros/ Egina/ 
Atenas.

• Visita Panorâmica em: Olímpia.
• Entradas: sítio arqueológico de Delfos, Sítio 

arqueológico de Olímpia, Castelho de Patras, 
teatro grego de Epidauro.

• Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa.
• 4 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Leucada, Leucada, Olímpia, Nauplia.

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
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DESDE 1186E-DÍAS 8/20/18
DATAS DE SAÍDA

HOTÉIS PREVISTOS

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

PREÇOS POR PESSOA

OPÇÃO 1
ID: 18504  

OPÇÃO2
ID: 18515

OPÇION 3
ID: 18460 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1186 1654 2559 3506 2378 3272

T. Med $ 1229 1697 2612 3559 2441 3335

Opção 1Grande Tour de Grécia
Grécia e Turquia Misteriosa
Clássicos da Grécia e Turquia

Opção 2 

Opção 3   

(OPÇ. 1) GRANDE TOUR DE GRÉCIA
01 DOM. Atenas.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 SEG. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos olím-
picos modernos, a biblioteca nacional, as movimentadas 
praças do centro, os novos bairros surgidos com as olim-
píadas de 2004 e a Acrópolis (entrada no incluída).
De noite incluímos um traslado ao bairro de PLAKA, local 
repleto de pequenas tavernas gregas, onde se poderá 
desfrutar do rico folclore deste país. 

03 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalabáka.-

Saída no começo da manhã rumo ao norte da Grécia. 
Parada em KAMENA VOURLA, bonito centro turístico 
junto ao mar, entre magníficas paisagens. Continuação 
da viagem. Faremos uma breve parada no desfiladeiro 
onde aconteceu a Batalha das Termópilas.  KALABÁKA, 
chegada no início da tarde. Visita do vale de METEORAS, 
impressionante lugar declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO e um dos mais famosos mos-
teiros (ingresso incluído). Jantar incluído. 

04 QUA. Kalabáka- Metsovo- Corfu- Lêucade.-
Uma etapa emocionante cheia de beleza. Saída entre 
montanhas até METSOVO. Tempo livre para um café 
nesta cidade que relembra a história e influência do 
mundo eslavo e turco no norte da Grécia. Continuação 
até IGUMENITSA , de onde embarcamos à belíssima Ilha 
de Corfú. Travessia com duração aproximada de uma 
hora e meia nas águas do mar Jônico, em frente às costas 
da Albânia. Sugerimos almoçar durante a travessia. Na 
ilha de CORFÚ, a pérola do ¨Mar Jônico¨, se conhecerá 
a sua capital KERKYRA , que conserva intacto seu cen-
tro histórico de estilo veneziano. Também se conhecerá 
KANONI, a belíssima igreja bizantina construída sobre 
uma ilhota. Embarque novamente para regresso à Grécia 
continental e continuação até LÊUCADE, pequena e 
pitoresca ilha unida ao continente por uma ponte. Jantar 
incluído e hospedagem. 

05 QUI. Lêucade-Cruzeiro ilhas do Mar Jônico-
Lêucade.-

Hoje o protagonista é o mar e as ilhas do Jônico grego. 
Embarcaremos em um cruzeiro de um dia que nos leva-
rá para conhecer: PORTO KATSIKI, uma praia belíssima; 
CEFALÔNIA, a maior ilha do Jônico, onde poderemos pas-
sear pela pitoresca cidade de FISCARDO; ITACA, a pátria de 
Ulisses,  passeio pela cidade de FRIKES; e, posteriormente, 
o barco entrará em uma gruta escondida em MEGANISI 
Nosso barco também efetua parada em SCORPIOS, a ilha 
de Onassis, onde poderemos banhar-nos. Durante o cru-
zeiro está incluído um pequeno lanche. Retorno ao porto 
de NIdri onde desembarcaremos e retornaremos ao nosso 
hotel em Lêucade. Jantar incluído. 
Nota: Em raríssimas ocasiões, por motivos climatológicos 
ou operacionais, o roteiro do barco poderá sofrer altera-
ções, ser completamente cancelado ou modificar o núme-
ro de ilhas visitadas.

06 SEX. Lêucade- Nafpaktos- Delfos- Olímpia.-
Viagem até o sul do Mar Jônico e o Golfo de Corinto, onde 
se conhecerá NAFPAKTOS, seu castelo nos lembra que essa 
cidade é LEPANTO, famosa batalha naval entre cristãos e 
turcos. Entre belas paisagens, chegada a DELFOS no final 
da manhã. Ingresso incluído para visitar o belo conjunto 
arqueológico que predomina o golfo de Corinto com pai-
sagens incríveis. Tempo para almoçar. Continuação pelo 
Peloponeso e chegada a Olímpia. Jantar incluído.

07 SAB. Olímpia- Patras- Náuplia.-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você pode-
rá conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluí-
do) que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguidade. 
Posteriormente, atravessaremos o montanhoso interior 
do Peloponeso. Continuaremos rumo a PATRAS, ingresso 
incluído para visitar seu potente castelo construído no 
século VI, logo depois, tempo para almoçar e conhecer 
a terceira cidade da Grécia. Continuaremos entre belas 
paisagens seguindo o golfo de Corinto rumo a NÁUPLIA, 

encantadora cidade costeira dominada pela cidadela e 
pela fortaleza veneziana. Jantar incluído.

08 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. 
Conheceremos em primeiro lugar EPIDAURO, seu antigo 
Teatro construído há 2.400 anos que está muito bem con-
servado e continua sendo utilizado, pode acomodar até 
14.000 pessoas (ingresso incluído). Depois disso iremos para 
a costa do mar Egeu. Seguiremos nossa viagem por mar. Um 
trajeto curto de barco nos separa de POROS, lugar encan-
tador cheio de vida turística, suas casas antigas sobem em 
direção à torre do relógio; tempo para passear e almoçar. 
Depois disso tomaremos o ferry boat para EGINA, ilha 
habitada há mais de 4000 anos, poderemos passear por 
suas antigas igrejas, seu pitoresco porto e seus típicos bair-
ros com pequenas casas. Por volta das 18h00 tomaremos 
novamente o ferry boat que nos levará em aproximada-
mente 45 minutos para ATENAS –Chegada ao Pireu-
Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo com a 
temporada, as frequências entre Poros e Egina são muito 
limitadas; durante os meses da baixa temporada a ilha de 
Egina poderia ser substituída pela ilha de Hidra. 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) GRÉCIA E TURQUIA MISTERIOSA
DIAS 1 - 7 COMO EM OPÇ. 1
08 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. 
Conheceremos em primeiro lugar EPIDAURO, seu antigo 
Teatro construído há 2.400 anos que está muito bem 
conservado e continua sendo utilizado, pode acomodar 
até 14.000 pessoas (ingresso incluído). Depois disso ire-
mos para a costa do mar Egeu. Seguiremos nossa viagem 
por mar. Um trajeto curto de barco nos separa de POROS, 
lugar encantador cheio de vida turística, suas casas 
antigas sobem em direção à torre do relógio; tempo para 
passear e almoçar. Depois disso tomaremos o ferry boat 
para EGINA, ilha habitada há mais de 4000 anos, podere-
mos passear por suas antigas igrejas, seu pitoresco porto 
e seus típicos bairros com pequenas casas. Por volta 
das 18h00 tomaremos novamente o ferry boat que nos 
levará em aproximadamente 45 minutos para ATENAS 
–Chegada ao Pireu-
Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo com a 
temporada, as frequências entre Poros e Egina são muito 
limitadas; durante os meses da baixa temporada a ilha de 
Egina poderia ser substituída pela ilha de Hidra. 

09 SEG. Atenas- Travessia noturna.-
De manhã, tempo livre para aproveitar da cidade, uma 
boa oportunidade para fazer compras our ir aos museus. 
À tarde iremos ao porto de Pireu para embarcar em 
um  ferry boat noturno, com condições similares às dos 
cruzeiros, acomodação em camarote duplo. Noite a bordo.

10 TER. Rodes- Mármaris.-
Chegada a RODES no início da manhã. Faremos uma 
visita à cidade, com sua impressionante cidadela amu-
ralhada, seu centro histórico que nos revela os vestígios 
de diferentes culturas (grega, romana, bizantina, cavalei-
ros de São João, otomanos, italianos…) que passaram por 
ela. À tarde, por volta das 16h00, embarcaremos de ferry 
boat rápido para a TURQUIA, travessia de uma hora. 
MÁRMARIS, belíssimo lugar turístico localizado na costa, 
com seu castelo, sua marinha e suas fontes. Jantar e 
hospedagem na região de Mármaris.  
OBS. IMPORTANTE: Os ferry boats que fazem a ligação de 
Rodes com Mármaris sofrem alterações de horário com 
frequência e não operam todos os dias (exceto nos meses 
do verão), o roteiro poderá ser adaptado baseando-se nas 
frequências existentes durante sua viagem.

11 QUA. Mármaris- Dalyan- Antalya.-
Sairemos para DALYAN, um lugar incrível junto ao belo rio 
navegável. Faremos um passeio de barco de umas duas 
horas para avistar os TÚMULOS REAIS LÍCIOS, também de 
barco seguiremos por um grande lago onde pararemos nas 
fontes de águas termais, se você desejar poderá banhar-
-se em suas águas quentes ou tomar um banho de barro! 
Disporemos de tempo para comer em algum dos vários 
restaurantes de Dalyan junto ao rio. Continuaremos rumo 
a ANTALYA, faremos uma breve visita a esta grande cidade 
costeira de mais de um milhão de habitantes, à Porta de 
Adriano, ao bairro otomano e à sua grande cascata que cai 
diretamente no mar. Jantar incluído. 

Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões, os horários dos ferris uti-
lizados podem variar adaptando-se ao pro-
grama do dia afetado. - Caso o grupo não seja 
numeroso, pode ser que em alguns trajetos de 
ferry o guia da Europamundo não Viagem com 
vocês e serão atendidos pelos funcionarios 
da companhia maritima. - As entradas aos 
recintos arqueológicos não estão incluídas 
a não ser que se indique expressamente no 
itinerário.

NOTAS IMPORTANTES

Abr.20: 19
Mai.20: 03, 10, 17
Jun.20: 07, 21
Jul.20: 05, 12, 19
Ago.20: 02, 16
Set.20: 06, 13, 20
Out.20: 04, 18
Nov.20: 01

rodas
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12 QUI. Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.-
Sairemos de Antalya para ASPENDO, visitaremos o teatro 
romano, para muitos se trata do mais bem conservado do 
mundo. Depois disso, em SIDE, poderemos admirar junto 
ao mar o templo grego de Apolo. Disporemos de tempo 
para passear pelo seu porto e ruas cheias de vida. Entre 
impressionantes paisagens atravessaremos os Montes 
Taurus, seus cumes com mais de 3500 metros de altu-
ra – costumam estar cobertos de neve durante a maior 
parte do ano. Parada em KARAMAN onde visitaremos 
TARTAN EVI, antiga mansão otomana. Continuaremos 
rumo à  NIGDE, no límite com a  região da Capadócia. 
Jantar incluído.
Obs.: Há ocasiões em que o Tartan Evi poderá estar fecha-
do, nesse caso a visita será substituída por uma mansão de 
características semelhantes na Capadócia.

13 SEX. Nigde- Avanos- Capadócia.-
Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, com 
suas paisagens lunares, suas igrejas e povoados troglo-
ditas. Começaremos visitando GUMUSLER, incrível mos-
teiro subterrâneo do século VII, talvez tenha os melhores 
afrescos bizantinos da Turquia. Em KAYMACLI conhecere-
mos a cidade subterrânea que podia albergar 30.000 pes-
soas. Visitaremos UCHISAR, fortaleza natural. Depois do 
almoço conheceremos o Vale de GOREME com seu museu 
ao ar livre e suas igrejas escavadas nas rochas, ingresso 
incluído. Hotel em AVANOS. Jantar incluído.

14 SAB. Capadócia- Ihlara- Konya.-
Nos limites da Capadócia visitaremos o Vale de IHLARA, 
a frescura de suas águas, suas igrejas e povoados esca-
vados na rocha. Posteriormente continuaremos nossa 
rota, faremos uma parada em um antigo Caravançarai 
do século XIII antes de chegar a KONYA onde visitaremos 
o Mausoléu de Mevlana, aqui conheceremos a seita dos 
Dervixes (ingresso incluído). Jantar incluído.  À noite, 
sugerimos que você assista no centro cultural na dança 
dos derviches girando.

15 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
A viagem segue entre paisagens de lagos até EGRIDIR, 
bonito vilarejo junto ao grande lago interior com mura-
lhas e mesquitas. Tempo para almoçar. Continuação até 
PAMUKKALE(Hierápolis), lugar conhecido como ¨Castelo 
de Algodão¨ (entrada incluída), por suas águas calcárias. 
Jantar incluído.   

16 SEG. Pamukkale- Éfeso- Kusadasi.-
Saída para ÉFESO, a cidade antiga mais bem conservada 
da Ásia Menor. Há 2000 anos a cidade tinha duzentos e 
cinquenta mil habitantes. Visitaremos a casa da Virgem 
Maria, a Basílica de São João e as impressionantes ruinas 
de Éfeso (entradas incluídas).   Posteriormente continua-
remos para KUSADASI, popular cidade localizada na costa 
com um excelente ambiente, vida comercial e pequeno 
castelo. Jantar incluído.

17 TER. Kusadasi- Izmir- Bursa- Istambul.-
Sairemos rumo à quarta cidade em população da Turquia: 
IZMIR, conheceremos a igreja de São Policarpo, a mais 
antiga da cidade, que nos revela a importância dessa 
região no início do cristianismo (ingresso incluído). 
Posteriormente viajaremos novamente pelo interior da 
Turquia. Parada durante o trajeto para almoçar antes 
de chegarmos a BURSA, a quarta cidade da Turquia, seu 
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, com seus tradicionais distritos comerciais, 
mesquitas, escolas religiosas, banhos públicos… destaca-
-se a Mesquita Verde. Chegada a ISTAMBUL no final do dia.

18 QUA. Istambul.-
Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos 
de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos 
na Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de 
Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de ouro, o 
bairro de pescadores e admiraremos o exterior da Basílica 
de Santa Sofia. Logo visitaremos o Palácio de Topkapi 
(ingresso incluído), outrora centro administrativo do 
império Otomano com seus magníficos pátios e pavilhões. 
Tarde livre. Estaremos em uma cidade construída sobre 
dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro 
de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida local 
da cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum de 
seus inúmeros restaurantes, você também poderá tomar 
o antigo bonde que atravessa a região ou visitar a próxi-
ma Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem 
variar de ordem. 

19 QUI. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de umas 
duas horas. O passeio será realizado em um barco pri-
vado para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é 
um estreito que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara 
separando Istambul em duas partes: a europeia e a asi-
ática. Desfrutaremos vendo a animação no estreito com 

todos os seus barcos, passaremos debaixo das pontes que 
ligam a Europa e a Ásia e admiraremos os palácios dos 
sultões, as típicas casas de madeira, as mansões otoma-
nas. Tempo livre (será proposta uma visita adicional com 
ingressos e almoço no interior do Palácio de Topkapi).

20 SEX. Istambul.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 3) CLÁSSICOS DA GRÉCIA E TURQUIA
DIAS 1 - 13 COMO EM OPÇ. 2
14 SAB. Capadócia- Hacibecktas- Ancara- Safranbolu.-
Teremos um dia fantástico no interior da Anatólia. 
Mantendo o máximo respeito aos peregrinos (roupa ade-
quada, silêncio recomendado em santuários) conhecere-
mos HACIBEKTAS, no santuário se encontra o túmulo de 
Hacibektas, místico sufista do século XIII. Depois disso 
continuaremos rumo a ANCARA, disporemos de tempo 
livre para passear e almoçar no próspero centro da cida-
de. Continuaremos para o norte da Turquia, a paisagem 
pouco a pouco vai se tornando verde. SAFRANBOLU, 
chegada a esta maravilhosa e pequena cidade declarada 
patrimônio da humanidade, foi uma importante etapa 
nas rotas das caravanas. No pátio de um magnífico e 
antigo Caravançarai prepararemos um tradicional chá 
turco. Jantar e hospedagem.

15 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Istambul.-

Hoje nossa etapa continua pelo Mar Negro e suas paisa-
gens verdes. Em GOKGOL MAGARASI incluímos o ingresso 
para esta magnífica caverna com seu rio subterrâneo 
e suas múltiplas cores. Em EREGLI, junto ao mar Negro, 
disporemos de tempo para almoçar, assim como faremos 
uma visita às suas impressionantes cavernas e túmulos de 
Cehenemagzi repletos de mitologia. Em nosso retorno rumo 
a Istambul pararemos para descansar em EYDINPINAR, um 
passeio caminhando entre suas trilhas verdes até as cata-
ratas! Chegada a ISTAMBUL no final do dia. 

16 SEG. Istambul.-
Visita panorâmica  à cidade. Em nosso tour  subiremos 
de teleférico ao mirante  de Pierre Loti e entraremos 
na  Mesquita de Souleyman O Magnífico  (a maior de 
Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de ouro, o 
bairro de pescadores e admiraremos o exterior da Basílica 
de Santa Sofia. Logo visitaremos o  Palácio de Topkapi 
(ingresso incluído), outrora centro administrativo do 
império Otomano com seus magníficos pátios e pavilhões. 
Tarde livre. Estaremos em uma cidade construída sobre 
dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um  translado ao bairro 
de Taksim,  a zona mais comercial e com mais vida local 
da cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum de 
seus inúmeros restaurantes, você também poderá tomar 
o antigo bonde que atravessa a região ou visitar a próxi-
ma Torre de Gálata.
Nota:  os serviços durante a estadía em Istambul podem 
variar de ordem. 

17 TER. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de umas 
duas horas. O passeio será realizado em um barco pri-
vado para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é 
um estreito que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara 
separando Istambul em duas partes: a europeia e a asi-
ática. Desfrutaremos vendo a animação no estreito com 
todos os seus barcos, passaremos debaixo das pontes que 
ligam a Europa e a Ásia e admiraremos os palácios dos 
sultões, as típicas casas de madeira, as mansões otoma-
nas. Tempo livre.

18 QUA. Istambul.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 
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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: Cruzeiro pelas Ilhas do Jónico peque-

no almoço incluído, Galatas/ Poros/ Egina/ 
Atenas.

• Visita Panorâmica em: Atenas, Olímpia.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em 

Atenas.
• Entradas: Mosteiro em Meteora, sítio arque-

ológico de Delfos, Sítio arqueológico de 
Olímpia, Castelho de Patras, teatro grego 
de Epidauro.

• Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa.
• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Kalabáka, Leucada, Leucada, Olímpia, 
Nauplia.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Galatas/ Poros/ Egina/ Atenas, para 

os túmulos Licios e lago em Dalyan, Passeio 
pelo Bosforo em Istambul.

• Visita Panorâmica em: Rodes, Istambul.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em 

Istambul.
• Entradas: teatro grego de Epidauro, Teatro 

romano de Aspendos, Templo grego de 
Apollo em Side, Tartan Evi em Karaman, 
Mosteiro Gumusler; Cidade subterrânea de 
Kaymakli; Vale de Goreme; Uchisar em Nigde, 
Vale de Ihlara em Ihlara, Caravanserai; 
Mausoléu de Mevlana em Konya, Pamukkale 
- Hierápolis em Pamukkale, Casa da Virgem 
Maria; Basilica de São João; Ruínas de Efeso, 
Igreja de São Policarpo em Izmir, Palácio de 
Topkapi e Mesquita Suleiman o Magnfico em 
Istambul.

• Ferry: Atenas- -Rodes, Rodes - Marmaris.
• Funicular: Mirante de Pierre Loti em 

Istambul.
• 7 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Marmaris, Antalya, Nigde, Capadócia, 
Konya, Pamukkale, Kusadasi.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Passeio pelo Bosforo em Istambul.
• Visita Panorâmica em: Istambul.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em 

Istambul em Istambul.
• Entradas: Hacibecktas em Hacibecktas, Té 

em Safranbolu, Caverna de Gokgol Magarasi, 
Caverna e túmulos em Eregli, Cataratas 
de Eydinpinar em Eydinpinar, Palácio de 
Topkapi e Mesquita Suleiman o Magnífico 
em Istambul.

• Funicular: Teleferico Mirante de Pierre Loti 
em Istambul.

• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: Safranbolu.
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DESDE 1777E-DÍAS 15/17
DATAS DE SAÍDA

HOTÉIS PREVISTOS

A Viagem Dourada
Grécia e Turquia Surpreendente Opção 1

Opção 2 

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

PREÇOS POR PESSOA

OPÇÃO 1
ID: 18516 

OPÇÃO2
ID: 18488 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1872 2585 2048 2809

T. Med $ 1899 2612 2809 3570

T.Baixa $ 1777 2490 1941 2702

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

02 QUI. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos 
olímpicos modernos, a biblioteca nacional, as movi-
mentadas praças do centro, os novos bairros surgidos 
com as olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada não 
incluída). À noite faremos um  translado à região de 
PLAKA, local repleto de pequenas tabernas gregas onde 
você também poderá desfrutar do rico folclore deste 
país. 

03 SEX. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- Olímpia.-
Sairemos de manhã para a região do Peloponeso. 
Faremos uma parada no CANAL DE CORINTO. Depois 
disso passaremos um tempo na imensa fortaleza de 
ACROCORINTO, ingresso incluído. Na parte mais alta 
do assentamento descansam os alicerces do Templo de 
Afrodite. Continuaremos rumo a Micenas, colossal cida-
dela do século XVIII A.C., berço da primeira civilização 
europeia (ingresso incluído). Pararemos em TRÍPOLI, 
capital provincial em uma região produtora de exce-
lentes vinhos. No meio da tarde continuaremos rumo a 
OLÍMPIA. Jantar incluído.

04 SAB. Olímpia- Patras- Náuplia.-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você poderá 
conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluído) 
que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguidade. 
Posteriormente, atravessaremos o montanhoso interior 
do Peloponeso. Continuaremos rumo a PATRAS, ingres-
so incluído para visitar seu potente castelo construído 
no século VI, logo depois, tempo para almoçar e conhe-
cer a terceira cidade da Grécia. Continuaremos entre 
belas paisagens seguindo o golfo de Corinto rumo a 
NÁUPLIA, encantadora cidade costeira dominada pela 
cidadela e pela fortaleza veneziana. Jantar incluído.

05 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. 
Conheceremos em primeiro lugar EPIDAURO, seu antigo 
Teatro construído há 2.400 anos que está muito bem 
conservado e continua sendo utilizado, pode acomodar 
até 14.000 pessoas (ingresso incluído). Depois disso 
iremos para a costa do mar Egeu. Seguiremos nossa 
viagem por mar. Um trajeto curto de barco nos separa 
de POROS, lugar encantador cheio de vida turística, 
suas casas antigas sobem em direção à torre do relógio; 
tempo para passear e almoçar. Depois disso tomaremos 
o ferry boat para EGINA, ilha habitada há mais de 4000 
anos, poderemos passear por suas antigas igrejas, seu 
pitoresco porto e seus típicos bairros com pequenas 
casas. Por volta das 18h00 tomaremos novamente o 
ferry boat que nos levará em aproximadamente 45 

minutos para ATENAS –Chegada ao Pireu-
Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo com a 
temporada, as frequências entre Poros e Egina são muito 
limitadas; durante os meses da baixa temporada a ilha 
de Egina poderia ser substituída pela ilha de Hidra. 

06 SEG. Atenas- Travessia noturna.-
De manhã, tempo livre para aproveitar da cidade, 
uma boa oportunidade para fazer compras our ir aos 
museus. 
À tarde iremos ao porto de Pireu para embarcar em 
um  ferry boat noturno, com condições similares às 
dos cruzeiros, acomodação em camarote duplo. Noite 
a bordo.

07 TER. Rodes- Mármaris.-
Chegada a RODES no início da manhã. Faremos uma 
visita à cidade, com sua impressionante cidadela amu-
ralhada, seu centro histórico que nos revela os vestígios 
de diferentes culturas (grega, romana, bizantina, cava-
leiros de São João, otomanos, italianos…) que passaram 
por ela. À tarde, por volta das 16h00, embarcaremos de 
ferry boat rápido para a TURQUIA, travessia de uma 
hora. MÁRMARIS, belíssimo lugar turístico localizado 
na costa, com seu castelo, sua marinha e suas fontes. 
Jantar e hospedagem na região de Mármaris.  
OBS. IMPORTANTE: Os ferry boats que fazem a ligação de 
Rodes com Mármaris sofrem alterações de horário com 
frequência e não operam todos os dias (exceto nos meses 
do verão), o roteiro poderá ser adaptado baseando-se 
nas frequências existentes durante sua viagem.

08 QUA. Mármaris- Dalyan- Antalya.-
Sairemos para DALYAN, um lugar incrível junto ao belo 
rio navegável. Faremos um passeio de barco de umas 
duas horas para avistar os TÚMULOS REAIS LÍCIOS, 
também de barco seguiremos por um grande lago onde 
pararemos nas fontes de águas termais, se você desejar 
poderá banhar-se em suas águas quentes ou tomar um 
banho de barro! Disporemos de tempo para comer em 
algum dos vários restaurantes de Dalyan junto ao rio. 
Continuaremos rumo a ANTALYA, faremos uma breve 
visita a esta grande cidade costeira de mais de um 
milhão de habitantes, à Porta de Adriano, ao bairro 
otomano e à sua grande cascata que cai diretamente 
no mar. Jantar incluído. 

09 QUI. Antalya- Aspendos- Side- Karaman- Nigde.-
Sairemos de Antalya para ASPENDO, visitaremos o 
teatro romano, para muitos se trata do mais bem 
conservado do mundo. Depois disso, em SIDE, pode-
remos admirar junto ao mar o templo grego de Apolo. 
Disporemos de tempo para passear pelo seu porto e 
ruas cheias de vida. Entre impressionantes paisagens 
atravessaremos os Montes Taurus, seus cumes com 
mais de 3500 metros de altura – costumam estar cober-
tos de neve durante a maior parte do ano. Parada em 
KARAMAN onde visitaremos TARTAN EVI, antiga man-
são otomana. Continuaremos rumo à  NIGDE, no límite 
com a região da Capadócia. Jantar incluído.
Obs.: Há ocasiões em que o Tartan Evi poderá estar 

Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões, os horários dos ferris uti-
lizados podem variar adaptando-se ao pro-
grama do dia afetado. - Caso o grupo não seja 
numeroso, pode ser que em alguns trajetos de 
ferry o guia da Europamundo não Viagem com 
vocês e serão atendidos pelos funcionarios 
da companhia maritima. - As entradas aos 
recintos arqueológicos não estão incluídas 
a não ser que se indique expres- samente no 
itinerário.

NOTAS IMPORTANTES

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

dalyan

atenas
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fechado, nesse caso a visita será substituída por uma 
mansão de características semelhantes na Capadócia.

10 SEX. Nigde- Avanos- Capadócia.-
Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, 
com suas paisagens lunares, suas igrejas e povoa-
dos trogloditas. Começaremos visitando GUMUSLER, 
incrível mosteiro subterrâneo do século VII, talvez 
tenha os melhores afrescos bizantinos da Turquia. Em 
KAYMAKLI conheceremos a cidade subterrânea que 
podia albergar 30.000 pessoas. Visitaremos UCHISAR, 
fortaleza natural. Depois do almoço conheceremos 
o Vale de GOREME com seu museu ao ar livre e suas 
igrejas escavadas nas rochas, ingresso incluído. Hotel 
em AVANOS. Jantar incluído.

11 SAB. Capadócia- Hacibecktas- Ancara- 
Safranbolu.-

Teremos um dia fantástico no interior da Anatólia. 
Mantendo o máximo respeito aos peregrinos (roupa 
adequada, silêncio recomendado em santuários) conhe-
ceremos HACIBEKTAS, no santuário se encontra o túmu-
lo de Hacibektas, místico sufista do século XIII. Depois 
disso continuaremos rumo a ANCARA, disporemos de 
tempo livre para passear e almoçar no próspero cen-
tro da cidade. Continuaremos para o norte da Turquia, 
a paisagem pouco a pouco vai se tornando verde. 
SAFRANBOLU, chegada a esta maravilhosa e pequena 
cidade declarada patrimônio da humanidade, foi uma 
importante etapa nas rotas das caravanas. No pátio de 
um magnífico e antigo Caravançarai prepararemos um 
tradicional chá turco. Jantar e hospedagem.

12 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Istambul.-

Hoje nossa etapa continua pelo Mar Negro e suas paisa-
gens verdes. Em GOKGOL MAGARASI incluímos o ingres-
so para esta magnífica caverna com seu rio subterrâneo 
e suas múltiplas cores. Em EREGLI, junto ao mar Negro, 
disporemos de tempo para almoçar, assim como fare-
mos uma visita às suas impressionantes cavernas e 
túmulos de Cehenemagzi repletos de mitologia. Em 
nosso retorno rumo a Istambul pararemos para descan-
sar em EYDINPINAR, um passeio caminhando entre suas 
trilhas verdes até as cataratas! Chegada a ISTAMBUL no 
final do dia. 

13 SEG. Istambul.-
Visita panorâmica  à cidade. Em nosso tour  subiremos 
de teleférico ao mirante  de Pierre Loti e entraremos 
na  Mesquita de Souleyman O Magnífico  (a maior de 
Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de ouro, 
o bairro de pescadores e admiraremos o exterior da 
Basílica de Santa Sofia. Logo visitaremos o  Palácio de 
Topkapi (ingresso incluído), outrora centro administra-
tivo do império Otomano com seus magníficos pátios e 
pavilhões. Tarde livre. Estaremos em uma cidade cons-
truída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro 
de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida local 
da cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum 
de seus inúmeros restaurantes, você também poderá 
tomar o antigo bonde que atravessa a região ou visitar 
a próxima Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem 
variar de ordem. 

14 TER. Istambul.-
Hoje faremos um  passeio de barco pelo Bósforo  de 
umas duas horas. O passeio será realizado em um barco 
privado para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é 
um estreito que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara 
separando Istambul em duas partes: a europeia e a asi-
ática. Desfrutaremos vendo a animação no estreito com 
todos os seus barcos, passaremos debaixo das pontes 
que ligam a Europa e a Ásia e admiraremos os palácios 
dos sultões, as típicas casas de madeira, as mansões 
otomanas. Tempo livre.

15 QUA. Istambul.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
(OPÇ. 2) A VIAGEM DOURADA
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 1
11 SAB. Capadócia- Ihlara- Konya.-
Nos limites da Capadócia visitaremos o Vale de IHLARA, 
a frescura de suas águas, suas igrejas e povoados esca-
vados na rocha. Posteriormente continuaremos nossa 
rota, faremos uma parada em um antigo Caravançarai 
do século XIII antes de chegar a KONYA onde visita-
remos o Mausoléu de Mevlana, aqui conheceremos a 
seita dos Dervixes (ingresso incluído). Jantar incluído. À 
noite, sugerimos que você assista no centro cultural na 

dança dos derviches girando.

12 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
A viagem segue entre paisagens de lagos até EGRIDIR, 
bonito vilarejo junto ao grande lago interior com mura-
lhas e mesquitas. Tempo para almoçar. Continuação 
até PAMUKKALE(Hierápolis), lugar conhecido como 
¨Castelo de Algodão¨ (entrada incluída), por suas 
águas calcárias. Jantar incluído.   

13 SEG. Pamukkale- Éfeso- Kusadasi.-
Saída para ÉFESO, a cidade antiga mais bem con-
servada da Ásia Menor. Há 2000 anos a cidade tinha 
duzentos e cinquenta mil habitantes. Visitaremos a 
casa da Virgem Maria, a Basílica de São João e as 
impressionantes ruinas de Éfeso (entradas incluídas).   
Posteriormente continuaremos para KUSADASI, popular 
cidade localizada na costa com um excelente ambiente, 
vida comercial e pequeno castelo. Jantar incluído.

14 TER. Kusadasi- Izmir- Bursa- Istambul.-
Sairemos rumo à quarta cidade em população da 
Turquia: IZMIR, conheceremos a igreja de São Policarpo, 
a mais antiga da cidade, que nos revela a importân-
cia dessa região no início do cristianismo (ingresso 
incluído). Posteriormente viajaremos novamente pelo 
interior da Turquia. Parada durante o trajeto para almo-
çar antes de chegarmos a BURSA, a quarta cidade da 
Turquia, seu centro histórico foi declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, com seus tradicio-
nais distritos comerciais, mesquitas, escolas religio-
sas, banhos públicos… destaca-se a Mesquita Verde. 
Chegada a ISTAMBUL no final do dia.

15 QUA. Istambul.-
Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos 
de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos 
na Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de 
Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de ouro, 
o bairro de pescadores e admiraremos o exterior da 
Basílica de Santa Sofia. Logo visitaremos o Palácio de 
Topkapi (ingresso incluído), outrora centro administra-
tivo do império Otomano com seus magníficos pátios e 
pavilhões. Tarde livre. Estaremos em uma cidade cons-
truída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro 
de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida local 
da cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum 
de seus inúmeros restaurantes, você também poderá 
tomar o antigo bonde que atravessa a região ou visitar 
a próxima Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem 
variar de ordem. 

16 QUI. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de 
umas duas horas. O passeio será realizado em um barco 
privado para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é 
um estreito que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara 
separando Istambul em duas partes: a europeia e a 
asiática. Desfrutaremos vendo a animação no estreito 
com todos os seus barcos, passaremos debaixo das 
pontes que ligam a Europa e a Ásia e admiraremos os 
palácios dos sultões, as típicas casas de madeira, as 
mansões otomanas. Tempo livre (será proposta uma 
visita adicional com ingressos e almoço no interior do 
Palácio de Topkapi).

17 SEX. Istambul.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 
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O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Galatas/ Poros/ Egina/ Atenas, 

para os túmulos Licios e lago em 
Dalyan, Passeio pelo Bósforo em 
Istambul.

• Visita Panorâmica em: Atenas, 
Olímpia, Rodes, Istambul.

• Traslado Noturno: bairro de Plaka em 
Atenas, Praça de Taksim em Istambul 
em Istambul.

• Entradas: Fortaleza de Acrocorinto, 
Micenas, Sítio arqueológico de Olímpia, 
Castelho de Patras, Castelho de Patras, 
teatro grego de Epidauro, Teatro 
romano de Aspendos, Templo grego de 
Apollo em Side, Tartan Evi em Karaman, 
Mosteiro Gumusler; Cidade subter-
rânea de Kaymakli; Vale de Goreme; 
Uchisar em Nigde, Hacibecktas em 
Hacibecktas, Té em Safranbolu, 
Caverna de Gokgol Magarasi, Caverna 
e túmulos em Eregli, Cataratas de 
Eydinpinar em Eydinpinar, Palácio 
de Topkapi e Mesquita Suleiman o 
Magnífico em Istambul.

• Ferry: Atenas- -Rodes, Rodes - 
Marmaris.

• Funicular: Teleferico Mirante de Pierre 
Loti em Istambul.

• 7 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Olímpia, Nauplia, Marmaris, Antalya, 
Nigde, Capadócia, Safranbolu.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Passeio pelo Bosforo em 

Istambul.
• Visita Panorâmica em: Istambul.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em 

Istambul.
• Entradas: Vale de Ihlara em Ihlara, 

Caravanserai; Mausoléu de Mevlana 
em Konya, Pamukkale - Hierápolis 
em Pamukkale, Casa da Virgem 
Maria; Basilica de São João; Ruínas 
de Efeso, Igreja de São Policarpo em 
Izmir, Palácio de Topkapi e Mesquita 
Suleiman o Magnfico em Istambul.

• Funicular: Mirante de Pierre Loti em 
Istambul.

• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Konya, Pamukkale, Kusadasi.
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DESDE 1053E-DÍAS 9/16/19/19
DATAS DE SAÍDA

(OPÇ. 1) PAIXÃO GRECO - TURCA
01 SEX. Istambul.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de 
tarde informação para o início do seu roteiro, ou através dos car-
tazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 SAB. Istambul.-
Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos de tele-
férico ao mirante de Pierre Loti e entraremos na Mesquita de 
Souleyman O Magnífico (a maior de Istambul), conheceremos as 
muralhas, o chifre de ouro, o bairro de pescadores e admiraremos 
o exterior da Basílica de Santa Sofia. Logo visitaremos o Palácio 
de Topkapi (ingresso incluído), outrora centro administrativo do 
império Otomano com seus magníficos pátios e pavilhões. Tarde 
livre. Estaremos em uma cidade construída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro de Taksim, 
a zona mais comercial e com mais vida local da cidade. Disporemos 
de tempo para jantar em algum de seus inúmeros restaurantes, 
você também poderá tomar o antigo bonde que atravessa a região 
ou visitar a próxima Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem variar 
de ordem. 

03 DOM. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de umas duas 
horas. O passeio será realizado em um barco privado para os 
viajantes da Europamundo. O Bósforo é um estreito que liga o Mar 
Negro com o Mar de Mármara separando Istambul em duas par-
tes: a europeia e a asiática. Desfrutaremos vendo a animação no 
estreito com todos os seus barcos, passaremos debaixo das pontes 
que ligam a Europa e a Ásia e admiraremos os palácios dos sultões, 
as típicas casas de madeira, as mansões otomanas. Tempo livre 
(será proposta uma visita adicional com ingressos e almoço no 
interior do Palácio de Topkapi).

04 SEG. Istambul- Bandirma- Éfeso- Kusadasi.-
Saímos cedo de Istambul, cruzamos por ferry rápido (horários 
variáveis de acordo com as estações e meses) o Mar de Mármara, 
depois de aproximadamente duas horas de travessia, chegaremos 
ao porto de BANDIRMA (ou Yalova de acordo com os horários) e 
continuamos a percorrer o interior da Turquia. No início da tarde 
chegamos à ÉFESO, a cidade antiga mais bem preservada da Ásia 
Menor; a 2000 anos atrás possuía quatro milhões de habitantes. 
Conheceremos a Basílica de San Juan, depois a casa da Virgem 
Maria e o sítio arqueológico (ingressos incluídos). Em seguida 
continuaremos a KUSADASI, popular cidade com pequeno castelo  
localizada na costa com excelente ambiente e vida comercial. 
Jantar incluído e hospedagem.  

05 TER. Kusadasi- Bodrum- Mármaris.-
Sairemos de manhã para  BODRUM, belíssima cidade fortificada 
de origem grega. Você poderá visitar seu castelo, passear pelas 
suas ruas cheias de vida e turismo ou pela sua marina. Depois 
da hora do almoço continuaremos nosso trajeto em direção a 
MÁRMARIS, outro belíssimo espaço turístico costeiro, com seu 
castelo, sua marinha e suas fontes. Jantar e hospedagem na 
região de Mármaris.

06 QUA. Mármaris- Rodes.-
De manhã logo cedo embarcaremos para a Grecia. Ferry boat rápi-
do, travessia de aproximadamente uma hora. Trâmites de fronteira. 
RODES, chegada. Faremos uma visita à cidade, com sua impres-
sionante cidadela amuralhada, seu centro histórico que nos mos-
tra os vestígios de diferentes culturas (gregos, romanos, bizantinos, 
cavaleiros de São João, otomanos, italianos…) que a habitaram. 
Tarde livre.-  
NOTA IMPORTANTE: Os ferries que fazem a ligação de Mármaris 
com Rodes sofrem modificações de horários com frequência e 
não operam todos os dias (exceto nos meses de verão), o itinerário 

poderá ser adaptado com base nas frequências existentes durante 
sua viagem. 

07 QUI. Rodes- Travessia noturna.-
Faremos uma excursão para conhecer a ilha de Rodes. Viajaremos 
para  FILERIMOS, no alto da colina, entre magníficas paisagens, 
você pode visitar seu pequeno mosteiro. Depois disso viajaremos 
para  LINDOS, sua fortaleza medieval e Acrópole grega dominam 
o mar, você poderá passear pelas suas brancas e comerciais ruas 
do centro, descansar em suas praias ou subir (de burro se desejar) 
à Acrópole. Depois da hora do almoço, em um horário previsto 
embarcaremos no porto de Rodes com destino a Atenas.

08 SEX. Atenas.-
Chegada a primeira hora da manha. Faremos uma visita panorâ-
mica à cidade de Atenas; conheceremos o Palacio Presidencial, o 
estadio Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos olím-
picos modernos, a biblioteca nacional, as movimentadas praças 
do centro, os novos bairros surgidos com as Olímpiadas de 2004 e 
a Acrópolis (entrada no incluida).

09 SAB. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 2) SUSPIROS DO EGEU
DIAS 1 - 6 COMO EM OPÇ. 1
07 QUI. Rodes- Heraclião.-
Faremos uma excursão para conhecer a ilha de Rodes. Viajaremos para 
FILERIMOS, no alto da colina, entre magníficas paisagens, você pode 
visitar seu pequeno mosteiro. Depois disso viajaremos para  LINDOS, 
sua fortaleza medieval e Acrópole grega dominam o mar, você poderá 
passear pelas suas brancas e comerciais ruas do centro, descansar em 
suas praias ou subir (de burro se desejar) à Acrópole. Depois da hora do 
almoço retornaremos a Rodas onde tomaremos un võo para a ilha de 
Creta. HERACLIÃO , chegada e hospedagem.
Nota:  Os horários dos voos diretos entre Rodes e Creta são limi-
tados e sofrem modificações; Algumas vezes o voo poderá ser 
realizado na manhã da sexta-feira ou poderá ter escala em Atenas. 

08 SEX. Heraclião-Retimno- Chania- Heraclião.-
De manhã viajaremos seguindo a costa rumo ao oeste da ilha. 
RETIMNO, bonita cidade costeira de origem veneziana dominada 
pelo seu castelo medieval.    CHANIA, cidade cativante com uma 
fortaleza impressionante e mansões senhoriais; disputada por 
romanos, bizantinos, venezianos, genoveses, turcos, egípcios e 
gregos ao longo de sua história. Retorno a Heraclião.

09 SAB. Heraclião- Cnossos- Agia Galini- Heraclião.-
Hoje faremos uma excursão (ingresso e visita guiada) ao 
PALÁCIO DE CNOSSOS, que nos permite conhecer a cultura 
minoica que deu origem à grega há quatro mil anos. Tarde livre 
em  HERACLIãO, ativa e agradável capital de Creta. Após a visita 
cruzaremos as altas montanhas no centro da ilha, viajaremos 
para a região sul, junto ao mar da Líbia, conheceremos AGIA 
GALINI, vilarejo pitoresco com ruelas labirínticas, porto pes-
queiro e populares tabernas. Tempo para almoçar e, caso deseje, 
banhar-se no mar. Retorno à capital de Creta.

10 DOM. Heraclião- Panagia Kera- Agios Nikolaos- - Elunda- 
Spinalonga-Heraclião.-

Sairemos contornando a costa a leste da ilha. Visitaremos no vila-
rejo de Kritsa, PANAGIA KERA, igreja do século XIII com alguns dos 
melhores afrescos de Creta, ingresso incluído. Depois disso iremos 
para AGIOS NIKOLAOS, chegada a esta pitoresca cidade com seu 
porto natural. Disporemos de tempo para passear e almoçar. Um 
passeio por ELUNDA, lugar que foi cidade-estado e hoje é um belo 
espaço turístico. A partir daqui faremos um passeio de barco e 
entraremos na ilha-cidadela de SPINALONGA, antiga fortaleza 
veneziana que posteriormente passou a ser, durante um longo 
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PREÇOS POR PESSOA

OPÇÃO1
ID: 18540  

OPÇÃO 2
ID: 18552

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1122 1595 2676 3697

T. Med $ 1176 1649 2973 3994

T.Baixa $ 1053 1526 - -

OPÇÃO3
ID: 18467 

OPÇÃO 4
ID: 18489 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 3197 4388 3197 4240

T. Med $ 3500 4691 3319 4362

Para confirmação de todos os serviços é 
necessário incluir o passaporte do passageiro 
no momento da venda.
Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões, os horários dos ferris utilizados 
podem variar adaptando-se ao programa do 
dia afetado. - Caso o grupo não seja numero-
so, pode ser que em alguns trajetos de ferry o 
guia da Europamundo não Viagem com vocês 
e serão atendidos pelos funcionarios da com-
panhia maritima. - As entradas aos recintos 
arqueológicos não estão incluídas a não ser 
que se indique expres- samente no itinerário. 
Seu circuito inclui um voo no qual não estarão 
acompanhados do guia Europamundo. Esse 
voo permite o limite máximo de bagagem de 
um volume de até 20 quilos por pessoa

NOTAS IMPORTANTES

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

Out.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 13, 20, 27
Dez.20: 04, 11, 18, 25
Jan.21: 01, 08, 15, 22, 29
Fev.21: 05, 12, 19, 26
Mar.21: 05, 12, 19, 26

Abr.20: 03, 10, 17, 24
Mai.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31

Ago.20: 07, 14, 21, 28
Set.20: 04, 11, 18, 25
Out.20: 02, 09, 16, 23

Abr.20: 03, 10, 17, 24
Mai.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31

Ago.20: 07, 14, 21, 28
Set.20: 04, 11, 18, 25
Out.20: 02, 09, 16, 23

Abr.20: 10, 24
Mai.20: 01, 08, 29
Jun.20: 12, 26
Jul.20: 03, 10, 24

Ago.20: 07, 28
Set.20: 04, 11, 25
Out.20: 09, 23

Istambul 
Fotografía:tere vasher
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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” .

Istambul
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1

2

1

4

3

1

1 Kusadasi

NAUPLIA 
1 1

período de tempo, um leprosário. Retorno de barco, continuare-
mos para Heraclião, hospedagem.

11 SEG. Heraclião- Santorini.-
Traslado na primeiro horário para o porto. Embarcaremos em um 
ferry rápido para a ilha de SANTORINI, chegando aproximada-
mente às 11 horas - De ônibus, entre belas paisagens, vamos para 
OIA, sem dúvida a população mais espetacular da ilha, com suas 
ruas brancas cheias de vida, vistas imensas sobre penhascos, rui-
nas do e moinhos de vento. Tempo livre para passear e almoçar. A 
seguir conhecemos THIRA, a capital da ilha; 

12 TER. Santorini- Mykonos.-
Depois do café da manhã tomaremos o ferry boat para Mykonos. 
Chegada e translado ao hotel. Hospedagem. Nesta ilha de acordo 
com a mitologia ocorreu a batalha entre Zeus e os Gigantes. Resto 
do dia livre para se perder pelas suas ruelas, visitar a pequena 
Veneza e os clássicos moinhos de vento.

13 QUA. Mykonos.-
Dia livre para aproveitar a ilha. Recomendamos visitar a ilha de 
Delos, lugar de nascimento de Apolo e Artemis um dos lugares mais 
sagrados da antiga Grécia, ou simplesmente visitar as famosas 
praias Paradise e Super Paradise.

14 QUI. Mykonos-Atenas.-
Café da manhã. Na hora indicada translado ao porto para embar-
car num ferry boat com destino ao porto do Pireu. Chegada à noite 
(por volta das 23h00). 

15 SEX. Atenas.-
De manhã, visita panorâmica à cidade de ATENAS; conheceremos 
a cidade moderna, o estádio Panathinaikos, Palácio Real. Tempo 
livre. De noite  incluímos um traslado ao bairro de  PLAKA, local 
repleto de pequenas tavernas gregas, onde se poderá desfrutar do 
rico folclore deste país.

16 SAB. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 3) CONTRASTES GRECO - TURCOS
DIAS 1 - 14 COMO EM OPÇ. 2
15 SEX. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- Olímpia.-
Sairemos de manhã para a região do Peloponeso. Faremos uma 
parada no CANAL DE CORINTO. Depois disso passaremos um 
tempo na imensa fortaleza de ACROCORINTO, ingresso incluído. 
Na parte mais alta do assentamento descansam os alicerces do 
Templo de Afrodite. Continuaremos rumo a Micenas, colossal 
cidadela do século XVIII A.C., berço da primeira civilização euro-
peia (ingresso incluído). Pararemos em TRÍPOLI, capital provincial 
em uma região produtora de excelentes vinhos. No meio da tarde 
continuaremos rumo a OLÍMPIA. Jantar incluído.

16 SAB. Olímpia- Patras- Náuplia.-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você poderá conhecer o 
recinto arqueológico (ingresso incluído) que foi berço dos Jogos 
Olímpicos na antiguidade. Posteriormente, atravessaremos o 
montanhoso interior do Peloponeso.  Continuaremos rumo a 
PATRAS, ingresso incluído para visitar seu potente castelo cons-
truído no século VI, logo depois, tempo para almoçar e conhecer a 
terceira cidade da Grécia. Continuaremos entre belas paisagens 
seguindo o golfo de Corinto rumo a NÁUPLIA, encantadora cida-
de costeira dominada pela cidadela e pela fortaleza veneziana. 
Jantar incluído.

17 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. Conheceremos 
em primeiro lugar EPIDAURO, seu antigo Teatro construído há 
2.400 anos que está muito bem conservado e continua sendo 
utilizado, pode acomodar até 14.000 pessoas (ingresso incluído). 
Depois disso iremos para a costa do mar Egeu. Seguiremos nossa 
viagem por mar. Um trajeto curto de barco nos separa de POROS, 
lugar encantador cheio de vida turística, suas casas antigas 
sobem em direção à torre do relógio; tempo para passear e almo-
çar. Depois disso tomaremos o ferry boat para EGINA, ilha habi-
tada há mais de 4000 anos, poderemos passear por suas antigas 
igrejas, seu pitoresco porto e seus típicos bairros com pequenas 
casas. Por volta das 18h00 tomaremos novamente o ferry boat 
que nos levará em aproximadamente 45 minutos para ATENAS 
–Chegada ao Pireu-
Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo com a tempora-
da, as frequências entre Poros e Egina são muito limitadas; durante 
os meses da baixa temporada a ilha de Egina poderia ser substitu-
ída pela ilha de Hidra. 

18 SEG. Atenas.-
Faremos uma visita panorâmica à cidade de Atenas; conhecere-
mos o Palácio Presidencial, o estádio Panatenaico onde se cele-
braram os primeiros jogos olímpicos modernos, a biblioteca nacio-
nal, as movimentadas praças do centro, os novos bairros surgidos 
com as olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada no incluída).
De noite incluímos um traslado ao bairro de PLAKA, local repleto 
de pequenas tavernas gregas, onde se poderá desfrutar do rico 
folclore deste país. 

19 TER. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 4) ENCANTOS DA TURQUIA E GRÉCIA
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 2
11 SEG. Heraclião -Santorini- Atenas.-
Translado logo cedo ao porto. Embarcaremos em um ferry boat 
rápido para a ilha de SANTORINI, chegada por volta das 11h00 de 
ônibus, entre belíssimas paisagens iremos para OIA, sem dúvida a 
localidade mais espetacular da ilha, ruelas brancas cheias de vida, 
uma imensa vista para os penhascos, restos de castelo e moinhos 
de vento. Disporemos de tempo para passear e almoçar. Depois 
disso conheceremos FIRA, a capital da ilha; aqueles que desejarem 
podem descer de teleférico ou burro ao porto onde chegam os 

cruzeiros. Posteriormente conti-
nuaremos rumo ao porto de ferry 
boat para embarcar no ferry boat 
rápido, com saída por volta das 19h00 
(em ocasiões 15h30). Chegada a ATENAS 
à meia-noite.- 
Observação muito importante: De novem-
bro até meados de abril NÃO VISITAREMOS A 
ILHA DE SANTORINI, pois o ferry-boat rápido de 
Heracliao para Santorini não opera. Nesse período 
faremos o trajeto de Heracliao para Atenas de avião.  

12 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalabáka.-

Saída no começo da manhã rumo ao norte da Grécia. Parada 
em KAMENA VOURLA, bonito centro turístico junto ao mar, 
entre magníficas paisagens. Continuação da viagem. Faremos 
uma breve parada no desfiladeiro onde aconteceu a Batalha 
das Termópilas. KALABÁKA, chegada no início da tarde. Visita do 
vale de METEORAS, impressionante lugar declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO e um dos mais famosos mosteiros 
(ingresso incluído). Jantar incluído. 

13 QUA. Kalabáka- Metsovo- Corfu- Lêucade.-
Uma etapa emocionante cheia de beleza. Saída entre montanhas 
até METSOVO. Tempo livre para um café nesta cidade que relem-
bra a história e influência do mundo eslavo e turco no norte da 
Grécia. Continuação até IGUMENITSA , de onde embarcamos à 
belíssima Ilha de Corfú. Travessia com duração aproximada de 
uma hora e meia nas águas do mar Jônico, em frente às costas 
da Albânia. Sugerimos almoçar durante a travessia. Na ilha de 
CORFÚ, a pérola do ¨Mar Jônico¨, se conhecerá a sua capital 
KERKYRA , que conserva intacto seu centro histórico de estilo 
veneziano. Também se conhecerá KANONI, a belíssima igreja 
bizantina construída sobre uma ilhota. Embarque novamente para 
regresso à Grécia continental e continuação até LÊUCADE, peque-
na e pitoresca ilha unida ao continente por uma ponte. Jantar 
incluído e hospedagem. 

14 QUI. Lêucade-Cruzeiro ilhas do Mar Jônico-Lêucade.-
Hoje o protagonista é o mar e as ilhas do Jônico grego. 
Embarcaremos em um cruzeiro de um dia que nos levará para 
conhecer: PORTO KATSIKI, uma praia belíssima; CEFALÔNIA, a 
maior ilha do Jônico, onde poderemos passear pela pitoresca 
cidade de FISCARDO; ITACA, a pátria de Ulisses,   passeio pela 
cidade de FRIKES; e, posteriormente, o barco entrará em uma 
gruta escondida em MEGANISI Nosso barco também efetua para-
da em SCORPIOS, a ilha de Onassis, onde poderemos banhar-nos. 
Durante o cruzeiro está incluído um pequeno lanche. Retorno ao 
porto de NIdri onde desembarcaremos e retornaremos ao nosso 
hotel em Lêucade. Jantar incluído. 
Nota: Em raríssimas ocasiões, por motivos climatológicos ou ope-
racionais, o roteiro do barco poderá sofrer alterações, ser comple-
tamente cancelado ou modificar o número de ilhas visitadas.

15 SEX. Lêucade- Nafpaktos- Delfos- Olímpia.-
Viagem até o sul do Mar Jônico e o Golfo de Corinto, onde se 
conhecerá NAFPAKTOS, seu castelo nos lembra que essa cidade 
é LEPANTO, famosa batalha naval entre cristãos e turcos. Entre 
belas paisagens, chegada a DELFOS no final da manhã. Ingresso 
incluído para visitar o belo conjunto arqueológico que predo-
mina o golfo de Corinto com paisagens incríveis. Tempo para 
almoçar. Continuação pelo Peloponeso e chegada a Olímpia. 
Jantar incluído.

16 SAB. Olímpia- Patras- Náuplia.-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você poderá conhecer o 
recinto arqueológico (ingresso incluído) que foi berço dos Jogos 
Olímpicos na antiguidade. Posteriormente, atravessaremos o 
montanhoso interior do Peloponeso.  Continuaremos rumo a 
PATRAS, ingresso incluído para visitar seu potente castelo cons-
truído no século VI, logo depois, tempo para almoçar e conhecer a 
terceira cidade da Grécia. Continuaremos entre belas paisagens 
seguindo o golfo de Corinto rumo a NÁUPLIA, encantadora cida-
de costeira dominada pela cidadela e pela fortaleza veneziana. 
Jantar incluído.

17 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. Conheceremos 
em primeiro lugar EPIDAURO, seu antigo Teatro construído há 
2.400 anos que está muito bem conservado e continua sendo 
utilizado, pode acomodar até 14.000 pessoas (ingresso incluído). 
Depois disso iremos para a costa do mar Egeu. Seguiremos nossa 
viagem por mar. Um trajeto curto de barco nos separa de POROS, 
lugar encantador cheio de vida turística, suas casas antigas 
sobem em direção à torre do relógio; tempo para passear e almo-
çar. Depois disso tomaremos o ferry boat para EGINA, ilha habi-
tada há mais de 4000 anos, poderemos passear por suas antigas 
igrejas, seu pitoresco porto e seus típicos bairros com pequenas 
casas. Por volta das 18h00 tomaremos novamente o ferry boat 
que nos levará em aproximadamente 45 minutos para ATENAS 
–Chegada ao Pireu-
Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo com a tempora-
da, as frequências entre Poros e Egina são muito limitadas; durante 
os meses da baixa temporada a ilha de Egina poderia ser substitu-
ída pela ilha de Hidra. 

18 SEG. Atenas.-
Faremos uma visita panorâmica à cidade de Atenas; conhecere-
mos o Palácio Presidencial, o estádio Panatenaico onde se cele-
braram os primeiros jogos olímpicos modernos, a biblioteca nacio-
nal, as movimentadas praças do centro, os novos bairros surgidos 
com as olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada no incluída).
De noite incluímos um traslado ao bairro de PLAKA, local repleto 
de pequenas tavernas gregas, onde se poderá desfrutar do rico 
folclore deste país. 

19 TER. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Passeio pelo Bosforo em Istambul.
• Visita Panorâmica em: Istambul, Rodes, 

Atenas.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em 

Istambul.
• Entradas: Palácio de Topkapi e Mesquita 

Suleiman o Magnfico em Istambul, Basilica 
de S. João; Casa da Virgem Maria e recinto 
arqueológico em Efeso.

• Ferry: mar de Mármara de Istambul ate 
Bandirna, Rodes- Atenas.

• Funicular: Mirante de Pierre Loti em Istambul.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Kusadasi, Marmaris.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Elunda ate ilha Spinalonga.
• Visita Panorâmica em: Atenas.
• Entradas: Palácio de Cnossos com visita em 

Heraclião, Igreja de Panagia Kera; ilha-Cida-
dela Spinalonga.

• Ferry: Heracliao - Santorini, Santorini - 
Mykonos, Mykonos -  Atenas.

• Voos incluídos:  Rodes-Creta.

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Galatas/ Poros/ Egina/ Atenas.
• Visita Panorâmica em: Atenas, Olímpia, 

Atenas.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em Atenas.
• Entradas: Fortaleza de Acrocorinto, Micenas, 

Sítio arqueológico de Olímpia, Castelho de 
Patras, Castelho de Patras, teatro grego de 
Epidauro.

• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: Olímpia, 
Nauplia.

• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Barco: Cruzeiro pelas Ilhas do Jónico peque-

no almoço incluído, Galatas/ Poros/ Egina/ 
Atenas.

• Visita Panorâmica em: Atenas, Olímpia.
• Traslado Noturno: bairro de Plaka em Atenas
• Entradas: Mosteiro em Meteora, sítio arque-

ológico de Delfos, Sítio arqueológico de 
Olímpia, Castelho de Patras, teatro grego de 
Epidauro.

• Ferry: Heracliao - Santorini, Santorini-
Atenas, Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa.

• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Kalabáka, Leucada, Leucada, Olímpia, 
Nauplia. 
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PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

DESDE 1388E- DÍAS 13/17

www.facebook.com/
europamundovacaciones

(OPÇ. 1) GRANDE TURQUIA, RODES E ATENAS
01 SEG. Istambul.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, 
ou através dos cartazes informativos localizados na 
recepção do hotel.

02 TER. Istambul.-
Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos 
de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos 
na Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de 
Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de ouro, 
o bairro de pescadores e admiraremos o exterior da 
Basílica de Santa Sofia. Logo visitaremos o Palácio de 
Topkapi (ingresso incluído), outrora centro administra-
tivo do império Otomano com seus magníficos pátios e 
pavilhões. Tarde livre. Estaremos em uma cidade cons-
truída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro 
de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida local 
da cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum 
de seus inúmeros restaurantes, você também poderá 
tomar o antigo bonde que atravessa a região ou visitar 
a próxima Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem 
variar de ordem. 

03 QUA. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de umas 
duas horas. O passeio será realizado em um barco pri-
vado para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é 
um estreito que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara 
separando Istambul em duas partes: a europeia e a asi-
ática. Desfrutaremos vendo a animação no estreito com 
todos os seus barcos, passaremos debaixo das pontes que 
ligam a Europa e a Ásia e admiraremos os palácios dos 
sultões, as típicas casas de madeira, as mansões otoma-
nas. Tempo livre (será proposta uma visita adicional com 
ingressos e almoço no interior do Palácio de Topkapi).

04 QUI. Istambul- Ancara- Capadocía.-
Hoje viajaremos de trem, na estação que fica na parte 
da Ásia tomaremos o trem mais moderno e rápido de 
Turquia, viagem agradável de 4 horas avistando as pai-
sagens da Anatólia ou tomando um café na cafeteria do 
trem. ANCARA, chegada, após dispormos de tempo para 
almoçar na região da estação vamos levá-lo de ônibus 
para conhecer o Mausoléu de Ataturk. Depois disso con-
tinuaremos nossa rota rumo à Capadócia. Passaremos 
pelo LAGO SALGADO, com suas incríveis paisagens. 
Chegada a AVANOS (CAPADÓCIA). Jantar incluído. 

05 SEX. Capadócia.-
Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, com 
suas paisagens lunares, suas igrejas e povoados troglo-

ditas. Conheceremos o Vale de GOREME com seu museu 
ao ar livre e suas igrejas escavadas nas rochas, ingresso 
incluído; visitaremos UCHISAR, fortaleza natural. Em 
KAYMAKLI conheceremos a cidade subterrânea que 
podia acolher 30 000 pessoas. Retornando para Avanos 
pararemos em  PASABAG, o vale das fadas, caminha-
remos neste espetacular recinto natural. Tempo livre 
e Jantar incluído.

06 SAB. Capadócia- Ihlara- Konya.-
Nos limites da Capadócia visitaremos o Vale de IHLARA, 
a frescura de suas águas, suas igrejas e povoados esca-
vados na rocha. Posteriormente continuaremos nossa 
rota, faremos uma parada em um antigo Caravançarai 
do século XIII antes de chegar a KONYA onde visita-
remos o Mausoléu de Mevlana, aqui conheceremos a 
seita dos Dervixes (ingresso incluído). Jantar incluído. À 
noite, sugerimos que você assista no centro cultural na 
dança dos derviches girando.

07 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
A viagem segue entre paisagens de lagos até EGRIDIR, 
bonito vilarejo junto ao grande lago interior com mura-
lhas e mesquitas. Tempo para almoçar. Continuação 
até PAMUKKALE(Hierápolis), lugar conhecido como 
¨Castelo de Algodão¨ (entrada incluída), por suas 
águas calcárias. Jantar incluído.   

08 SEG. Pamukkale- Éfeso- Kusadasi.-
Saída para ÉFESO, a cidade antiga mais bem con-
servada da Ásia Menor. Há 2000 anos a cidade tinha 
duzentos e cinquenta mil habitantes. Visitaremos a 
casa da Virgem Maria, a Basílica de São João e as 
impressionantes ruinas de Éfeso (entradas incluídas).   
Posteriormente continuaremos para KUSADASI, popular 
cidade localizada na costa com um excelente ambiente, 
vida comercial e pequeno castelo. Jantar incluído.

09 TER. Kusadasi- Bodrum- Mármaris.-
Sairemos de manhã para  BODRUM, belíssima cidade 
fortificada de origem grega. Você poderá visitar seu 
castelo, passear pelas suas ruas cheias de vida e turis-
mo ou pela sua marina. Depois da hora do almoço conti-
nuaremos nosso trajeto em direção a MÁRMARIS, outro 
belíssimo espaço turístico costeiro, com seu castelo, sua 
marinha e suas fontes. Jantar e hospedagem na região 
de Mármaris.

10 QUA. Mármaris- Rodes.-
De manhã logo cedo embarcaremos para a Grecia. Ferry 
boat rápido, travessia de aproximadamente uma hora. 
Trâmites de fronteira. 
RODES, chegada. Faremos uma visita à cidade, com sua 
impressionante cidadela amuralhada, seu centro histó-
rico que nos mostra os vestígios de diferentes culturas 

OPÇÃO 1
ID: 18506    

OPÇÃO2
ID:18505 

DBL IND DBL IND
T.Alt $ 1463 2048 2516 3325
T. Med $ 1516 2101 2596 3405
T.Baix $ 1388 1973 2378 3187

Para confirmação de todos os serviços é 
necessário incluir o passaporte do passageiro 
no momento da venda.
Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões, os horários dos ferris uti-
lizados podem variar adaptando-se ao pro-
grama do dia afetado. - Caso o grupo não seja 
numeroso, pode ser que em alguns trajetos de 
ferry o guia da Europamundo não Viagem com 
vocês e serão atendidos pelos funcionarios da 
companhia maritima.

NOTAS IMPORTANTES

Capadoccia

(Opç. 1)

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

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

Ago.20: 24
Dez.20: 21, 28

Grande Turquia, Rodes e Atenas 
Grande Turquia, Ilhas Gregas e Atenas Opção 2

Opção 1

HOTÉIS PREVISTOS

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

2
1

1

CAPADOcCIA

KONYA

3

Ankara

Egridir

Santorini

Ihlara

1/2

1 rodes

Atenas

1

1

MARMARIS

Kusadasi

Pamukkale

4 Heraclião

1

Efeso

Bodrum

(gregos, romanos, bizantinos, cavaleiros de São João, 
otomanos, italianos…) que a habitaram. 
Tarde livre.-  
NOTA IMPORTANTE: Os ferries que fazem a ligação de 
Mármaris com Rodes sofrem modificações de horários 
com frequência e não operam todos os dias (exceto nos 
meses de verão), o itinerário poderá ser adaptado com 
base nas frequências existentes durante sua viagem. 

11 QUI. Rodes- Travessia noturna.-
Faremos uma excursão para conhecer a ilha de Rodes. 
Viajaremos para  FILERIMOS, no alto da colina, entre 
magníficas paisagens, você pode visitar seu pequeno 
mosteiro. Depois disso viajaremos para LINDOS, sua for-
taleza medieval e Acrópole grega dominam o mar, você 
poderá passear pelas suas brancas e comerciais ruas do 
centro, descansar em suas praias ou subir (de burro se 
desejar) à Acrópole. Depois da hora do almoço, em um 
horário previsto embarcaremos no porto de Rodes com 
destino a Atenas.

12 SEX. Atenas.-
Chegada a primeira hora da manha. Faremos uma visi-
ta panorâmica à cidade de Atenas; conheceremos o 
Palacio Presidencial, o estadio Panatenaico onde se 
celebraram os primeiros jogos olímpicos modernos, a 
biblioteca nacional, as movimentadas praças do centro, 
os novos bairros surgidos com as Olímpiadas de 2004 e 
a Acrópolis (entrada no incluida).

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

(OPÇ. 2) GRANDE TURQUIA, ILHAS GREGAS E ATENAS
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 1
11 QUI. Rodes- Heraclião.-
Faremos uma excursão para conhecer a ilha de Rodes. 
Viajaremos para FILERIMOS, no alto da colina, entre 
magníficas paisagens, você pode visitar seu pequeno 
mosteiro. Depois disso viajaremos para  LINDOS, sua 
fortaleza medieval e Acrópole grega dominam o mar, 
você poderá passear pelas suas brancas e comerciais 
ruas do centro, descansar em suas praias ou subir (de 
burro se desejar) à Acrópole. Depois da hora do almoço 
retornaremos a Rodas onde tomaremos un võo para a 
ilha de Creta. HERACLIÃO , chegada e hospedagem.
Nota:  Os horários dos voos diretos entre Rodes e Creta 
são limitados e sofrem modificações; Algumas vezes o 
voo poderá ser realizado na manhã da sexta-feira ou 
poderá ter escala em Atenas. 

12 SEX. Heraclião-Retimno- Chania- Heraclião.-
De manhã viajaremos seguindo a costa rumo ao oeste da 
ilha. RETIMNO, bonita cidade costeira de origem vene-
ziana dominada pelo seu castelo medieval.    CHANIA, 
cidade cativante com uma fortaleza impressionante e 
mansões senhoriais; disputada por romanos, bizanti-
nos, venezianos, genoveses, turcos, egípcios e gregos ao 
longo de sua história. Retorno a Heraclião.

13 SAB. Heraclião- Cnossos- Agia Galini- Heraclião.-
Hoje faremos uma excursão (ingresso e visita guiada) 
ao PALÁCIO DE CNOSSOS, que nos permite conhecer a 
cultura minoica que deu origem à grega há quatro mil 
anos. Tarde livre em   HERACLIãO, ativa e agradável 
capital de Creta. Após a visita cruzaremos as altas mon-
tanhas no centro da ilha, viajaremos para a região sul, 
junto ao mar da Líbia, conheceremos AGIA GALINI, vila-
rejo pitoresco com ruelas labirínticas, porto pesqueiro e 
populares tabernas. Tempo para almoçar e, caso deseje, 
banhar-se no mar. Retorno à capital de Creta.

14 DOM. Heraclião- Panagia Kera- Agios Nikolaos- - 
Elunda- Spinalonga-Heraclião.-

Sairemos contornando a costa a leste da ilha. 
Visitaremos no vilarejo de Kritsa, PANAGIA KERA, igre-
ja do século XIII com alguns dos melhores afrescos 
de Creta, ingresso incluído. Depois disso iremos para 
AGIOS NIKOLAOS, chegada a esta pitoresca cidade com 
seu porto natural. Disporemos de tempo para passear e 
almoçar. Um passeio por ELUNDA, lugar que foi cidade-
-estado e hoje é um belo espaço turístico. A partir daqui 
faremos um passeio de barco e entraremos na ilha-ci-
dadela de SPINALONGA, antiga fortaleza veneziana que 
posteriormente passou a ser, durante um longo período 
de tempo, um leprosário. Retorno de barco, continuare-
mos para Heraclião, hospedagem.

15 SEG. Heraclião -Santorini- Atenas.-
Translado logo cedo ao porto. Embarcaremos em um 
ferry boat rápido para a ilha de SANTORINI, chegada 
por volta das 11h00 de ônibus, entre belíssimas paisa-
gens iremos para OIA, sem dúvida a localidade mais 
espetacular da ilha, ruelas brancas cheias de vida, uma 
imensa vista para os penhascos, restos de castelo e 
moinhos de vento. Disporemos de tempo para passear 
e almoçar. Depois disso conheceremos FIRA, a capital 
da ilha; aqueles que desejarem podem descer de tele-
férico ou burro ao porto onde chegam os cruzeiros. 
Posteriormente continuaremos rumo ao porto de ferry 
boat para embarcar no ferry boat rápido, com saída 
por volta das 19h00 (em ocasiões 15h30). Chegada a 
ATENAS à meia-noite.- 
Observação muito importante: De novembro até mea-
dos de abril NÃO VISITAREMOS A ILHA DE SANTORINI, 
pois o ferry-boat rápido de Heracliao para Santorini não 
opera. Nesse período faremos o trajeto de Heracliao para 
Atenas de avião.  

16 TER. Atenas.-
De manhã, visita panorâmica à cidade de ATENAS; 
conheceremos a cidade moderna, o estádio 
Panathinaikos, Palácio Real. Tempo livre. De noite inclu-
ímos um traslado ao bairro de PLAKA, local repleto de 
pequenas tavernas gregas, onde se poderá desfrutar do 
rico folclore deste país.

17 QUA. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Istambul

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Passeio pelo Bosforo em 

Istambul.
• Visita Panorâmica em: Istambul, 

Rodes, Atenas.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim 

em Istambul.
• Entradas: Palácio de Topkapi e 

Mesquita Suleiman o Magnífico 
em Istambul, Mausoléu de Ataturk 
em Ancara, Vale de Goreme; Vale 
de Uchisar; Cidade subterrânea 
de Kaimacli; Vale de Pasabag em 
Capadócia, Vale de Ihlara em Ihlara, 
Caravanserai; Mausoléu de Mevlana 
em Konya, Pamukkale - Hierápolis 
em Pamukkale, Casa da Virgem 
Maria; Basilica de São João; Ruínas 
de Efeso.

• Ferry: Marmaris – Rodes, Rodes - 
Atenas.

• Funicular: Teleférico Olhador de 
Pierre Loti em Istambul.

• Trem Alta Velocidade: Istambul - 
Ankara.

• 6 Almoços ou Jantares Incluídos 
em: Capadócia, Capadócia, Konya, 
Pamukkale, Kusadasi, Marmaris.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Elunda ate ilha Spinalonga.
• Visita Panorâmica em: Atenas.
• Traslado Noturno: bairro de Plaka 

em Atenas.
• Entradas: Palácio de Cnossos com 

visita em Heraclião, Igreja de Panagia 
Kera; ilha-Cidadela Spinalonga.

• Ferry: Heracliao - Santorini, 
Santorini-Atenas.

• Excursão: Ilhas de Rodes.
• Voos incluídos: Rodes-Creta com 

traslados.
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DESDE 410E- DÍAS 5/13/19
OPÇÃO 2 E 3

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

(OPÇ. 1) ISTAMBUL E ÉFESO
01 SEX. Istambul.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 SAB. Istambul.-
Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos 
de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos 
na Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de 
Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de ouro, 
o bairro de pescadores e admiraremos o exterior da 
Basílica de Santa Sofia. Logo visitaremos o Palácio de 
Topkapi (ingresso incluído), outrora centro administra-
tivo do império Otomano com seus magníficos pátios e 
pavilhões. Tarde livre. Estaremos em uma cidade cons-
truída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro 
de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida local 
da cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum 
de seus inúmeros restaurantes, você também poderá 
tomar o antigo bonde que atravessa a região ou visitar a 
próxima Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem 
variar de ordem. 

03 DOM. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de umas 
duas horas. O passeio será realizado em um barco pri-
vado para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é 
um estreito que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara 
separando Istambul em duas partes: a europeia e a asi-
ática. Desfrutaremos vendo a animação no estreito com 
todos os seus barcos, passaremos debaixo das pontes que 
ligam a Europa e a Ásia e admiraremos os palácios dos 
sultões, as típicas casas de madeira, as mansões otoma-
nas. Tempo livre (será proposta uma visita adicional com 
ingressos e almoço no interior do Palácio de Topkapi).

04 SEG. Istambul- Bandirma- Éfeso- Kusadasi.-
Saímos cedo de Istambul, cruzamos por ferry rápido 
(horários variáveis de acordo com as estações e meses) 
o Mar de Mármara, depois de aproximadamente duas 
horas de travessia, chegaremos ao porto de BANDIRMA 
(ou Yalova de acordo com os horários) e continuamos a 
percorrer o interior da Turquia. No início da tarde chega-
mos à ÉFESO, a cidade antiga mais bem preservada da 
Ásia Menor; a 2000 anos atrás possuía quatro milhões 
de habitantes. Conheceremos a Basílica de San Juan, 
depois a casa da Virgem Maria e o sítio arqueológi-
co (ingressos incluídos). Em seguida continuaremos a 
KUSADASI, popular cidade com pequeno castelo  locali-
zada na costa com excelente ambiente e vida comercial. 
Jantar incluído e hospedagem.  

05 TER. Kusadasi- Izmir- Bursa- Istambul.-
Sairemos rumo à quarta cidade em população da 
Turquia: IZMIR, conheceremos a igreja de São Policarpo, 

a mais antiga da cidade, que nos revela a importância 
dessa região no início do cristianismo (ingresso incluído). 
Posteriormente viajaremos novamente pelo interior da 
Turquia. Parada durante o trajeto para almoçar antes de 
chegarmos a BURSA, a quarta cidade da Turquia, seu cen-
tro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, com seus tradicionais distritos comerciais, 
mesquitas, escolas religiosas, banhos públicos… desta-
ca-se a Mesquita Verde. Chegada a ISTAMBUL no final 
do dia.Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 2) ISTAMBUL E PÉROLAS DO EGEU
DIAS 1 - 4 COMO EM OPÇ. 1
05 TER. Kusadasi- Bodrum- Mármaris.-
Sairemos de manhã para  BODRUM, belíssima cidade 
fortificada de origem grega. Você poderá visitar seu 
castelo, passear pelas suas ruas cheias de vida e turismo 
ou pela sua marina. Depois da hora do almoço conti-
nuaremos nosso trajeto em direção a MÁRMARIS, outro 
belíssimo espaço turístico costeiro, com seu castelo, sua 
marinha e suas fontes. Jantar e hospedagem na região 
de Mármaris.

06 QUA. Mármaris- Rodes.-
De manhã logo cedo embarcaremos para a Grecia. Ferry 
boat rápido, travessia de aproximadamente uma hora. 
Trâmites de fronteira. 
RODES, chegada. Faremos uma visita à cidade, com sua 
impressionante cidadela amuralhada, seu centro histó-
rico que nos mostra os vestígios de diferentes culturas 
(gregos, romanos, bizantinos, cavaleiros de São João, 
otomanos, italianos…) que a habitaram. 
Tarde livre.-  
NOTA IMPORTANTE: Os ferries que fazem a ligação de 
Mármaris com Rodes sofrem modificações de horários 
com frequência e não operam todos os dias (exceto nos 
meses de verão), o itinerário poderá ser adaptado com 
base nas frequências existentes durante sua viagem. 

07 QUI. Rodes- Heraclião.-
Faremos uma excursão para conhecer a ilha de Rodes. 
Viajaremos para FILERIMOS, no alto da colina, entre 
magníficas paisagens, você pode visitar seu pequeno 
mosteiro. Depois disso viajaremos para LINDOS, sua for-
taleza medieval e Acrópole grega dominam o mar, você 
poderá passear pelas suas brancas e comerciais ruas do 
centro, descansar em suas praias ou subir (de burro se 
desejar) à Acrópole. Depois da hora do almoço retorna-
remos a Rodas onde tomaremos un võo para a ilha de 
Creta. HERACLIÃO , chegada e hospedagem.
Nota:  Os horários dos voos diretos entre Rodes e Creta 
são limitados e sofrem modificações; Algumas vezes o voo 
poderá ser realizado na manhã da sexta-feira ou poderá 
ter escala em Atenas. 

08 SEX. Heraclião-Retimno- Chania- Heraclião.-
De manhã viajaremos seguindo a costa rumo ao oeste 
da ilha. RETIMNO, bonita cidade costeira de origem 

Istambul e Éfeso
Istambul e Pérolas do Egeu
De Istambul a Atenas

Opção 1

Opção 2

Opção 3

OPÇÃO 1
ID: 18490  

OPÇÃO2
ID: 18491

OPÇION 3
ID: 18484  

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 436 675 2213 2910 3218 4409

T. Med $ 436 675 2298 2995 3521 4712

T.Baix $ 410 649 2085 2782 - -

Kusadasi

Para confirmação de todos os serviços é 
necessário incluir o passaporte do passageiro 
no momento da venda.
Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões, os horários dos ferris uti-
lizados podem variar adaptando-se ao pro-
grama do dia afetado. - Caso o grupo não seja 
numeroso, pode ser que em alguns trajetos de 
ferry o guia da Europamundo não Viagem com 
vocês e serão atendidos pelos funcionarios da 
companhia maritima.

NOTAS IMPORTANTES

(Opç. 1)

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

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

Jun.20: 26
Ago.20: 28
Out.20: 23
Dez.20: 18
Jan.21: 01

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Excluindo as seguintes datas

Out.20: 30
Nov.20: 06, 13, 20, 27
Dez.20: 04, 11, 18, 25
Jan.21: 01, 08, 15, 22, 29
Fev.21: 05, 12, 19, 26
Mar.21: 05, 12, 19, 26
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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” .

epidauro

Bandirma

33Istambul

1 1

Olímpia 

Izmir

2/3

1 rodes

Atenas

NAUPLIA 
1 MARMARIS

1

4
Heraclião

Santorini

2

Mykonos
Bodrum

1 KUSADASI 

veneziana dominada pelo seu castelo medieval.  CHANIA, 
cidade cativante com uma fortaleza impressionante e 
mansões senhoriais; disputada por romanos, bizantinos, 
venezianos, genoveses, turcos, egípcios e gregos ao longo 
de sua história. Retorno a Heraclião.

09 SAB. Heraclião- Cnossos- Agia Galini- Heraclião.-
Hoje faremos uma excursão (ingresso e visita guiada) ao 
PALÁCIO DE CNOSSOS, que nos permite conhecer a cul-
tura minoica que deu origem à grega há quatro mil anos. 
Tarde livre em  HERACLIãO, ativa e agradável capital de 
Creta. Após a visita cruzaremos as altas montanhas no 
centro da ilha, viajaremos para a região sul, junto ao mar 
da Líbia, conheceremos AGIA GALINI, vilarejo pitores-
co com ruelas labirínticas, porto pesqueiro e populares 
tabernas. Tempo para almoçar e, caso deseje, banhar-se 
no mar. Retorno à capital de Creta.

10 DOM. Heraclião- Panagia Kera- Agios Nikolaos- - 
Elunda- Spinalonga-Heraclião.-

Sairemos contornando a costa a leste da ilha. Visitaremos 
no vilarejo de Kritsa, PANAGIA KERA, igreja do século XIII 
com alguns dos melhores afrescos de Creta, ingresso 
incluído. Depois disso iremos para AGIOS NIKOLAOS, 
chegada a esta pitoresca cidade com seu porto natu-
ral. Disporemos de tempo para passear e almoçar. Um 
passeio por ELUNDA, lugar que foi cidade-estado e 
hoje é um belo espaço turístico. A partir daqui faremos 
um passeio de barco e entraremos na ilha-cidadela de 
SPINALONGA, antiga fortaleza veneziana que posterior-
mente passou a ser, durante um longo período de tempo, 
um leprosário. Retorno de barco, continuaremos para 
Heraclião, hospedagem.

11 SEG. Heraclião -Santorini- Atenas.-
Translado logo cedo ao porto. Embarcaremos em um ferry 
boat rápido para a ilha de SANTORINI, chegada por volta 
das 11h00 de ônibus, entre belíssimas paisagens iremos 
para OIA, sem dúvida a localidade mais espetacular da 
ilha, ruelas brancas cheias de vida, uma imensa vista 
para os penhascos, restos de castelo e moinhos de vento. 
Disporemos de tempo para passear e almoçar. Depois 
disso conheceremos FIRA, a capital da ilha; aqueles que 
desejarem podem descer de teleférico ou burro ao porto 
onde chegam os cruzeiros. Posteriormente continuare-
mos rumo ao porto de ferry boat para embarcar no ferry 
boat rápido, com saída por volta das 19h00 (em ocasiões 
15h30). Chegada a ATENAS à meia-noite.- 
Observação muito importante: De novembro até meados 
de abril NÃO VISITAREMOS A ILHA DE SANTORINI, pois o 
ferry-boat rápido de Heracliao para Santorini não opera. 
Nesse período faremos o trajeto de Heracliao para Atenas 
de avião.  

12 TER. Atenas.-
De manhã, visita panorâmica à cidade de ATENAS; 
conheceremos a cidade moderna, o estádio 
Panathinaikos, Palácio Real. Tempo livre. De noite inclu-
ímos um traslado ao bairro de  PLAKA, local repleto de 
pequenas tavernas gregas, onde se poderá desfrutar do 
rico folclore deste país.

13 QUA. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 3) DE ISTAMBUL A ATENAS
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 2
11 SEG. Heraclião- Santorini.-
Traslado na primeiro horário para o porto. Embarcaremos 
em um ferry rápido para a ilha de SANTORINI, chegando 
aproximadamente às 11 horas - De ônibus, entre belas 
paisagens, vamos para OIA, sem dúvida a população 
mais espetacular da ilha, com suas ruas brancas cheias 
de vida, vistas imensas sobre penhascos, ruinas do e 
moinhos de vento. Tempo livre para passear e almoçar. A 
seguir conhecemos THIRA, a capital da ilha; 

12 TER. Santorini- Mykonos.-
Depois do café da manhã tomaremos o ferry boat para 
Mykonos. Chegada e translado ao hotel. Hospedagem. 
Nesta ilha de acordo com a mitologia ocorreu a batalha 
entre Zeus e os Gigantes. Resto do dia livre para se perder 
pelas suas ruelas, visitar a pequena Veneza e os clássicos 
moinhos de vento.

13 QUA. Mykonos.-
Dia livre para aproveitar a ilha. Recomendamos visitar a 
ilha de Delos, lugar de nascimento de Apolo e Artemis um 
dos lugares mais sagrados da antiga Grécia, ou simples-
mente visitar as famosas praias Paradise e Super Paradise.

14 QUI. Mykonos-Atenas.-
Café da manhã. Na hora indicada translado ao porto para 
embarcar num ferry boat com destino ao porto do 
Pireu. Chegada à noite (por volta das 23h00). 

15 SEX. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- Olímpia.-
Sairemos de manhã para a região do Peloponeso. Faremos 
uma parada no CANAL DE CORINTO. Depois disso passa-
remos um tempo na imensa fortaleza de ACROCORINTO, 
ingresso incluído. Na parte mais alta do assentamento des-
cansam os alicerces do Templo de Afrodite. Continuaremos 
rumo a Micenas, colossal cidadela do século XVIII A.C., 
berço da primeira civilização europeia (ingresso incluído). 
Pararemos em TRÍPOLI, capital provincial em uma região 
produtora de excelentes vinhos. No meio da tarde continu-
aremos rumo a OLÍMPIA. Jantar incluído.

16 SAB. Olímpia- Patras- Náuplia.-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você pode-
rá conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluí-
do) que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguidade. 
Posteriormente, atravessaremos o montanhoso interior 
do Peloponeso. Continuaremos rumo a PATRAS, ingresso 
incluído para visitar seu potente castelo construído no 
século VI, logo depois, tempo para almoçar e conhecer 
a terceira cidade da Grécia. Continuaremos entre belas 
paisagens seguindo o golfo de Corinto rumo a NÁUPLIA, 
encantadora cidade costeira dominada pela cidadela e 
pela fortaleza veneziana. Jantar incluído.

17 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. 
Conheceremos em primeiro lugar EPIDAURO, seu antigo 
Teatro construído há 2.400 anos que está muito bem con-
servado e continua sendo utilizado, pode acomodar até 
14.000 pessoas (ingresso incluído). Depois disso iremos 
para a costa do mar Egeu. Seguiremos nossa viagem por 
mar. Um trajeto curto de barco nos separa de POROS, lugar 
encantador cheio de vida turística, suas casas antigas 
sobem em direção à torre do relógio; tempo para passear e 
almoçar. Depois disso tomaremos o ferry boat para EGINA, 
ilha habitada há mais de 4000 anos, poderemos passear 
por suas antigas igrejas, seu pitoresco porto e seus típicos 
bairros com pequenas casas. Por volta das 18h00 toma-
remos novamente o ferry boat que nos levará em aproxi-
madamente 45 minutos para ATENAS –Chegada ao Pireu-
Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo com a 
temporada, as frequências entre Poros e Egina são muito 
limitadas; durante os meses da baixa temporada a ilha de 
Egina poderia ser substituída pela ilha de Hidra. 

18 SEG. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos olím-
picos modernos, a biblioteca nacional, as movimentadas 
praças do centro, os novos bairros surgidos com as olim-
píadas de 2004 e a Acrópolis (entrada no incluída).
De noite incluímos um traslado ao bairro de PLAKA, local 
repleto de pequenas tavernas gregas, onde se poderá 
desfrutar do rico folclore deste país. 

19 TER. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 
em ônibus guia falando espanhol/ por-
tuguês, seguro básico de viagem, café 
da manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Passeio pelo Bosforo em 

Istambul.
• Visita Panorâmica em: Istambul.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em 

Istambul.
• Entradas: Palácio de Topkapi e 

Mesquita Suleiman o Magnfico em 
Istambul, Basilica de S. João; Casa da 
Virgem Maria e recinto arqueológico 
em Efeso, Igreja de São Policarpo em 
Izmir.

• Ferry: mar de Mármara de Istambul ate 
Bandirna.

• Funicular: Mirante de Pierre Loti em 
Istambul.

• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: 
Kusadasi.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Elunda ate ilha Spinalonga.
• Visita Panorâmica em: Rodes, Atenas.
• Traslado Noturno: bairro de Plaka em 

Atenas.
• Entradas: Palácio de Cnossos com visi-

ta em Heraclião, Igreja de Panagia 
Kera; ilha-Cidadela Spinalonga.

• Ferry: Marmaris – Rodes, Heraclião - 
Santorini, Santorini-Atenas.

• Voos incluídos: Rodes-Creta.
• Excursão: Ilhas de Rodes.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: 

Marmaris.

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Galatas/ Poros/ Egina/ Atenas.
• Visita Panorâmica em: Olímpia, 

Atenas.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em 

Atenas.
• Entradas: Fortaleza de Acrocorinto, 

Micenas, Sítio arqueológico de Olímpia, 
Castelho de Patras, teatro grego de 
Epidauro.

• Ferry: Heraclião - Santorini, Santorini - 
Miconos, Miconos -  Atenas.

• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Olímpia, Nauplia. 
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DESDE 585E- DÍAS 10/7/11

Turquia NC
Istambul, Capadócia e Mar Negro

Contrastes da Turquia 

Opção 1

Opção 2

Opção 3

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

OPÇÃO 1
ID: 18555  

OPÇÃO2
ID: 18492 

OPÇION 3
ID: 18465 

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alt $ 853 1265 612 915 957 1377

T. Med $ 853 1265 612 915 968 1388

T.Baix $ 804 1209 585 888 899 1319

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

02 TER. Istambul.-
Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subire-
mos de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entra-
remos na Mesquita de Souleyman O Magnífico (a 
maior de Istambul), conheceremos as muralhas, o 
chifre de ouro, o bairro de pescadores e admira-
remos o exterior da Basílica de Santa Sofia. Logo 
visitaremos o Palácio de Topkapi (ingresso inclu-
ído), outrora centro administrativo do império 
Otomano com seus magníficos pátios e pavilhões. 
Tarde livre. Estaremos em uma cidade construída 
sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao 
bairro de Taksim, a zona mais comercial e com mais 
vida local da cidade. Disporemos de tempo para jan-
tar em algum de seus inúmeros restaurantes, você 
também poderá tomar o antigo bonde que atraves-
sa a região ou visitar a próxima Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul 
podem variar de ordem. 

03 QUA. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de 
umas duas horas. O passeio será realizado em um 
barco privado para os viajantes da Europamundo. 
O Bósforo é um estreito que liga o Mar Negro com 
o Mar de Mármara separando Istambul em duas 
partes: a europeia e a asiática. Desfrutaremos 
vendo a animação no estreito com todos os seus 

barcos, passaremos debaixo das pontes que ligam 
a Europa e a Ásia e admiraremos os palácios dos 
sultões, as típicas casas de madeira, as mansões 
otomanas. Tempo livre (será proposta uma visita 
adicional com ingressos e almoço no interior do 
Palácio de Topkapi).

04 QUI. Istambul- Ancara- Capadocía.-
Hoje viajaremos de trem, na estação que fica na 
parte da Ásia tomaremos o trem mais moderno e 
rápido de Turquia, viagem agradável de 4 horas 
avistando as paisagens da Anatólia ou tomando 
um café na cafeteria do trem. ANCARA, chegada, 
após dispormos de tempo para almoçar na região 
da estação vamos levá-lo de ônibus para conhe-
cer o Mausoléu de Ataturk. Depois disso continu-
aremos nossa rota rumo à Capadócia. Passaremos 
pelo LAGO SALGADO, com suas incríveis paisagens. 
Chegada a AVANOS (CAPADÓCIA). Jantar incluído. 

05 SEX. Capadócia.-
Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, 
com suas paisagens lunares, suas igrejas e povoa-
dos trogloditas. Conheceremos o Vale de GOREME 
com seu museu ao ar livre e suas igrejas escava-
das nas rochas, ingresso incluído; visitaremos 
UCHISAR, fortaleza natural. Em KAYMAKLI conhe-
ceremos a cidade subterrânea que podia acolher 
30 000 pessoas. Retornando para Avanos parare-
mos em PASABAG, o vale das fadas, caminharemos 
neste espetacular recinto natural. Tempo livre 
e Jantar incluído.

06 SAB. Capadócia- Ihlara- Konya.-
Nos limites da Capadócia visitaremos o Vale de 
IHLARA, a frescura de suas águas, suas igrejas 

Goreme 
Fotografía:Rleticia grecco

(Opç. 1 e 2)

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

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

Nov.20: 02
Dez.20: 28
Mar.21: 22, 29

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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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” .

e povoados escavados na rocha. Posteriormente 
continuaremos nossa rota, faremos uma parada 
em um antigo Caravançarai do século XIII antes de 
chegar a KONYA onde visitaremos o Mausoléu de 
Mevlana, aqui conheceremos a seita dos Dervixes 
(ingresso incluído). Jantar incluído. À noite, suge-
rimos que você assista no centro cultural na dança 
dos derviches girando.

07 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
A viagem segue entre paisagens de lagos até 
EGRIDIR, bonito vilarejo junto ao grande lago inte-
rior com muralhas e mesquitas. Tempo para almo-
çar. Continuação até PAMUKKALE(Hierápolis), 
lugar conhecido como ¨Castelo de Algodão¨ 
(entrada incluída), por suas águas calcárias. 
Jantar incluído.   

08 SEG. Pamukkale- Éfeso- Kusadasi.-
Saída para ÉFESO, a cidade antiga mais bem con-
servada da Ásia Menor. Há 2000 anos a cida-
de tinha duzentos e cinquenta mil habitantes. 
Visitaremos a casa da Virgem Maria, a Basílica 
de São João e as impressionantes ruinas de Éfeso 
(entradas incluídas).   Posteriormente continuare-
mos para KUSADASI, popular cidade localizada na 
costa com um excelente ambiente, vida comercial 
e pequeno castelo. Jantar incluído.

09 TER. Kusadasi- Izmir- Bursa- Istambul.-
Sairemos rumo à quarta cidade em população 
da Turquia: IZMIR, conheceremos a igreja de São 
Policarpo, a mais antiga da cidade, que nos revela 
a importância dessa região no início do cristianis-
mo (ingresso incluído). Posteriormente viajaremos 
novamente pelo interior da Turquia. Parada duran-
te o trajeto para almoçar antes de chegarmos a 
BURSA, a quarta cidade da Turquia, seu centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, com seus tradicionais distritos 
comerciais, mesquitas, escolas religiosas, banhos 
públicos… destaca-se a Mesquita Verde. Chegada a 
ISTAMBUL no final do dia.

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

(OPÇ. 2) ISTAMBUL, CAPADÓCIA E MAR NEGRO
DIAS 1 - 5 COMO EM OPÇ. 1
06 SAB. Capadócia- Hacibecktas- Ancara- 

Safranbolu.-
Teremos um dia fantástico no interior da Anatólia. 
Mantendo o máximo respeito aos peregrinos (roupa 
adequada, silêncio recomendado em santuários) 
conheceremos HACIBEKTAS, no santuário se encon-
tra o túmulo de Hacibektas, místico sufista do sécu-
lo XIII. Depois disso continuaremos rumo a ANCARA, 

disporemos de tempo livre para passear e almoçar 
no próspero centro da cidade. Continuaremos para 
o norte da Turquia, a paisagem pouco a pouco vai 
se tornando verde. SAFRANBOLU, chegada a esta 
maravilhosa e pequena cidade declarada patrimô-
nio da humanidade, foi uma importante etapa nas 
rotas das caravanas. No pátio de um magnífico e 
antigo Caravançarai prepararemos um tradicional 
chá turco. Jantar e hospedagem.

07 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Istambul.-

Hoje nossa etapa continua pelo Mar Negro e suas 
paisagens verdes. Em GOKGOL MAGARASI incluí-
mos o ingresso para esta magnífica caverna com 
seu rio subterrâneo e suas múltiplas cores. Em 
EREGLI, junto ao mar Negro, disporemos de tempo 
para almoçar, assim como faremos uma visita 
às suas impressionantes cavernas e túmulos de 
Cehenemagzi repletos de mitologia. Em nosso 
retorno rumo a Istambul pararemos para descan-
sar em EYDINPINAR, um passeio caminhando entre 
suas trilhas verdes até as cataratas! Chegada a 
ISTAMBUL no final do dia.  Fim dos nossos servi-
ços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai 
precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 3) CONTRASTES DA TURQUIA
DIAS 1 - 8 COMO EM OPÇ. 1
09 TER. Kusadasi- Bodrum- Mármaris.-
Sairemos de manhã para BODRUM, belíssima cida-
de fortificada de origem grega. Você poderá visitar 
seu castelo, passear pelas suas ruas cheias de vida 
e turismo ou pela sua marina. Depois da hora do 
almoço continuaremos nosso trajeto em direção a 
MÁRMARIS, outro belíssimo espaço turístico cos-
teiro, com seu castelo, sua marinha e suas fontes. 
Jantar e hospedagem na região de Mármaris.

10 QUA. Mármaris- Dalyan- Antalya.-
Sairemos para DALYAN, um lugar incrível junto ao 
belo rio navegável. Faremos um passeio de barco 
de umas duas horas para avistar os TÚMULOS 
REAIS LÍCIOS, também de barco seguiremos por 
um grande lago onde pararemos nas fontes de 
águas termais, se você desejar poderá banhar-se 
em suas águas quentes ou tomar um banho de 
barro! Disporemos de tempo para comer em algum 
dos vários restaurantes de Dalyan junto ao rio. 
Continuaremos rumo a ANTALYA, faremos uma 
breve visita a esta grande cidade costeira de mais 
de um milhão de habitantes, à Porta de Adriano, 
ao bairro otomano e à sua grande cascata que cai 
diretamente no mar. Jantar incluído. 

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

O PREÇO INCLUI

• Serviços Gerais Europamundo: 
Circuito em ônibus guia falando espa-
nhol/ português, seguro básico de via-
gem, café da manhã tipo buffet e 
maleteiro (1 bagagem por pessoa) nos 
hotéis com este servicio.

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Passeio pelo Bosforo em 

Istambul.
• Visita Panorâmica em: Istambul.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em 

Istambul.
• Entradas: Palácio de Topkapi e 

Mesquita Suleiman o Magnífico em 
Istambul, Mausoléu de Ataturk em 
Ancara, Vale de Goreme; Vale de 
Uchisar; Cidade subterrânea de 
Kaimacli; Vale de Pasabag em 
Capadócia, Vale de Ihlara em Ihlara, 
Caravanserai; Mausoléu de Mevlana 
em Konya, Pamukkale - Hierápolis em 
Pamukkale, Casa da Virgem Maria; 
Basilica de São João; Ruínas de Efeso, 
Igreja de São Policarpo em Izmir.

• Funicular: Teleférico Olhador de Pierre 
Loti em Istambul.

• Trem Alta Velocidade: Istambul - 
Ankara.

• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Capadócia, Capadócia, Konya, 
Pamukkale, Kusadasi.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Hacibecktas em 

Hacibecktas, Té em Safranbolu, 
Caverna de Gokgol Magarasi, Caverna 
e túmulos em Eregli, Cataratas de 
Eydinpinar em Eydinpinar.

• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: 
Safranbolu.

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: para os túmulos Licios e lago 

em Dalyan.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Marmaris, Antalya.
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Turquia Express
Turquia Maravilhosa
Costa Turca e Capadócia

Opção 1

Opção 2

Opção 3

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

DESDE 633E- DÍAS 8/10/8

www.facebook.com/
europamundovacaciones

OPÇÃO 1
ID: :18557 

OPÇÃO2
ID: 18558 

OPÇION 3
ID: 18471 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 676 995 851 1223 691 941

T. Med $ 676 995 851 1223 707 957

T.Baix $ 633 952 803 1175 660 910

(OPÇ. 1) TURQUIA EXPRESS
01 QUA. Antalya.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos loca-
lizados na recepção do hotel.

02 QUI. Antalya- Aspendos- Side- Karaman- 
Nigde.-

Sairemos de Antalya para ASPENDO, visitaremos 
o teatro romano, para muitos se trata do mais 
bem conservado do mundo. Depois disso, em SIDE, 
poderemos admirar junto ao mar o templo grego 
de Apolo. Disporemos de tempo para passear pelo 
seu porto e ruas cheias de vida. Entre impres-
sionantes paisagens atravessaremos os Montes 
Taurus, seus cumes com mais de 3500 metros de 
altura – costumam estar cobertos de neve durante 
a maior parte do ano. Parada em KARAMAN onde 
visitaremos TARTAN EVI, antiga mansão otoma-
na. Continuaremos rumo à  NIGDE, no límite com 
a região da Capadócia. Jantar incluído.
Obs.: Há ocasiões em que o Tartan Evi poderá estar 
fechado, nesse caso a visita será substituída por 
uma mansão de características semelhantes na 
Capadócia.

03 SEX. Nigde- Avanos- Capadócia.-
Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, 
com suas paisagens lunares, suas igrejas e 
povoados trogloditas. Começaremos visitando 
GUMUSLER, incrível mosteiro subterrâneo do sécu-
lo VII, talvez tenha os melhores afrescos bizantinos 
da Turquia. Em KAYMACLI conheceremos a cidade 
subterrânea que podia albergar 30.000 pessoas. 
Visitaremos UCHISAR, fortaleza natural. Depois 
do almoço conheceremos o Vale de GOREME com 
seu museu ao ar livre e suas igrejas escavadas 
nas rochas, ingresso incluído. Hotel em AVANOS. 
Jantar incluído.

04 SAB. Capadócia- Hacibecktas- Ancara- 
Safranbolu.-

Teremos um dia fantástico no interior da Anatólia. 
Mantendo o máximo respeito aos peregrinos (roupa 
adequada, silêncio recomendado em santuários) 
conheceremos HACIBEKTAS, no santuário se encon-
tra o túmulo de Hacibektas, místico sufista do sécu-
lo XIII. Depois disso continuaremos rumo a ANCARA, 

disporemos de tempo livre para passear e almoçar 
no próspero centro da cidade. Continuaremos para 
o norte da Turquia, a paisagem pouco a pouco vai 
se tornando verde. SAFRANBOLU, chegada a esta 
maravilhosa e pequena cidade declarada patrimô-
nio da humanidade, foi uma importante etapa nas 
rotas das caravanas. No pátio de um magnífico e 
antigo Caravançarai prepararemos um tradicional 
chá turco. Jantar e hospedagem.

05 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Istambul.-

Hoje nossa etapa continua pelo Mar Negro e suas 
paisagens verdes. Em GOKGOL MAGARASI incluí-
mos o ingresso para esta magnífica caverna com 
seu rio subterrâneo e suas múltiplas cores. Em 
EREGLI, junto ao mar Negro, disporemos de tempo 
para almoçar, assim como faremos uma visita 
às suas impressionantes cavernas e túmulos de 
Cehenemagzi repletos de mitologia. Em nosso 
retorno rumo a Istambul pararemos para descan-
sar em EYDINPINAR, um passeio caminhando entre 
suas trilhas verdes até as cataratas! Chegada a 
ISTAMBUL no final do dia. 

06 SEG. Istambul.-
Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subire-
mos de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entra-
remos na  Mesquita de Souleyman O Magnífico  (a 
maior de Istambul), conheceremos as muralhas, o 
chifre de ouro, o bairro de pescadores e admirare-
mos o exterior da Basílica de Santa Sofia. Logo visi-
taremos o  Palácio de Topkapi (ingresso incluído), 
outrora centro administrativo do império Otomano 
com seus magníficos pátios e pavilhões. Tarde 
livre. Estaremos em uma cidade construída sobre 
dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um  translado ao 
bairro de Taksim,  a zona mais comercial e com 
mais vida local da cidade. Disporemos de tempo 
para jantar em algum de seus inúmeros restauran-
tes, você também poderá tomar o antigo bonde 
que atravessa a região ou visitar a próxima Torre 
de Gálata.
Nota:  os serviços durante a estadía em Istambul 
podem variar de ordem. 

07 TER. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de 

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

Pamukkale

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

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Marmaris

umas duas horas. O passeio será realizado em um 
barco privado para os viajantes da Europamundo. 
O Bósforo é um estreito que liga o Mar Negro com o 
Mar de Mármara separando Istambul em duas par-
tes: a europeia e a asiática. Desfrutaremos vendo 
a animação no estreito com todos os seus barcos, 
passaremos debaixo das pontes que ligam a Europa 
e a Ásia e admiraremos os palácios dos sultões, as 
típicas casas de madeira, as mansões otomanas. 
Tempo livre.

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

(OPÇ. 2) TURQUIA MARAVILHOSA
DIAS 1 - 3 COMO EM OPÇ. 1
04 SAB. Capadócia- Ihlara- Konya.-
Nos limites da Capadócia visitaremos o Vale de 
IHLARA, a frescura de suas águas, suas igrejas 
e povoados escavados na rocha. Posteriormente 
continuaremos nossa rota, faremos uma parada 
em um antigo Caravançarai do século XIII antes de 
chegar a KONYA onde visitaremos o Mausoléu de 
Mevlana, aqui conheceremos a seita dos Dervixes 
(ingresso incluído). Jantar incluído.  À noite, suge-
rimos que você assista no centro cultural na dança 
dos derviches girando.

05 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
A viagem segue entre paisagens de lagos até 
EGRIDIR, bonito vilarejo junto ao grande lago 
interior com muralhas e mesquitas. Tempo para 
almoçar. Continuação até PAMUKKALE(Hierápolis), 
lugar conhecido como ̈ Castelo de Algodão¨ (entra-
da incluída), por suas águas calcárias. Jantar 
incluído.   

06 SEG. Pamukkale- Éfeso- Kusadasi.-
Saída para ÉFESO, a cidade antiga mais bem con-
servada da Ásia Menor. Há 2000 anos a cidade tinha 
duzentos e cinquenta mil habitantes. Visitaremos 
a casa da Virgem Maria, a Basílica de São João 
e as impressionantes ruinas de Éfeso (entradas 
incluídas).   Posteriormente continuaremos para 
KUSADASI, popular cidade localizada na costa com 
um excelente ambiente, vida comercial e pequeno 
castelo. Jantar incluído.

07 TER. Kusadasi- Izmir- Bursa- Istambul.-
Sairemos rumo à quarta cidade em população 
da Turquia: IZMIR, conheceremos a igreja de São 
Policarpo, a mais antiga da cidade, que nos revela 
a importância dessa região no início do cristianis-
mo (ingresso incluído). Posteriormente viajaremos 
novamente pelo interior da Turquia. Parada duran-
te o trajeto para almoçar antes de chegarmos a 
BURSA, a quarta cidade da Turquia, seu centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, com seus tradicionais distritos 
comerciais, mesquitas, escolas religiosas, banhos 
públicos… destaca-se a Mesquita Verde. Chegada a 
ISTAMBUL no final do dia.

08 QUA. Istambul.-
Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subi-
remos de teleférico ao mirante de Pierre Loti e 

entraremos na Mesquita de Souleyman O Magnífico 
(a maior de Istambul), conheceremos as muralhas, o 
chifre de ouro, o bairro de pescadores e admirare-
mos o exterior da Basílica de Santa Sofia. Logo visi-
taremos o Palácio de Topkapi (ingresso incluído), 
outrora centro administrativo do império Otomano 
com seus magníficos pátios e pavilhões. Tarde livre. 
Estaremos em uma cidade construída sobre dois 
continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao 
bairro de Taksim, a zona mais comercial e com mais 
vida local da cidade. Disporemos de tempo para 
jantar em algum de seus inúmeros restaurantes, 
você também poderá tomar o antigo bonde que 
atravessa a região ou visitar a próxima Torre de 
Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul 
podem variar de ordem. 

09 QUI. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de 
umas duas horas. O passeio será realizado em um 
barco privado para os viajantes da Europamundo. 
O Bósforo é um estreito que liga o Mar Negro com o 
Mar de Mármara separando Istambul em duas par-
tes: a europeia e a asiática. Desfrutaremos vendo 
a animação no estreito com todos os seus barcos, 
passaremos debaixo das pontes que ligam a Europa 
e a Ásia e admiraremos os palácios dos sultões, as 
típicas casas de madeira, as mansões otomanas. 
Tempo livre (será proposta uma visita adicional 
com ingressos e almoço no interior do Palácio de 
Topkapi).

10 SEX. Istambul.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 3) COSTA TURCA E CAPADÓCIA
DIAS 1 - 6 COMO EM OPÇ. 2
07 TER. Kusadasi- Bodrum- Mármaris.-
Sairemos de manhã para BODRUM, belíssima cida-
de fortificada de origem grega. Você poderá visitar 
seu castelo, passear pelas suas ruas cheias de vida 
e turismo ou pela sua marina. Depois da hora do 
almoço continuaremos nosso trajeto em direção a 
MÁRMARIS, outro belíssimo espaço turístico cos-
teiro, com seu castelo, sua marinha e suas fontes. 
Jantar e hospedagem na região de Mármaris.

08 QUA. Mármaris- Dalyan- Antalya.-
Sairemos para  DALYAN,  um lugar incrível junto ao 
belo rio navegável. Faremos um  passeio de barco 
de umas duas horas para avistar os  TÚMULOS 
REAIS LÍCIOS,  também de barco seguiremos por 
um grande lago onde pararemos nas fontes de 
águas termais, se você desejar poderá banhar-
-se em suas águas quentes ou tomar um banho 
de barro! Disporemos de tempo para comer em 
algum dos vários restaurantes de Dalyan junto ao 
rio. Continuaremos rumo a  ANTALYA,faremos uma 
breve visita a esta grande cidade costeira de mais 
de um milhão de habitantes, à Porta de Adriano, 
ao bairro otomano e à sua grande cascata que 
cai diretamente no mar.  Fim dos nossos servi-
ços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai 
precisar de uma noite adicional. 

ankara

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Passeio pelo Bósforo em Istambul.
• Visita Panorâmica em: Istambul.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em 

Istambul.
• Entradas: Teatro romano em Aspendos, 

Templo grego de Apollo em Side, Tartan 
Evi em Karaman, Mosteiro Gumusler; 
Cidade subterrânea de Kainacli; Vale de 
Goreme; Uchisar em Nigde, Hacibecktas 
em Hacibecktas, Té em Safranbolu, 
Caverna de Gokgol Magarasi, Caverna 
e túmulos em Eregli, Cataratas de 
Eydinpinar em Eydinpinar, Palácio 
de Topkapi e Mesquita Suleiman o 
Magnífico em Istambul.

• Funicular: Teleferico Mirante de Pierre 
Loti em Istambul.

• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Nigde, Capadócia, Safranbolu.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Passeio pelo Bosforo em Istambul.
• Visita Panorâmica em: Istambul.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em 

Istambul.
• Entradas: Vale de Ihlara em Ihlara, 

Caravanserai; Mausoléu de Mevlana 
em Konya, Pamukkale - Hierápolis em 
Pamukkale, Casa da Virgem Maria; 
Basilica de São João; Ruínas de Efeso, 
Palácio de Topkapi e Mesquita Suleiman 
o Magnífico em Istambul.

• Funicular: Mirante de Pierre Loti em 
Istambul.

• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Konya, Pamukkale, Kusadasi.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: para os túmulos Licios e lago em 

Dalyan.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: 

Marmaris.
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DESDE 846E-DÍAS 1 2/10

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID: 18553

OPÇÃO 2
ID: 18556

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1080 1521 904 1298

T. Med $ 1090 1531 920 1314

T.Baixa $ 1016 1457 846 1240

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

Toda Turquia
Turquia 3 mares

Opção 1

Opção 2

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

02 SAB. Istambul.-
Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subire-
mos de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entrare-
mos na Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior 
de Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de 
ouro, o bairro de pescadores e admiraremos o exterior 
da Basílica de Santa Sofia. Logo visitaremos o Palácio 
de Topkapi (ingresso incluído), outrora centro admi-
nistrativo do império Otomano com seus magníficos 
pátios e pavilhões. Tarde livre. Estaremos em uma 
cidade construída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bair-
ro de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida 
local da cidade. Disporemos de tempo para jantar em 
algum de seus inúmeros restaurantes, você também 
poderá tomar o antigo bonde que atravessa a região 
ou visitar a próxima Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul 
podem variar de ordem. 

03 DOM. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de 
umas duas horas. O passeio será realizado em um 
barco privado para os viajantes da Europamundo. O 
Bósforo é um estreito que liga o Mar Negro com o Mar 
de Mármara separando Istambul em duas partes: a 
europeia e a asiática. Desfrutaremos vendo a anima-
ção no estreito com todos os seus barcos, passaremos 
debaixo das pontes que ligam a Europa e a Ásia e 
admiraremos os palácios dos sultões, as típicas casas 
de madeira, as mansões otomanas. Tempo livre (será 
proposta uma visita adicional com ingressos e almo-
ço no interior do Palácio de Topkapi).

04 SEG. Istambul- Bandirma- Éfeso- Kusadasi.-
Saímos cedo de Istambul, cruzamos por ferry rápido 
(horários variáveis de acordo com as estações e meses) 
o Mar de Mármara, depois de aproximadamente duas 
horas de travessia, chegaremos ao porto de BANDIRMA 
(ou Yalova de acordo com os horários) e continuamos 
a percorrer o interior da Turquia. No início da tarde 
chegamos à ÉFESO, a cidade antiga mais bem preser-
vada da Ásia Menor; a 2000 anos atrás possuía quatro 
milhões de habitantes. Conheceremos a Basílica de San 
Juan, depois a casa da Virgem Maria e o sítio arqueoló-
gico (ingressos incluídos). Em seguida continuaremos a 
KUSADASI, popular cidade com pequeno castelo  loca-
lizada na costa com excelente ambiente e vida comer-
cial. Jantar incluído e hospedagem.  

05 TER. Kusadasi- Bodrum- Mármaris.-
Sairemos de manhã para  BODRUM, belíssima cida-
de fortificada de origem grega. Você poderá visitar 
seu castelo, passear pelas suas ruas cheias de vida 
e turismo ou pela sua marina. Depois da hora do 
almoço continuaremos nosso trajeto em direção a 
MÁRMARIS, outro belíssimo espaço turístico costeiro, 
com seu castelo, sua marinha e suas fontes. Jantar e 
hospedagem na região de Mármaris.

06 QUA. Mármaris- Dalyan- Antalya.-
Sairemos para DALYAN, um lugar incrível junto ao 
belo rio navegável. Faremos um passeio de barco 
de umas duas horas para avistar os TÚMULOS REAIS 
LÍCIOS, também de barco seguiremos por um grande 
lago onde pararemos nas fontes de águas termais, 
se você desejar poderá banhar-se em suas águas 
quentes ou tomar um banho de barro! Disporemos 
de tempo para comer em algum dos vários restau-
rantes de Dalyan junto ao rio. Continuaremos rumo 
a ANTALYA, faremos uma breve visita a esta grande 
cidade costeira de mais de um milhão de habitantes, 
à Porta de Adriano, ao bairro otomano e à sua grande 
cascata que cai diretamente no mar. Jantar incluído. 

07 QUI. Antalya- Aspendos- Side- Karaman- 
Nigde.-

Sairemos de Antalya para ASPENDO, visitaremos o 
teatro romano, para muitos se trata do mais bem 
conservado do mundo. Depois disso, em SIDE, pode-
remos admirar junto ao mar o templo grego de Apolo. 
Disporemos de tempo para passear pelo seu porto e 
ruas cheias de vida. Entre impressionantes paisa-
gens atravessaremos os Montes Taurus, seus cumes 
com mais de 3500 metros de altura – costumam 
estar cobertos de neve durante a maior parte do 
ano. Parada em KARAMAN onde visitaremos TARTAN 
EVI, antiga mansão otomana. Continuaremos rumo 
à  NIGDE, no límite com a  região da Capadócia. 
Jantar incluído.
Obs.: Há ocasiões em que o Tartan Evi poderá estar 
fechado, nesse caso a visita será substituída por uma 
mansão de características semelhantes na Capadócia.

08 SEX. Nigde- Avanos- Capadócia.-
Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, 
com suas paisagens lunares, suas igrejas e povoa-
dos trogloditas. Começaremos visitando GUMUSLER, 
incrível mosteiro subterrâneo do século VII, talvez 
tenha os melhores afrescos bizantinos da Turquia. 
Em KAYMACLI conheceremos a cidade subterrânea 
que podia albergar 30.000 pessoas. Visitaremos 
UCHISAR, fortaleza natural. Depois do almoço conhe-
ceremos o Vale de GOREME com seu museu ao ar livre 
e suas igrejas escavadas nas rochas, ingresso incluí-
do. Hotel em AVANOS. Jantar incluído.

(Opç. 1)

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

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

Jun.20: 26
Out.20: 23
Dez.20: 18, 25
Jan.21: 01

www.facebook.com/
europamundovacaciones
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ANTALYA

CAPADOCIA

Dalyan

Istambul

1

2

1

1
1

1

MARMARIS

KUSADASI 

NIGDE

KONYA

Pamukkale

3

Bandirma

Bodrum

Safranbolu
1

Ankara

1

09 SAB. Capadócia- Ihlara- Konya.-
Nos limites da Capadócia visitaremos o Vale de 
IHLARA, a frescura de suas águas, suas igrejas e 
povoados escavados na rocha. Posteriormente 
continuaremos nossa rota, faremos uma para-
da em um antigo Caravançarai do século XIII 
antes de chegar a KONYA onde visitaremos o 
Mausoléu de Mevlana, aqui conheceremos a seita 
dos Dervixes (ingresso incluído). Jantar incluí-
do. À noite, sugerimos que você assista no centro 
cultural na dança dos derviches girando.

10 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
A viagem segue entre paisagens de lagos 
até EGRIDIR, bonito vilarejo junto ao gran-
de lago interior com muralhas e mesqui-
tas. Tempo para almoçar. Continuação até 
PAMUKKALE(Hierápolis), lugar conhecido como 
¨Castelo de Algodão¨ (entrada incluída), por 
suas águas calcárias. Jantar incluído.   

11 SEG. Pamukkale- Efeso- Kusadasi.-
Saída para ÉFESO, tempo livre nesta cidade anti-
ga da Ásia Menor. Posteriormente continuaremos 
para  KUSADASI,  popular cidade localizada na 
costa com um excelente ambiente, vida comer-
cial e pequeno castelo. Jantar incluído.

12 TER. Kusadasi- Izmir- Bursa- Istambul.-
Sairemos rumo à quarta cidade em população 
da Turquia: IZMIR, conheceremos a igreja de 
São Policarpo, a mais antiga da cidade, que nos 
revela a importância dessa região no início do 
cristianismo (ingresso incluído). Posteriormente 
viajaremos novamente pelo interior da Turquia. 
Parada durante o trajeto para almoçar antes de 
chegarmos a BURSA, a quarta cidade da Turquia, 
seu centro histórico foi declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO, com seus tra-
dicionais distritos comerciais, mesquitas, esco-
las religiosas, banhos públicos… destaca-se a 
Mesquita Verde. Chegada a ISTAMBUL no final do 

dia.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de 
seu voo para saber se vai precisar de uma noite 
adicional.

(OPÇ. 2) TURQUIA 3 MARES
DIAS 1 - 8 COMO EM OPÇ. 1
09 SAB. Capadócia- Hacibecktas- Ancara- 

Safranbolu.-
Teremos um dia fantástico no interior da Anatólia. 
Mantendo o máximo respeito aos peregrinos 
(roupa adequada, silêncio recomendado em san-
tuários) conheceremos HACIBEKTAS, no santuá-
rio se encontra o túmulo de Hacibektas, místico 
sufista do século XIII. Depois disso continuaremos 
rumo a ANCARA, disporemos de tempo livre para 
passear e almoçar no próspero centro da cida-
de. Continuaremos para o norte da Turquia, a 
paisagem pouco a pouco vai se tornando verde. 
SAFRANBOLU, chegada a esta maravilhosa e 
pequena cidade declarada patrimônio da huma-
nidade, foi uma importante etapa nas rotas das 
caravanas. No pátio de um magnífico e antigo 
Caravançarai prepararemos um tradicional chá 
turco. Jantar e hospedagem.

10 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli- 
Eydinpinar- Istambul.-

Hoje nossa etapa continua pelo Mar Negro e suas 
paisagens verdes. Em GOKGOL MAGARASI inclu-
ímos o ingresso para esta magnífica caverna 
com seu rio subterrâneo e suas múltiplas cores. 
Em EREGLI, junto ao mar Negro, disporemos de 
tempo para almoçar, assim como faremos uma 
visita às suas impressionantes cavernas e túmu-
los de Cehenemagzi repletos de mitologia. Em 
nosso retorno rumo a Istambul pararemos para 
descansar em EYDINPINAR, um passeio cami-
nhando entre suas trilhas verdes até as catara-
tas! Chegada a ISTAMBUL no final do dia. Fim dos 
nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional. 

Safranbolu

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 

em ônibus guia falando espanhol/ por-
tuguês, seguro básico de viagem, café 
da manhã tipo buffet e maleteiro (1 
bagagem por pessoa) nos hotéis com 
este servicio.

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Passeio pelo Bosforo em 

Istambul, para os túmulos Licios e lago 
em Dalyan.

• Visita Panorâmica em: Istambul.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em 

Istambul.
• Entradas: Palácio de Topkapi e 

Mesquita Suleiman o Magnífico em 
Istambul, Basilica de S. João; Casa da 
Virgem Maria e recinto arqueológico em 
Efeso, Teatro romano em Aspendos, 
Templo grego de Apollo em Side, Tartan 
Evi em Karaman, Mosteiro Gumusler; 
Cidade subterrânea de Kainacli; Vale de 
Goreme; Uchisar em Nigde, Vale de 
Ihlara em Ihlara, Caravanserai; 
Mausoléu de Mevlana em Konya, 
Pamukkale - Hierápolis em Pamukkale, 
Casa da Virgem Maria; Basilica de São 
João; Ruínas de Efeso, Igreja de São 
Policarpo em Izmir.

• Ferry: mar de Mármara de Istambul ate 
Bandirna.

• Funicular: Mirante de Pierre Loti em 
Istambul.

• 8 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Kusadasi, Marmaris, Antalya, Nigde, 
Capadócia, Konya, Pamukkale, 
Kusadasi.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Entradas: Hacibecktas em Hacibecktas, 

Té em Safranbolu, Caverna de Gokgol 
Magarasi, Caverna e túmulos em Eregli, 
Cataratas de Eydinpinar em Eydinpinar.

• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: 
Safranbolu.

Ihlara Valley
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DESDE  739 E- 6/13/16/19
DATAS DE SAÍDA

PREÇOS POR PESSOA

OPÇÃO1
ID: 18481

OPÇÃO 2
ID:18487

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 782 1122 1995 2697

T. Med $ 782 1122 2122 2824

T.Baixa $ 739 1079 1915 2617

OPÇÃO3
ID: 18501 

OPÇÃO 4
ID: 18503

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 3000 3851 3484 4665

T. Med $ 3144 3995 3862 5043

T.Baixa $ 2910 3761 - -

HOTÉIS PREVISTOS

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

De Atenas a Sofia
O Coração de Trácia 
Giro Otomano
Grande Sudeste Europeu

Opção 1

Opção 2

Opção 4
Opção 3

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

02 SEG. Atenas.-
Faremos uma visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos 
olímpicos modernos, a biblioteca nacional, as movi-
mentadas praças do centro, os novos bairros surgidos 
com as olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada no 
incluída).
De noite incluímos um traslado ao bairro de PLAKA, 
local repleto de pequenas tavernas gregas, onde se 
poderá desfrutar do rico folclore deste país. 

03 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalabáka.-

Saída no começo da manhã rumo ao norte da Grécia. 
Parada em KAMENA VOURLA, bonito centro turístico 
junto ao mar, entre magníficas paisagens. Continuação 
da viagem. Faremos uma breve parada no desfiladeiro 
onde aconteceu a Batalha das Termópilas. KALABÁKA, 
chegada no início da tarde. Visita do vale de METEORAS, 
impressionante lugar declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO e um dos mais famosos 
mosteiros (ingresso incluído). Jantar incluído. 

04 QUA. Kalabáka- Tessalônica- Melnik- 
Sandanski.-

Viajaremos pelo norte da Grécia, entre belas paisa-
gens montanhosas, rumo ao mar Egeu. TESSALÔNICA 
– Chegada –, tempo para passear e almoçar na segunda 
maior cidade da Grécia. Posteriormente seguiremos rumo 
à BULGÁRIA, passaremos pela fronteira. Na macedô-
nia búlgara faremos uma parada em MELNIK, pitoresco 
vilarejo-museu entre belas paisagens no centro de uma 
região que se dedica à produção de vinho. SANDANSKI, 
chegada à bela e pequena cidade com águas termais, 
aqui nasceu Espártaco, jantar e hospedagem.

05 QUI. Sandanski- Rila- Sofia.-
Conheceremos o belíssimo Mosteiro de Rila, 
Patrimônio da Humanidade, como uma imagem 
de fortaleza entre bosques. Continuaremos rumo à 
SOFIA, chegada prevista para o final da manhã. Em 
seguida disporemos de tempo para almoçar, logo 
faremos uma visita à capital da Bulgária, conhece-
remos a Catedral Alexander Nevsky, a igreja russa, 
a mesquita, suas praças e avenidas de arquitetura 
stalinista. Posteriormente, tempo livre.

06 SEX. Sofia.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 2) O CORAÇÃO DE TRÁCIA
DIAS 1 - 5 COMO EM OPÇ. 1
06 SEX. Sofia- Istambul.-
Depois do café da manhã translado ao aeroporto. 
Tomaremos um voo regular (incluído, hora variável) 
para a Turquia. Chegada a  ISTAMBUL.  Translado ao 
hotel e tempo livre. Você receberá informação sobre 
esta parte de sua viagem no período da tarde, ou 
então, através dos cartazes informativos localizados 
na recepção do hotel.

07 SAB. Istambul.-
Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos 
de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos 
na Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de 
Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de 
ouro, o bairro de pescadores e admiraremos o exterior 
da Basílica de Santa Sofia. Logo visitaremos o Palácio 
de Topkapi (ingresso incluído), outrora centro admi-
nistrativo do império Otomano com seus magníficos 
pátios e pavilhões. Tarde livre. Estaremos em uma 
cidade construída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bair-
ro de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida 
local da cidade. Disporemos de tempo para jantar em 
algum de seus inúmeros restaurantes, você também 
poderá tomar o antigo bonde que atravessa a região 
ou visitar a próxima Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul 
podem variar de ordem. 

08 DOM. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de 
umas duas horas. O passeio será realizado em um 
barco privado para os viajantes da Europamundo. O 
Bósforo é um estreito que liga o Mar Negro com o Mar 
de Mármara separando Istambul em duas partes: a 
europeia e a asiática. Desfrutaremos vendo a anima-
ção no estreito com todos os seus barcos, passaremos 
debaixo das pontes que ligam a Europa e a Ásia e 
admiraremos os palácios dos sultões, as típicas casas 
de madeira, as mansões otomanas. Tempo livre (será 
proposta uma visita adicional com ingressos e almoço 
no interior do Palácio de Topkapi).

09 SEG. Istambul- Bandirma- Éfeso- Kusadasi.-
Saímos cedo de Istambul, cruzamos por ferry rápi-
do (horários variáveis de acordo com as estações e 
meses) o Mar de Mármara, depois de aproximada-
mente duas horas de travessia, chegaremos ao porto 
de BANDIRMA (ou Yalova de acordo com os horários) 
e continuamos a percorrer o interior da Turquia. 
No início da tarde chegamos à ÉFESO, a cidade 
antiga mais bem preservada da Ásia Menor; a 2000 
anos atrás possuía quatro milhões de habitantes. 
Conheceremos a Basílica de San Juan, depois a casa 
da Virgem Maria e o sítio arqueológico (ingressos 
incluídos). Em seguida continuaremos a KUSADASI, 
popular cidade com pequeno castelo   localizada 
na costa com excelente ambiente e vida comercial. 
Jantar incluído e hospedagem.  

10 TER. Kusadasi- Bodrum- Mármaris.-
Sairemos de manhã para  BODRUM, belíssima cida-
de fortificada de origem grega. Você poderá visitar 
seu castelo, passear pelas suas ruas cheias de vida 
e turismo ou pela sua marina. Depois da hora do 
almoço continuaremos nosso trajeto em direção a 
MÁRMARIS, outro belíssimo espaço turístico costeiro, 
com seu castelo, sua marinha e suas fontes. Jantar e 
hospedagem na região de Mármaris.

11 QUA. Mármaris- Rodes.-
De manhã logo cedo embarcaremos para a Grecia. 
Ferry boat rápido, travessia de aproximadamente 
uma hora. Trâmites de fronteira. 
RODES, chegada. Faremos uma visita à cidade, com 
sua impressionante cidadela amuralhada, seu centro 
histórico que nos mostra os vestígios de diferentes 
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OPÇÃO 2

(Opç. 1, 2 E 3)

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

 (Opç. 4 = Opç. 1 Excluindo as seguintes datas)

Nov.20: 01, 08, 22
Jan.21: 03, 17, 31
Fev.21: 07, 21
Mar.21: 07, 21
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1
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Istambul

2

Atenas 1

MARMARIS

KUSADASI 

Mykonos

3

4
chania

Heraclião

1SANTORINI

Kamena Vourla

Melnik

Bandirma

1

1 rodes

1

NOTAS IMPORTANTES
• Para confirmação de todos os serviços é 

necessário incluir o passaporte do passagei-
ro no momento da venda.

• Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões, os horários dos ferris uti-
lizados podem variar adaptando-se ao pro-
grama do dia afetado. Caso o grupo não seja 
numeroso, pode ser que em alguns trajetos 
de ferry o guia da Europamundo não Viagem 
com vocês e serão atendidos pelos funciona-
rios da companhia maritima. 

• Seu circuito inclui um voo no qual não esta-
rão acompanhados do guia Europamundo. 
Esse voo permite o limite máximo de baga-
gem de um volume de até 20 quilos por 
pessoa.

culturas (gregos, romanos, bizantinos, cavaleiros de 
São João, otomanos, italianos…) que a habitaram. 
Tarde livre.-  
NOTA IMPORTANTE: Os ferries que fazem a ligação de 
Mármaris com Rodes sofrem modificações de horários 
com frequência e não operam todos os dias (exceto nos 
meses de verão), o itinerário poderá ser adaptado com 
base nas frequências existentes durante sua viagem. 

12 QUI. Rodes- Travessia noturna.-
Faremos uma excursão para conhecer a ilha de Rodes. 
Viajaremos para  FILERIMOS, no alto da colina, entre 
magníficas paisagens, você pode visitar seu pequeno 
mosteiro. Depois disso viajaremos para  LINDOS, sua 
fortaleza medieval e Acrópole grega dominam o mar, 
você poderá passear pelas suas brancas e comerciais 
ruas do centro, descansar em suas praias ou subir (de 
burro se desejar) à Acrópole. Depois da hora do almo-
ço, em um horário previsto embarcaremos no porto 
de Rodes com destino a Atenas.

13 SEX. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS-Pireu. Desembarque no início da 
manhã no Porto efim dos nossos serviços. Nota: Caso 
solicitem noites extras em Atenas, o traslado do Porto 
ao hotel não está incluso e será faturado. 

(OPÇ. 3) GIRO OTOMANO
DIAS 1 - 11 COMO EM OPÇ. 2
12 QUI. Rodes- Heraclião.-
Faremos uma excursão para conhecer a ilha de Rodes. 
Viajaremos para FILERIMOS, no alto da colina, entre 
magníficas paisagens, você pode visitar seu pequeno 
mosteiro. Depois disso viajaremos para  LINDOS, sua 
fortaleza medieval e Acrópole grega dominam o mar, 
você poderá passear pelas suas brancas e comerciais 
ruas do centro, descansar em suas praias ou subir (de 
burro se desejar) à Acrópole. Depois da hora do almoço 
retornaremos a Rodas onde tomaremos un võo para a 
ilha de Creta. HERACLIÃO , chegada e hospedagem.
Nota: Os horários dos voos diretos entre Rodes e Creta 
são limitados e sofrem modificações; Algumas vezes o 
voo poderá ser realizado na manhã da sexta-feira ou 
poderá ter escala em Atenas. 

13 SEX. Heraclião-Retimno- Chania- Heraclião.-
De manhã viajaremos seguindo a costa rumo ao oeste da 
ilha. RETIMNO, bonita cidade costeira de origem vene-
ziana dominada pelo seu castelo medieval.    CHANIA, 
cidade cativante com uma fortaleza impressionante e 
mansões senhoriais; disputada por romanos, bizantinos, 
venezianos, genoveses, turcos, egípcios e gregos ao 
longo de sua história. Retorno a Heraclião.

14 SAB. Heraclião- Cnossos- Agia Galini- 
Heraclião.-

Hoje faremos uma excursão (ingresso e visita guiada) 
ao PALÁCIO DE CNOSSOS, que nos permite conhecer 
a cultura minoica que deu origem à grega há quatro 
mil anos. Tarde livre em   HERACLIãO, ativa e agra-
dável capital de Creta. Após a visita cruzaremos as 
altas montanhas no centro da ilha, viajaremos para a 
região sul, junto ao mar da Líbia, conheceremos AGIA 
GALINI, vilarejo pitoresco com ruelas labirínticas, 
porto pesqueiro e populares tabernas. Tempo para 
almoçar e, caso deseje, banhar-se no mar. Retorno à 
capital de Creta.

15 DOM. Heraclião- Panagia Kera- Agios Nikolaos- - 
Elunda- Spinalonga-Heraclião.-

Sairemos contornando a costa a leste da ilha. 
Visitaremos no vilarejo de Kritsa, PANAGIA KERA, igre-
ja do século XIII com alguns dos melhores afrescos 

de Creta, ingresso incluído. Depois disso iremos para 
AGIOS NIKOLAOS, chegada a esta pitoresca cidade 
com seu porto natural. Disporemos de tempo para 
passear e almoçar. Um passeio por ELUNDA, lugar que 
foi cidade-estado e hoje é um belo espaço turístico. A 
partir daqui faremos um passeio de barco e entrare-
mos na ilha-cidadela de SPINALONGA, antiga fortaleza 
veneziana que posteriormente passou a ser, durante 
um longo período de tempo, um leprosário. Retorno de 
barco, continuaremos para Heraclião, hospedagem.

16 SEG. Heraclião -Santorini- Atenas.-
Translado logo cedo ao porto. Embarcaremos em um 
ferry boat rápido para a ilha de SANTORINI, chegada 
por volta das 11h00 de ônibus, entre belíssimas paisa-
gens iremos para OIA, sem dúvida a localidade mais 
espetacular da ilha, ruelas brancas cheias de vida, 
uma imensa vista para os penhascos, restos de cas-
telo e moinhos de vento. Disporemos de tempo para 
passear e almoçar. Depois disso conheceremos FIRA, a 
capital da ilha; aqueles que desejarem podem descer 
de teleférico ou burro ao porto onde chegam os cru-
zeiros. Posteriormente continuaremos rumo ao porto 
de ferry boat para embarcar no ferry boat rápido, 
com saída por volta das 19h00 (em ocasiões 15h30). 
Chegada a ATENAS à meia-noite.- 
Observação muito importante: De novembro 
até meados de abril NÃO VISITAREMOS A ILHA DE 
SANTORINI, pois o ferry-boat rápido de Heracliao para 
Santorini não opera. Nesse período faremos o trajeto 
de Heracliao para Atenas de avião.  
Nota:  Caso solicitem noites extras em Atenas, o tras-
lado do Porto ao hotel não está incluso e será fatura-
do.  Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional.

(OPÇ. 4) GRANDE SUDESTE EUROPEU
DIAS 1 - 15 COMO EM OPÇ. 3
16 SEG. Heraclião- Santorini.-
Traslado na primeiro horário para o porto. 
Embarcaremos em um ferry rápido para a ilha de 
SANTORINI, chegando aproximadamente às 11 horas 
- De ônibus, entre belas paisagens, vamos para OIA, 
sem dúvida a população mais espetacular da ilha, 
com suas ruas brancas cheias de vida, vistas imen-
sas sobre penhascos, ruinas do e moinhos de vento. 
Tempo livre para passear e almoçar. A seguir conhe-
cemos THIRA, a capital da ilha; 

17 TER. Santorini- Mykonos.-
Depois do café da manhã tomaremos o ferry boat para 
Mykonos. Chegada e translado ao hotel. Hospedagem. 
Nesta ilha de acordo com a mitologia ocorreu a bata-
lha entre Zeus e os Gigantes. Resto do dia livre para se 
perder pelas suas ruelas, visitar a pequena Veneza e 
os clássicos moinhos de vento.

18 QUA. Mykonos.-
Dia livre para aproveitar a ilha. Recomendamos 
visitar a ilha de Delos, lugar de nascimento de Apolo 
e Artemis um dos lugares mais sagrados da antiga 
Grécia, ou simplesmente visitar as famosas praias 
Paradise e Super Paradise.

19 QUI. Mykonos- Atenas.-
Café da manhã. Na hora indicada translado ao porto 
para embarcar num ferry boat com destino ao porto 
do Pireu.  Chegada à noite (por volta das 23h00) . 
Nota: Caso solicite noites adicionais em Atenas, o 
translado do porto ao hotel não está incluído e será 
faturado. 
Fim dos nossos serviços.  Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adicional. 

rila

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Atenas, Sofia.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em 

Atenas.
• Entradas: Mosteiro em Meteora, Mosteiro 

de Rila.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Kalabáka, Sandansky.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Passeio pelo Bosforo em Istambul.
• Visita Panorâmica em: Sofia, Istambul, 

Rodes.
• Traslado Noturno: Praça de Taksim em 

Istambul.
• Entradas: Palácio de Topkapi e Mesquita 

Suleiman o Magnífico em Istambul, 
Basilica de S. João; Casa da Virgem 
Maria e recinto arqueológico em Efeso.

• Ferry: mar de Mármara de Istambul ate 
Bandirna, Rodes- Atenas.

• Funicular: Mirante de Pierre Loti em 
Istambul.

• Voos incluídos: Sofia - Istambul.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Kusadasi, Marmaris.

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Elunda ate ilha Spinalonga.
• Entradas: Palácio de Cnossos com visita 

em Heraclião, Igreja de Panagia Kera; 
ilha-Cidadela Spinalonga.

• Ferry: Heraclião - Santorini, Santorini - 
Atenas.

• Voos incluídos:  Rodes - Creta.

(Serviços adicionais Opç. 4)
• Ferry: Heraclião - Santorini, Santorini - 

Mykonos, Mykonos - Atenas.
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DESDE 1351E-9/12/15/19
DATAS DE SAÍDA

PREÇOS POR PESSOA

(OPÇ. 1) DE ATENAS A BUCARESTE
01 DOM. Atenas.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 SEG. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos olím-
picos modernos, a biblioteca nacional, as movimentadas 
praças do centro, os novos bairros surgidos com as olim-
píadas de 2004 e a Acrópolis (entrada no incluída).
De noite incluímos um traslado ao bairro de PLAKA, local 
repleto de pequenas tavernas gregas, onde se poderá 
desfrutar do rico folclore deste país. 

03 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalabáka.-
Saída no começo da manhã rumo ao norte da Grécia. 
Parada em KAMENA VOURLA, bonito centro turístico junto 
ao mar, entre magníficas paisagens. Continuação da 
viagem. Faremos uma breve parada no desfiladeiro onde 
aconteceu a Batalha das Termópilas. KALABÁKA, chega-
da no início da tarde. Visita do vale de METEORAS, impres-
sionante lugar declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO e um dos mais famosos mosteiros (ingresso 
incluído). Jantar incluído. 

04 QUA. Kalabáka- Tessalônica- Melnik- Sandanski.-
Viajaremos pelo norte da Grécia, entre belas paisa-
gens montanhosas, rumo ao mar Egeu. TESSALÔNICA 
– Chegada –, tempo para passear e almoçar na segunda 
maior cidade da Grécia. Posteriormente seguiremos rumo 
à BULGÁRIA, passaremos pela fronteira. Na macedô-
nia búlgara faremos uma parada em MELNIK, pitoresco 
vilarejo-museu entre belas paisagens no centro de uma 
região que se dedica à produção de vinho. SANDANSKI, 
chegada à bela e pequena cidade com águas termais, aqui 
nasceu Espártaco, jantar e hospedagem.

05 QUI. Sandanski- Rila- Sofia.-
Conheceremos o belíssimo Mosteiro de Rila, Patrimônio 
da Humanidade, como uma imagem de fortaleza entre 
bosques. Continuaremos rumo à SOFIA, chegada prevista 
para o final da manhã. Em seguida disporemos de tempo 
para almoçar, logo faremos uma visita à capital da 
Bulgária, conheceremos a Catedral Alexander Nevsky, a 
igreja russa, a mesquita, suas praças e avenidas de arqui-
tetura stalinista. Posteriormente, tempo livre.

06 SEX. Sofia- Bachkovo- Plovdiv.-
Sairemos de manhã para o MOSTEIRO DE BACHKOVO, o 

segundo mosteiro da Bulgária, fundado no século XI, com 
suas três igrejas e a vida de seus monges, onde podere-
mos desfrutar de um recinto cheio de paz. Continuaremos 
rumo à PLOVDIV, faremos uma visita à cidade, uma das 
mais antigas da Europa, ingressos incluídos para entrar 
no Anfiteatro romano, em sua Antiga botica e na Casa 
armênia. Jantar incluído. 

07 SAB. Plovdiv- Kazanlak- Shipka- Etara- Arbanassi- 
Veliko Tarnovo.-

A etapa de hoje é realizada entre belas paisagens atraves-
sando a cordilheira dos Bálcãs. No Vale das Rosas conhece-
remos KAZANLAK onde entraremos na réplica do Túmulo 
Trácio (Patrimônio da Humanidade) e aprenderemos sobre 
a elaboração de produtos derivados das rosas. Entre mon-
tanhas faremos uma parada na igreja russa de SHIPKA, 
que comemora a guerra russo-turca. ETARA, chegada a 
esta charmosíssima aldeia/museu etnográfico, almoço 
incluído. Depois disso viajaremos para ARBANASI, antiga 
cidade comercial com suas casas-fortaleza onde visitare-
mos a Igreja da Natividade (ingresso incluído). Chegada 
a VELIKO TARNOVO, a antiga capital de Bulgária com um 
centro medieval muito pitoresco junto de seu barranco. 
Nota: em algumos casos, a visita de Arbanassi poderá ser 
feita o domingo de manhã. 

08 DOM. Veliko Tarnovo- Dimitar Basarbovski- 
Bucareste.-

Viajaremos para a Romênia, em nossa rota faremos uma 
parada no MOSTEIRO DE DIMITAR BASARBOVSKI, lugar de 
peregrinação escavado na rocha. Cruzaremos a fronteira 
atravessando o rio Danúbio. BUCARESTE, chegada por 
volta das 13h00,.   Disporemos de tempo para almoçar e 
fazer uma visita panorâmica à cidade com seu centro his-
tórico e gigantesco Palácio do Parlamento. Tempo livre. 
Jantar incluído no hotel. 

09 SEG. Bucareste.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
(OPÇ. 2) DE ATENAS A BELGRADO
DIAS 1 -8 COMO EM OPÇ. 1
09 SEG. Bucareste- Sinaia- Bran- Sighisoara.-
Hoje desfrutaremos de uma etapa de grande beleza pai-
sagística viajando para a Transilvânia, atravessaremos 
os Cárpatos entre bosques e montanhas. SINAIA, pas-
searemos pelos jardins do Castelo de Peles e Castelo 
de Pelisor. Continuaremos rumo à fortaleza de BRAN, 
do século XIV, conhecido como o “Castelo de Drácula” 
(ingresso incluído). Tempo para almoçar. Seguiremos 
para SIGHISOARA, belíssima cidade medieval amuralhada 
declarada Patrimônio da Humanidade.  Esta noite inclu-
ímos um jantar muito especial no restaurante do Conde 
Dracula, na casa onde nasceu Vlad Tepes. 

  De Atenas a Bucareste
De Atenas a Belgrado

De Atenas a Dubrovnik
De Atenas a Zagreb

Opção 1

Opção 2

Opção 3

Opção 4

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

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

TESALÓNICA

OPÇÃO1
ID: 18478 

OPÇÃO 2
ID: 18477

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1388 1808 1894 2442

T. Med $ 1388 1808 1888 2436

T.Baixa $ 1351 1771 1856 2404

OPÇÃO3
ID: 18479

OPÇÃO 4
ID:18482

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2590 3345 3330 4277

T. Med $ 2729 3484 3479 4426

T.Baixa $ 2415 3170 3080 4027

DÍAS 

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

Devido a quantidade de países que esse 
circuito possui, pedimos que verifique quais 
documentos precisa. Essa viagem pode sofrer 
demora por espera nas fronteiras e alto tráfico 
em algumas regiões de passagem. 

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Opatija

10 TER. Sighisoara- Biertan- Sibiu- Hunedoara- 
Timisoara- .-

Na Transilvânia existem inúmeras igrejas fortificadas em 
áreas que foram habitadas por pessoas de origem alemã, 
algumas destas igrejas foram declaradas Patrimônio da 
Humanidade, conheceremos uma delas: BIERTAN (ingres-
so incluído). Depois disso seguiremos para SIBIU, impor-
tante centro econômico e cultural, outrora capital da 
Transilvânia; ruas com muita vida, praças e ruelas. Tempo 
para passear e almoçar. À tarde visitaremos o impressio-
nante Castelo de HUNEDOARA (ingresso incluído), consi-
derado o mais bonito da Romênia. Continuaremos rumo 
à TIMISOARA, tempo para fazer um passeio pelas suas 
elegantes praças do centro. 

11 QUA. Timisoara- Belgrado.-
Sairemos para a Sérvia, atravessaremos a fronteira. 
Depois de menos de 3 horas de viagem chegaremos a 
BELGRADO, faremos uma visita panorâmica à ativa capi-
tal localizada às margens do rio Danúbio em sua con-
fluência com o Sava, poderemos admirar seu ativo cen-
tro, seu parlamento, e caminharemos pela fortaleza de 
Kalemegdan. Tarde livre.

12 QUI. Belgrado.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 3) DE ATENAS A DUBROVNIK
DIAS 1 - 11 COMO EM OPÇ. 2
12 QUI. Belgrado- Sarajevo.-
Etapa composta por belas paisagens com bosques e mon-
tanhas. Entraremos na BÓSNIA. SARAJEVO, chegada pre-
vista para a hora do almoço. Visita panorâmica com guia 
local à cidade que reflete uma forte influência turca: suas 
mesquitas, suas madraças, seus ativos bazares. Também 
conheceremos o Túnel da Esperança que salvou a cidade 
durante o cerco sérvio e a guerra. Jantar incluído. 
Nota:  dependendo da hora de chegada na cidade a visita 
do Túnel da Esperança poderá ser feita antes da saída 
para Mostar.

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

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

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

15 DOM. Dubrovnik.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 4) DE ATENAS A ZAGREB
DIAS 1 - 14 COMO EM OPÇ. 3
15 DOM. Dubrovnik- Split.-
Saída pela manhã, seguindo a costa Croata, onde podere-
mos contemplar espetaculares paisagens de ilhas no mar. 
Chegada a SPLIT ao meio-dia. Visita com guia local e entra-
da incluída, ao Palácio de Diocleciano. Conheceremos o 
imenso palácio da época romana, o dédalo das ruas do 
centro, as vistas ao mar. Jantar incluído. 
Nota: Em algumas saídas o alojamento poderá ser forneci-
do em TROGIR. Nesse caso, partiremos no final da tarde de 
Split para que, antes de ir o hotel, possamos caminhar por 
um dos povoados mais encantadores da Costa Dálmata. 

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

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

18 QUA. Ljubljana-Maribor-Zagreb.-
A viagem segue para MARIBOR, a segunda maior cidade 
da Eslovênia, de forte influência austríaca, onde se des-
taca a catedral e o castelo. Continuação rumo à Croácia. 
Chegada à ZAGREB na hora do almoço. Pela tarde inclu-
ímos uma visita panorâmica com guia local, poderemos 
admirar suas duas colinas, cidade alta e os novos bairros 
da capital Croata. Jantar incluído. 
Nota:  Para fazermos a visita de Ljubljana com luz solar, 
durante o inverno a mesma poderá ser efetuada antes da 
saída para Maribor.  

19 QUI. Zagreb.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada.
• Visita Panorâmica em: Atenas, Sofia, 

Plovdiv, Bucareste.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em 

Atenas.
• Entradas: Mosteiro em Meteora, Mosteiro de 

Rila, Anfiteatro Romano, A Botica Antiga e a 
Casa Armenia em Plovdiv, Réplica do túmulo 
trácio em Kazalnak, Igreja da Natividade em 
Arbanassi, Mosteiro de Basarbovski.

• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Kalabáka, Sandansky, Plovdiv, Etara, 
Bucareste.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Belgrado.
• Entradas: Fortaleza de Bran, Igreja de 

Biertan, Castello de Hunedoara.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: Sighisoara.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Belgrado, Sarajevo, 

Dubrovnik.
• Entradas: Túnel da vida em Sarajevo, 

Cataratas de Kravice, Mosteiro Franciscano 
e Catedral em Dubrovnik.

• Funicular: Passeio de teleférico.
• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Barco: Pelo lago em Bled.
• Visita Panorâmica em: Split, Liubliana, 

Zagreb.
• Entradas: Palácio Diocleciano en Split, 

Parque Nacional dos Lagos inclui uso de 
barcos ou trenzinho em Plitvice, Cavernas 
de Postojna.

• 4 Almoços ou Jantares Incluídos em: Split, 
Opatija, Liubliana, Zagreb.

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
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   De BUCARESTE a Belgrado
Cores dos Balcãs

Cores dos Balcãs com Eslovénia
Capitais Balcânicas

Opção 1

Opção 2

Opção 3

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 601 E- 5/8/12/13
DATAS DE SAÍDA

Opção 4

(OPÇ. 1) DE BUCARESTE A BELGRADO
01 DOM. Bucareste.-
Bem-vindos a  BUCARESTE!. Traslado ao hotel e tempo 
livre. Você receberá informação para o inicio de seu 
circuito. 
Por volta das 13h00 (horário variável) vamos fazer uma 
visita panorâmica à cidade com seu centro histórico e 
gigantesco Palácio do Parlamento. Tempo livre. Jantar 
incluido no hotel. 

02 SEG. BUCARESTE- Sinaia- Bran- Sighisoara.-
Hoje desfrutaremos de uma etapa de grande beleza 
paisagística viajando para a Transilvânia, atravessa-
remos os Cárpatos entre bosques e montanhas. SINAIA, 
passearemos pelos jardins do Castelo de Peles e Castelo 
de Pelisor. Continuaremos rumo à fortaleza de BRAN, 
do século XIV, conhecido como o “Castelo de Drácula” 
(ingresso incluído). Tempo para almoçar. Seguiremos 
para SIGHISOARA, belíssima cidade medieval amura-
lhada declarada Patrimônio da Humanidade.  Esta noite 
incluímos um jantar muito especial no restaurante do 
Conde Dracula, na casa onde nasceu Vlad Tepes. 

03 TER. Sighisoara- Biertan- Sibiu- Hunedoara- 
Timisoara- .-

Na Transilvânia existem inúmeras igrejas fortificadas 
em áreas que foram habitadas por pessoas de ori-
gem alemã, algumas destas igrejas foram declaradas 
Patrimônio da Humanidade, conheceremos uma delas: 
BIERTAN (ingresso incluído). Depois disso seguiremos 
para SIBIU, importante centro econômico e cultu-
ral, outrora capital da Transilvânia; ruas com muita 
vida, praças e ruelas. Tempo para passear e almo-
çar. À tarde visitaremos o impressionante Castelo de 
HUNEDOARA (ingresso incluído), considerado o mais 
bonito da Romênia. Continuaremos rumo à TIMISOARA, 
tempo para fazer um passeio pelas suas elegantes pra-
ças do centro. 

04 QUA. Timisoara- Belgrado.-
Sairemos para a Sérvia, atravessaremos a fronteira. 
Depois de menos de 3 horas de viagem chegaremos a 

BELGRADO, faremos uma visita panorâmica à ativa 
capital localizada às margens do rio Danúbio em sua 
confluência com o Sava, poderemos admirar seu ativo 
centro, seu parlamento, e caminharemos pela fortaleza 
de Kalemegdan. Tarde livre.

05 QUI. Belgrado.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 2) CORES DOS BALCÃS
DIAS 1 - 4 COMO EM OPÇ. 1
05 QUI. Belgrado- Sarajevo.-
Etapa composta por belas paisagens com bosques e 
montanhas. Entraremos na BÓSNIA. SARAJEVO, chega-
da prevista para a hora do almoço. Visita panorâmica 
com guia local à cidade que reflete uma forte influência 
turca: suas mesquitas, suas madraças, seus ativos baza-
res. Também conheceremos o Túnel da Esperança  que 
salvou a cidade durante o cerco sérvio e a guerra. 
Jantar incluído. 
Nota:  dependendo da hora de chegada na cidade a visita 
do Túnel da Esperança poderá ser feita antes da saída 
para Mostar.

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

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

07 SAB. Dubrovnik (Kavtat).-
Pela manhã, visita panorâmica com guia local de 

OPÇÃO1
ID: 18483

OPÇÃO 2
ID: 18461

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 707 904 1378 1782

T. Med $ 707 904 1521 1925

T.Baixa $ 601 798 1239 1643

OPÇÃO3
ID: 18462 

OPÇÃO 4
ID: 18458 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2090 2686 2218 2867

T. Med $ 2234 2830 2362 3011

T.Baixa $ 1878 2474 2048 2697

Mostar
DÍAS

(Opç. 1)
Abr.20: 12, 19, 26
Mai.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Set.20: 06, 13, 20, 27
Out.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 15
Dez.20: 27
Jan.21: 10, 24
Fev.21: 14, 28
Mar.21: 14, 28

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Jun.20: 28
Out.20: 25

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Jun.20: 28
Out.20: 25
Dez.20: 27

(Opç. 4 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Ago.20: 30
Nov.20: 15

Excluindo as seguintes datas

Out.20: 18
Mar.21: 28

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Bucarest

Sighisoara

Timisoara

Belgrado

Zagreb

Kalabáka

Atenas

Sarajevo

Tirana

Ohrid

Dubrovnik

Split

opatija

Ljubjiana

1

2

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1 1

1

Medjugorge

Kotor

Bran

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

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

Dubrovnik

Devido a quantidade de países que esse 
circuito possui, pedimos que verifique 
quais documentos precisa. Essa viagem 
pode sofrer demora por espera nas 
fronteiras e alto tráfico em algumas 
regiões de passagem. 

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

08 DOM. Dubrovnik.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 3) CORES DOS BALCÃS COM ESLOVÉNIA
DIAS 1 - 7 COMO EM OPÇ. 2
08 DOM. Dubrovnik- Split.-
Saída pela manhã, seguindo a costa Croata, onde podere-
mos contemplar espetaculares paisagens de ilhas no mar. 
Chegada a SPLIT ao meio-dia. Visita com guia local e entra-
da incluída, ao Palácio de Diocleciano. Conheceremos o 
imenso palácio da época romana, o dédalo das ruas do 
centro, as vistas ao mar. Jantar incluído. 
Nota:  Em algumas saídas o alojamento poderá ser for-
necido em  TROGIR. Nesse caso, partiremos no final da 
tarde de Split para que, antes de ir o hotel, possamos 
caminhar por um dos povoados mais encantadores da 
Costa Dálmata. 

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

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

11 QUA. Ljubljana-Maribor-Zagreb.-
A viagem segue para MARIBOR, a segunda maior cidade 
da Eslovênia, de forte influência austríaca, onde se des-
taca a catedral e o castelo. Continuação rumo à Croácia. 
Chegada à ZAGREB na hora do almoço. Pela tarde inclu-
ímos uma visita panorâmica com guia local, poderemos 
admirar suas duas colinas, cidade alta e os novos bairros 
da capital Croata. Jantar incluído. 
Nota:  Para fazermos a visita de Ljubljana com luz solar, 
durante o inverno a mesma poderá ser efetuada antes da 
saída para Maribor.

12 QUI. Zagreb.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 4) CAPITAIS BALCÂNICAS
DIAS 1 - 7 COMO EM OPÇ. 3
08 DOM. Dubrovnik- Kotor- Budva -Tirana.-
Saída cedo rumo à Montenegro. Trâmites fronteiriços. 
As paisagens costeiras e na bahía de Kotor são belíssi-
mas. De ferry atravessamos a baía. Chegada à KOTOR e 
tempo para passear nesta charmosa cidade amuralha-
da, de forte influência veneziana. Em seguida, parada 
em BUDVA, maravilhoso povoado amuralhado cercado 
pelo mar e tempo para almoçar. A viagem segue para a 
Albânia. Trâmites fronteiriços. Chegada à capital do país 
TIRANA. Jantar incluído.

09 SEG. Tirana-Struga-Ohrid.-
Visita panorâmica de TIRANA, a capital da Albânia, 
com suas mesquitas, a torre do relógio e os ministérios. 
Por volta das 12h, saída rumo ao interior da Albânia. 
Paisagens de montanhas com pequenos povoados 
durante o percurso, contornando o lago de Ohrid que 
faz fronteira com a Macedônia. Pasamos a República 
de Macedonia (trámites fronteiriços), STRUGA, pito-
resca cidade na beira do lago; tempo para almoçar. 
Continuamos a OHRID, a beira do charmoso lago; cidade 
de forte influencia otomana, poderá passear e conhecer 
o Mosterio de Plaosnik, ou a antiga universidade funda-
da no seculo IX. Cidade que foi declarada Patrimônio da 
Humanidade. Jantar incluído. 

10 TER. Ohrid- Kastoria- Kalabaca.-
Saída da Macedônia rumo à Grécia, passando por 
BITOLA, cidade histórica que foi chamada de “cidade 
dos cônsules”. Trâmites fronteiriços para entrar na 
Grécia. O norte da Grécia possui uma forte influência 
eslava e otomana e uma geografia muito acidentada. 
Junto a um lago, rodeada por espetaculares paisagens, 
está KASTORIA, a cidade das 100 igrejas, com suas ruas 
medievais e seus agradáveis restaurantes. Seguiremos 
nossa viagem com destino a KALABACA, onde che-
garemos no início da tarde. Teremos a possibilidade 
de entrar a um dos mais famosos mosteiros do Vale 
das METEORAS (bilhete incluido), um lugar impres-
sionante, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Jantar incluído.

11 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre lindíssimas 
paisagens chegada à DELFOS. Tempo livre para almoçar 
e conhecer o belo conjunto arqueológico que domina 
o golfo de Corinto com suas espetaculares paisagens. 
Continuaremos a viagem até ATENAS, onde chegaremos 
à tarde. 

12 QUI. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos olím-
picos modernos, a biblioteca nacional, as movimentadas 
praças do centro, os novos bairros surgidos com as 
olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada não incluída). 
À noite faremos um translado à região de PLAKA,  local 
repleto de pequenas tabernas gregas onde você também 
poderá desfrutar do rico folclore deste país. 

13 SEX. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: BUCARESTE, 

Belgrado.
• Entradas: Fortaleza de Bran, Igreja 

de Biertan, Castello de Hunedoara.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

BUCARESTE, Sighisoara.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Belgrado, 

Sarajevo, Dubrovnik.
• Entradas: Túnel da vida em 

Sarajevo, Cataratas de Kravice, 
Mosteiro Franciscano e Catedral em 
Dubrovnik.

• Funicular: Passeio de teleférico.
• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Pelo lago em Bled.
• Visita Panorâmica em: Split, 

Liubliana, Zagreb.
• Entradas: Palácio Diocleciano en 

Split, Parque Nacional dos Lagos 
inclui uso de barcos ou trenzinho em 
Plitvice, Cavernas de Postojna.

• 4 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Split, Opatija, Liubliana, Zagreb.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Visita Panorâmica em: Tirana, 

Atenas.
• Traslado Noturno: bairro de Plaka 

em Atenas.
• Entradas: Mosteiro em Meteora, sítio 

arqueológico de Delfos.
• Ferry: Kotor.
• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Tirana, Ohrid, Kalabáka.
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DATAS DE SAÍDA

DESDE 771 E- DÍAS 5/8/11/15

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

PREÇOS POR PESSOA

OPÇÃO 5   
ID:18502

DBL INDIV
T.Alt $ 2734 3383

T. Med $ 2867 3516

T.Baixa $ 2596 3245

(OPÇ. 1) FÁBULA DOS BALCÃS: BULGÁRIA E ROMÊNIA
01 QUI. Sofia.-
Bem-vindos a SOFIA!. Traslado ao hotel e tempo livre. 
Você receberá informação para o inicio de seu circuito. 
Por volta das 15h00 (horário variável) faremos 
uma  visita à capital da Bulgária,conheceremos a 
Catedral Alexander Nevsky, a igreja russa, a mesqui-
ta, suas praças e avenidas de arquitetura stalinista. 
Posteriormente, tempo livre.

02 SEX. Sofia- Bachkovo- Plovdiv.-
Sairemos de manhã para o MOSTEIRO DE BACHKOVO, 
o segundo mosteiro da Bulgária, fundado no sécu-
lo XI, com suas três igrejas e a vida de seus monges, 
onde poderemos desfrutar de um recinto cheio de paz. 
Continuaremos rumo à PLOVDIV, faremos uma visita 
à cidade, uma das mais antigas da Europa, ingressos 
incluídos para entrar no Anfiteatro romano, em sua 
Antiga botica e na Casa armênia. Jantar incluído. 

03 SAB. Plovdiv- Kazanlak- Shipka- Etara- 
Arbanassi- Veliko Tarnovo.-

A etapa de hoje é realizada entre belas paisagens 
atravessando a cordilheira dos Bálcãs. No Vale das 
Rosas conheceremos KAZANLAK onde entraremos na 
réplica do Túmulo Trácio (Patrimônio da Humanidade) 
e aprenderemos sobre a elaboração de produtos deri-
vados das rosas. Entre montanhas faremos uma parada 
na igreja russa de SHIPKA, que comemora a guerra 
russo-turca. ETARA, chegada a esta charmosíssima 
aldeia/museu etnográfico, almoço incluído. Depois 
disso viajaremos para ARBANASI, antiga cidade comer-
cial com suas casas-fortaleza onde visitaremos a Igreja 
da Natividade (ingresso incluído). Chegada a VELIKO 
TARNOVO, a antiga capital de Bulgária com um centro 
medieval muito pitoresco junto de seu barranco. 
Nota: em algumos casos, a visita de Arbanassi poderá ser 
feita o domingo de manhã. 

04 DOM. Veliko Tarnovo- Dimitar Basarbovski- 
Bucareste.-

Viajaremos para a Romênia, em nossa rota faremos 
uma parada no MOSTEIRO DE DIMITAR BASARBOVSKI, 
lugar de peregrinação escavado na rocha. Cruzaremos 
a fronteira atravessando o rio Danúbio. BUCARESTE, 
chegada por volta das 13h00,.   Disporemos de tempo 
para almoçar e fazer uma visita panorâmica à cida-
de com seu centro histórico e gigantesco Palácio do 
Parlamento. Tempo livre. Jantar incluído no hotel. 

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

(OPÇ. 2) ROTA BALCÂNICA
DIAS 1 - 4 COMO EM OPÇ. 1
05 SEG. BUCARESTE- Sinaia- Bran- Sighisoara.-
Hoje desfrutaremos de uma etapa de grande beleza 
paisagística viajando para a Transilvânia, atravessa-
remos os Cárpatos entre bosques e montanhas. SINAIA, 
passearemos pelos jardins do Castelo de Peles e Castelo 
de Pelisor. Continuaremos rumo à fortaleza de BRAN, 
do século XIV, conhecido como o “Castelo de Drácula” 
(ingresso incluído). Tempo para almoçar. Seguiremos 
para SIGHISOARA, belíssima cidade medieval amu-
ralhada declarada Patrimônio da Humanidade.   Esta 
noite incluímos um jantar muito especial no restauran-
te do Conde Dracula, na casa onde nasceu Vlad Tepes. 

06 TER. Sighisoara- Biertan- Sibiu- Hunedoara- 
Timisoara- .-

Na Transilvânia existem inúmeras igrejas fortificadas em 
áreas que foram habitadas por pessoas de origem alemã, 
algumas destas igrejas foram declaradas Patrimônio 
da Humanidade, conheceremos uma delas: BIERTAN 
(ingresso incluído). Depois disso seguiremos para SIBIU, 
importante centro econômico e cultural, outrora capital 
da Transilvânia; ruas com muita vida, praças e rue-
las. Tempo para passear e almoçar. À tarde visitare-
mos o impressionante Castelo de HUNEDOARA (ingres-
so incluído), considerado o mais bonito da Romênia. 
Continuaremos rumo à TIMISOARA, tempo para fazer um 
passeio pelas suas elegantes praças do centro. 

07 QUA. Timisoara- Belgrado.-
Sairemos para a Sérvia, atravessaremos a fronteira. 
Depois de menos de 3 horas de viagem chegaremos a 
BELGRADO, faremos uma visita panorâmica à ativa 
capital localizada às margens do rio Danúbio em sua 
confluência com o Sava, poderemos admirar seu ativo 
centro, seu parlamento, e caminharemos pela fortaleza 
de Kalemegdan. Tarde livre.

08 QUI. Belgrado.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 3) FÁBULA DOS BALCÃS: BULGÁRIA, ROMÊNIA, 
SÉRVIA, BÓSNIA E CRÓACIA
DIAS 1 - 7 COMO EM OPÇ. 2
08 QUI. Belgrado- Sarajevo.-
Etapa composta por belas paisagens com bosques e 
montanhas. Entraremos na BÓSNIA. SARAJEVO, che-
gada prevista para a hora do almoço. Visita panorâ-
mica com guia local à cidade que reflete uma forte 
influência turca: suas mesquitas, suas madraças, seus 
ativos bazares. Também conheceremos o Túnel da 
Esperança que salvou a cidade durante o cerco sérvio e 
a guerra. Jantar incluído. 
Nota:    dependendo da hora de chegada na cidade a 
visita do Túnel da Esperança poderá ser feita antes da 
saída para Mostar.

Fábula dos Balcãs: Bulgária e Romênia
Ruta Balcânica

Fábula dos Balcãs: Bulgária, Romênia, Sérvia, Bósnia e Cróacia

Os Balcãs ao Completo
Grande Giro Balcânico

Opção 1

Opção 2

Opção 5

Opção 3

Opção 4

HOTÉIS PREVISTOS

Sarajevo

OPÇÃO1
ID: 18495

OPÇÃO 2
ID: 18543

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 771 920 1303 1580

T. Med $ 771 920 1303 1580

T.Baixa $ 771 920 1303 1580

OPÇÃO3
ID: 18496 

OPÇÃO 4
ID: 18455

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1973 2462 2686 3362

T. Med $ 2106 2595 2835 3511

T.Baixa $ 1830 2319 2473 3149

(Opç. 1)
Abr.20: 09, 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 08, 15, 22
Nov.20: 12
Dez.20: 24
Jan.21: 07, 21
Fev.21: 11, 25
Mar.21: 11, 25

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Dez.20: 24
Mar.21: 25

(Opç. 3, 4 y 5 = Opç. 1 com as seguintes 
diferenças)
Jun.20: 25
Ago.20: 27
Mar.21: 25

Excluindo as seguintes datas en la Opç. 5

Out.20: 15

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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NOTA IMPORTANTE

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

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

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

11 DOM. Dubrovnik.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 4) OS BALCÃS AO COMPLETO
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 3
11 DOM. Dubrovnik- Split.-
Saída pela manhã, seguindo a costa Croata, onde podere-
mos contemplar espetaculares paisagens de ilhas no mar. 
Chegada a SPLIT ao meio-dia. Visita com guia local e entra-
da incluída, ao Palácio de Diocleciano. Conheceremos o 
imenso palácio da época romana, o dédalo das ruas do 
centro, as vistas ao mar. Jantar incluído. 
Nota:  Em algumas saídas o alojamento poderá ser for-
necido em  TROGIR. Nesse caso, partiremos no final da 
tarde de Split para que, antes de ir o hotel, possamos 
caminhar por um dos povoados mais encantadores da 
Costa Dálmata. 

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

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

14 QUA. Ljubljana-Maribor-Zagreb.-
A viagem segue para MARIBOR, a segunda maior cida-
de da Eslovênia, de forte influência austríaca, onde se 
destaca a catedral e o castelo. Continuação rumo à 
Croácia. Chegada à ZAGREB  na hora do almoço. Pela 
tarde incluímos uma visita panorâmica com guia local, 
poderemos admirar suas duas colinas, cidade alta e os 
novos bairros da capital Croata. Jantar incluído. 
Nota: Para fazermos a visita de Ljubljana com luz solar, 
durante o inverno a mesma poderá ser efetuada antes da 
saída para Maribor.

15 QUI. Zagreb.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 5) GRANDE GIRO BALCÂNICO
DIAS 1 - 10 COMO EM OPÇ. 4
11 DOM. Dubrovnik- Kotor- Budva -Tirana.-
Saída cedo rumo à Montenegro. Trâmites fronteiriços. 
As paisagens costeiras e na bahía de Kotor são belíssi-
mas. De ferry atravessamos a baía. Chegada à KOTOR e 
tempo para passear nesta charmosa cidade amuralha-
da, de forte influência veneziana. Em seguida, parada 
em BUDVA, maravilhoso povoado amuralhado cercado 
pelo mar e tempo para almoçar. A viagem segue para 
a Albânia. Trâmites fronteiriços. Chegada à capital do 
país TIRANA. Jantar incluído.

12 SEG. Tirana-Struga-Ohrid.-
Visita panorâmica de TIRANA, a capital da Albânia, 
com suas mesquitas, a torre do relógio e os ministérios. 
Por volta das 12h, saída rumo ao interior da Albânia. 
Paisagens de montanhas com pequenos povoados 
durante o percurso, contornando o lago de Ohrid que 
faz fronteira com a Macedônia. Pasamos a República 
de Macedonia (trámites fronteiriços), STRUGA, pito-
resca cidade na beira do lago; tempo para almoçar. 
Continuamos a OHRID, a beira do charmoso lago; cidade 
de forte influencia otomana, poderá passear e conhecer 
o Mosterio de Plaosnik, ou a antiga universidade funda-
da no seculo IX. Cidade que foi declarada Patrimônio da 
Humanidade. Jantar incluído. 

13 TER. Ohrid- Kastoria- Kalabaca.-
Saída da Macedônia rumo à Grécia, passando por 
BITOLA, cidade histórica que foi chamada de “cida-
de dos cônsules”. Trâmites fronteiriços para entrar na 
Grécia. O norte da Grécia possui uma forte influência 
eslava e otomana e uma geografia muito acidentada. 
Junto a um lago, rodeada por espetaculares paisa-
gens, está KASTORIA, a cidade das 100 igrejas, com 
suas ruas medievais e seus agradáveis restaurantes. 
Seguiremos nossa viagem com destino a KALABACA, 
onde chegaremos no início da tarde. Teremos a possi-
bilidade de entrar a um dos mais famosos mosteiros do 
Vale das METEORAS (bilhete incluido), um lugar impres-
sionante, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Jantar incluído.

14 QUA. Kalabáka- Tessalônica- Melnik- Sandanski.-
Viajaremos pelo norte da Grécia, entre belas paisa-
gens montanhosas, rumo ao mar Egeu. TESSALÔNICA 
– Chegada –, tempo para passear e almoçar na segun-
da maior cidade da Grécia. Posteriormente seguire-
mos rumo à BULGÁRIA, passaremos pela fronteira. Na 
macedônia búlgara faremos uma parada em MELNIK, 
pitoresco vilarejo-museu entre belas paisagens no cen-
tro de uma região que se dedica à produção de vinho. 
SANDANSKI, chegada à bela e pequena cidade com 
águas termais, aqui nasceu Espártaco, jantar e hospe-
dagem.

15 QUI. Sandanski- Rila- Sofia.-
Conheceremos o belíssimo Mosteiro de Rila, Patrimônio 
da Humanidade, como uma imagem de fortaleza entre 
bosques. Continuaremos rumo à  SOFIA,  chegada pre-
vista para o final da manhã.  Fim dos nossos servi-
ços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai preci-
sar de uma noite adicional. 

Devido a quantidade de países que 
esse circuito possui, pedimos que 
verifique quais documentos precisa. 
Essa viagem pode sofrer demora por 
espera nas fronteiras e alto tráfico em 
algumas regiões de passagem. 

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Sofia, Plovdiv, 

Bucareste.
• Entradas: Anfiteatro Romano, A 

Botica Antiga e a Casa Armenia em 
Plovdiv, Réplica do túmulo trácio em 
Kazalnak, Igreja da Natividade em 
Arbanassi, Mosteiro de Basarbovski.

• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Plovdiv, Etara, Bucareste.

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

Belgrado.
• Entradas: Fortaleza de Bran, Igreja de 

Biertan, Castello de Hunedoara.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: 

Sighisoara.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Belgrado, 

Sarajevo, Dubrovnik.
• Entradas: Túnel da vida em Sarajevo, 

Cataratas de Kravice, Mosteiro 
Franciscano e Catedral em Dubrovnik.

• Funicular: Passeio de teleférico.
• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Sarajevo, Dubrovnik, Dubrovnik.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Barco: Pelo lago em Bled.
• Visita Panorâmica em: Split, 

Liubliana, Zagreb.
• Entradas: Palácio Diocleciano en 

Split, Parque Nacional dos Lagos 
inclui uso de barcos ou trenzinho em 
Plitvice, Cavernas de Postojna.

• 4 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Split, Opatija, Liubliana, Zagreb.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 5)
• Visita Panorâmica em: Tirana.
• Entradas: Mosteiro em Meteora, 

Mosteiro de Rila.
• Ferry: Kotor.
• 4 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Tirana, Ohrid, Kalabáka, Sandansky.
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PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Balcãs
Festa Balcânica Fim Sofia

Contrastes do Leste
Festa Balcânica Fim BUCARESTE

Festa Balcânica Completa (Fim Belgrado)

Opção 1

Opção 2

Opção 3

Opção 4
Opção 5

(OPÇ. 1) BALCÃS
01 QUA. Zagreb.-
Chegada a ZAGREB. Traslado ao hotel. Nosso guia che-
gara com o grupo procedente de Eslovênia na hora do 
almoço. À tarde, aproximadamente as 16.00 hrs,  visita 
panorâmica com guia local, onde se poderá admirar suas 
colinas, a cidade alta e os novos bairros da capital da 
Croácia. Jantar incluído. 

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

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

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

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

05 DOM. Dubrovnik- Kotor- Budva -Tirana.-
Saída cedo rumo à Montenegro. Trâmites fronteiriços. 
As paisagens costeiras e na bahía de Kotor são belíssi-
mas. De ferry atravessamos a baía. Chegada à KOTOR e 
tempo para passear nesta charmosa cidade amuralha-
da, de forte influência veneziana. Em seguida, parada 
em BUDVA, maravilhoso povoado amuralhado cercado 
pelo mar e tempo para almoçar. A viagem segue para a 
Albânia. Trâmites fronteiriços. Chegada à capital do país 
TIRANA. Jantar incluído.

06 SEG. Tirana-Struga-Ohrid.-
Visita panorâmica de TIRANA, a capital da Albânia, com 
suas mesquitas, a torre do relógio e os ministérios. Por 
volta das 12h, saída rumo ao interior da Albânia. Paisagens 
de montanhas com pequenos povoados durante o per-
curso, contornando o lago de Ohrid que faz fronteira com 
a Macedônia. Pasamos a República de Macedonia (trá-
mites fronteiriços), STRUGA, pitoresca cidade na beira do 
lago; tempo para almoçar. Continuamos a OHRID, a beira 
do charmoso lago; cidade de forte influencia otomana, 
poderá passear e conhecer o Mosterio de Plaosnik, ou a 
antiga universidade fundada no seculo IX. Cidade que foi 
declarada Patrimônio da Humanidade. Jantar incluído. 

07 TER. Ohrid- Kastoria- Kalabaca.-
Saída da Macedônia rumo à Grécia, passando por BITOLA, 
cidade histórica que foi chamada de “cidade dos cônsu-
les”. Trâmites fronteiriços para entrar na Grécia. O norte 
da Grécia possui uma forte influência eslava e otomana 
e uma geografia muito acidentada. Junto a um lago, 
rodeada por espetaculares paisagens, está KASTORIA, 
a cidade das 100 igrejas, com suas ruas medievais e 
seus agradáveis restaurantes. Seguiremos nossa viagem 
com destino a KALABACA, onde chegaremos no início 
da tarde. Teremos a possibilidade de entrar a um dos 
mais famosos mosteiros do Vale das METEORAS (bilhete 
incluido), um lugar impressionante, declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Jantar incluído.

08 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre belas pai-
sagens, chegada a DELFOS. Tempo livre para almoçar e 
conhecer o conjunto arqueológico que domina o golfo 
de Corinto. Continuação até ATENAS e chegada no meio 
da tarde.

09 QUI. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos olím-
picos modernos, a biblioteca nacional, as movimenta-
das praças do centro, os novos bairros surgidos com as 
olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada não incluída). 
À noite faremos um  translado à região de PLAKA,  local 

HOTÉIS PREVISTOS

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

DESDE 1420E- DÍAS 10/13/16

Abr.20: 15, 22, 29
Mai.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30

Out.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 18
Dez.20: 30
Jan.21: 13, 27
Fev.21: 17
Mar.21: 03, 17

Opç 1

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

Out.20: 28
Mar.21: 31
Excluindo as seguintes datas

Out.20: 21

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

Out.20: 28
Dez.20: 30
Mar.21: 31
Excluindo as seguintes datas

Out.20: 21
(Opç. 4 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

Dez.20: 30
Excluindo as seguintes datas

Out.20:   
Nov.20:

21, 28
18

Jan.21: 27

(Opç. 5 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

Jun.20: 24
Ago.20: 26
Dez.20: 30
Excluindo as seguintes datas

Out.20: 21, 28
Nov.20: 18
Jan.21: 27

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

OPÇÃO 5   
ID:18497

DBL INDIV
T.Alt $ 2734 3431

T. Med $ 2851 3548

T.Baixa $ 2596 3293

OPÇÃO1
ID: 18454

OPÇÃO 2
ID: 18499

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1596 2133 1633 2122

T. Med $ 1718 2255 1745 2234

T.Baixa $ 1420 1957 1489 1978

OPÇÃO3
ID: 18466 

OPÇÃO 4
ID: 18498

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2144 2793 2245 2814

T. Med $ 2340 2989 2356 2925

T.Baixa $ 1995 2644 2101 2670

OPÇÃO 2, 3 E 4
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1
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1
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1
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1

1

2

Atenas

1

Medjugorge

Kotor

Bran

Etara

NOTA IMPORTANTE

repleto de pequenas tabernas gregas onde você também 
poderá desfrutar do rico folclore deste país. 

10 SEX. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 2) FESTA BALCÂNICA FIM SOFIA
DIAS 1 - 7 COMO EM OPÇ. 1
08 QUA. Kalabáka- Tessalônica- Melnik- Sandanski.-
Viajaremos pelo norte da Grécia, entre belas paisa-
gens montanhosas, rumo ao mar Egeu. TESSALÔNICA 
– Chegada –, tempo para passear e almoçar na segunda 
maior cidade da Grécia. Posteriormente seguiremos rumo 
à BULGÁRIA, passaremos pela fronteira. Na macedônia 
búlgara faremos uma parada em MELNIK, pitoresco vila-
rejo-museu entre belas paisagens no centro de uma região 
que se dedica à produção de vinho. SANDANSKI, chegada 
à bela e pequena cidade com águas termais, aqui nasceu 
Espártaco, jantar e hospedagem.

09 QUI. Sandanski- Rila- Sofia.-
Conheceremos o belíssimo Mosteiro de Rila, Patrimônio 
da Humanidade, como uma imagem de fortaleza entre 
bosques. Continuaremos rumo à SOFIA, chegada prevista 
para o final da manhã. Em seguida disporemos de tempo 
para almoçar, logo faremos uma visita à capital da 
Bulgária, conheceremos a Catedral Alexander Nevsky, a 
igreja russa, a mesquita, suas praças e avenidas de arqui-
tetura stalinista. Posteriormente, tempo livre.

10 SEX. Sofia.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 3) CONTRASTES DO LESTE
DIAS 1 - 9 COMO EM OPÇ. 2
10 SEX. Sofia- Istambul.-
Depois do café da manhã translado ao aeroporto. 
Tomaremos um voo regular (incluído, hora variável) para 
a Turquia. Chegada a  ISTAMBUL.  Translado ao hotel  e 
tempo livre. Você receberá informação sobre esta parte 
de sua viagem no período da tarde, ou então, através dos 
cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

11 SAB. Istambul.-
Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos 
de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos 
na Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de 
Istambul), conheceremos as muralhas, o chifre de ouro, o 
bairro de pescadores e admiraremos o exterior da Basílica 
de Santa Sofia. Logo visitaremos o Palácio de Topkapi 
(ingresso incluído), outrora centro administrativo do 
império Otomano com seus magníficos pátios e pavilhões. 
Tarde livre. Estaremos em uma cidade construída sobre 
dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro 
de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida local 
da cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum de 
seus inúmeros restaurantes, você também poderá tomar o 
antigo bonde que atravessa a região ou visitar a próxima 
Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem 
variar de ordem. 

12 DOM. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de umas 
duas horas. O passeio será realizado em um barco priva-
do para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é um 
estreito que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara sepa-
rando Istambul em duas partes: a europeia e a asiática. 
Desfrutaremos vendo a animação no estreito com todos 
os seus barcos, passaremos debaixo das pontes que ligam 
a Europa e a Ásia e admiraremos os palácios dos sultões, 
as típicas casas de madeira, as mansões otomanas. Tempo 
livre (será proposta uma visita adicional com ingressos e 
almoço no interior do Palácio de Topkapi).

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

(OPÇ. 4) FIESTA BALCÁNICA FIM BUCAREST
DIAS 1 - 9 COMO EM OPÇ. 3
10 SEX. Sofia- Bachkovo- Plovdiv.-
Sairemos de manhã para o MOSTEIRO DE BACHKOVO, o 
segundo mosteiro da Bulgária, fundado no século XI, com 
suas três igrejas e a vida de seus monges, onde poderemos 
desfrutar de um recinto cheio de paz. Continuaremos 
rumo à PLOVDIV, faremos uma visita à cidade, uma das 
mais antigas da Europa, ingressos incluídos para entrar 
no Anfiteatro romano, em sua Antiga botica e na Casa 
armênia. Jantar incluído. 

11 SAB. Plovdiv- Kazanlak- Shipka- Etara- Arbanassi- 
Veliko Tarnovo.-
A etapa de hoje é realizada entre belas paisagens atra-
vessando a cordilheira dos Bálcãs. No Vale das Rosas 
conheceremos KAZANLAK onde entraremos na réplica do 
Túmulo Trácio (Patrimônio da Humanidade) e aprendere-
mos sobre a elaboração de produtos derivados das rosas. 
Entre montanhas faremos uma parada na igreja russa 
de SHIPKA, que comemora a guerra russo-turca. ETARA, 
chegada a esta charmosíssima aldeia/museu etnográfico, 
almoço incluído. Depois disso viajaremos para ARBANASI, 
antiga cidade comercial com suas casas-fortaleza onde 
visitaremos a Igreja da Natividade (ingresso incluído). 
Chegada a VELIKO TARNOVO, a antiga capital de Bulgária 
com um centro medieval muito pitoresco junto de seu 
barranco. 
Nota: em algumos casos, a visita de Arbanassi poderá ser 
feita o domingo de manhã. 

12 DOM. Veliko Tarnovo- Dimitar Basarbovski- 
Bucareste.-

Viajaremos para a Romênia, em nossa rota faremos uma 
parada no MOSTEIRO DE DIMITAR BASARBOVSKI, lugar de 
peregrinação escavado na rocha. Cruzaremos a fronteira 
atravessando o rio Danúbio. BUCARESTE, chegada por 
volta das 13h00,.   Disporemos de tempo para almoçar e 
fazer uma visita panorâmica à cidade com seu centro his-
tórico e gigantesco Palácio do Parlamento. Tempo livre. 
Jantar incluído no hotel. 

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

(OPÇ. 5) FESTA BALCÂNICA COMPLETA (FIM BELGRADO)
DIAS 1 - 12 COMO EM OPÇ. 4
13 SEG. BUCARESTE- Sinaia- Bran- Sighisoara.-
Hoje desfrutaremos de uma etapa de grande beleza pai-
sagística viajando para a Transilvânia, atravessaremos 
os Cárpatos entre bosques e montanhas. SINAIA, pas-
searemos pelos jardins do Castelo de Peles e Castelo 
de Pelisor. Continuaremos rumo à fortaleza de BRAN, 
do século XIV, conhecido como o “Castelo de Drácula” 
(ingresso incluído). Tempo para almoçar. Seguiremos 
para SIGHISOARA, belíssima cidade medieval amuralhada 
declarada Patrimônio da Humanidade.   Esta noite inclu-
ímos um jantar muito especial no restaurante do Conde 
Dracula, na casa onde nasceu Vlad Tepes. 

14 TER. Sighisoara- Biertan- Sibiu- Hunedoara- 
Timisoara- .-

Na Transilvânia existem inúmeras igrejas fortificadas em 
áreas que foram habitadas por pessoas de origem alemã, 
algumas destas igrejas foram declaradas Patrimônio da 
Humanidade, conheceremos uma delas: BIERTAN (ingres-
so incluído). Depois disso seguiremos para SIBIU, impor-
tante centro econômico e cultural, outrora capital da 
Transilvânia; ruas com muita vida, praças e ruelas. Tempo 
para passear e almoçar. À tarde visitaremos o impressio-
nante Castelo de HUNEDOARA (ingresso incluído), consi-
derado o mais bonito da Romênia. Continuaremos rumo 
à TIMISOARA, tempo para fazer um passeio pelas suas 
elegantes praças do centro. 

15 QUA. Timisoara- Belgrado.-
Sairemos para a Sérvia, atravessaremos a fronteira. 
Depois de menos de 3 horas de viagem chegaremos 
a BELGRADO, faremos uma visita panorâmica à ativa 
capital localizada às margens do rio Danúbio em sua 
confluência com o Sava, poderemos admirar seu ativo 
centro, seu parlamento, e caminharemos pela fortaleza de 
Kalemegdan. Tarde livre.

16 QUI. Belgrado.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Devido a quantidade de países que esse 
circuito possui, pedimos que verifique quais 
documentos precisa. Essa viagem pode sofrer 
demora por espera nas fronteiras e alto 
tráfico em algumas regiões de passagem. 
Esse voo permite o limite máximo de bagagem 
de um volume de até 20 quilos por pessoa.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: 

Circuito em ônibus guia falando espa-
nhol, seguro básico de viagem, café da 
manhã tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Zagreb, 

Sarajevo, Dubrovnik, Tirana, Atenas.
• Traslado Noturno: bairro de Plaka em 

Atenas.
• Entradas: Tunel da Esperana em 

Sarajevo, Cataratas do Kravice, 
Mosteiro Franciscano e Visita Catedral 
em Dubrovnik; , Mosteiro em Meteora, 
sítio arqueológico de Delfos.

• Ferry: Kotor.
• Funicular: Dubrovnik.
• 7 Almoços ou Jantares Incluídos 

em: Zagreb, Sarajevo, Dubrovnik, 
Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Kalabáka.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Sofia.
• Entradas: Mosteiro de Rila.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: 

Sandansky.

• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Passeio pelo Bosforo em 

Istambul.
• Visita Panorâmica em: Sofia, Istambul.
• Traslado Noturno: Praa de Taksim em 

Istambul.
• Entradas: Palao de Topkapi e Mesquita 

Suleiman o Magnfico em Istambul.
• Funicular: Mirante de Pierre Loti em 

Istambul.
• Voos incluídos: Sofia/ Istambul.

• (Serviços adicionais Opç. 4)
• Visita Panorâmica em: Plovdiv, 

Bucareste.
• Entradas: Anfiteatro Romano, A Botica 

Antiga e a Casa Armenia em Plovdiv, 
Réplica do túmulo trácio em Kazalnak, 
Igreja da Natividade em Arbanassi, 
Mosteiro de Basarbovski.

• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Plovdiv, Etara, Bucareste.

• (Serviços adicionais Opç. 5)
• Visita Panorâmica em: Belgrado.
• Entradas: Fortaleza de Bran, Igreja de 

Biertan, Castello de Hunedoara.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: 

Sighisoara.
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DESDE 1238 E-DÍAS 9

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

www.facebook.com/
europamundovacaciones

01 QUA. Zagreb.-
Chegada a ZAGREB. Traslado ao hotel. Nosso guia 
chegara com o grupo procedente de Eslovênia na 
hora do almoço. À tarde, aproximadamente as 16.00 
hrs, visita panorâmica com guia local, onde se poderá 
admirar suas colinas, a cidade alta e os novos bairros 
da capital da Croácia. Jantar incluído. 

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

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

Faremos novamente uma etapa emocionante de 
grande beleza paisagística. Entre profundos vales 
viajaremos para MOSTAR, com seu belíssimo cen-
tro histórico e sua ponte de pedra que separa as 
comunidades ortodoxa, muçulmana e católica. Após 
o almoço pararemos em MEDJUGORGE, lugar visitado 
por milhares de peregrinos católicos. Continuaremos 
rumo a KRAVICE, pararemos em suas magníficas 

cataratas. Continuaremos rumo a Croácia. Trâmites 
de fronteira (podem ser longos). DUBROVNIK-Cavtat, 
chegada  ao final do dia. Jantar incluído.
Obs.:  Do final de outubro até final de março não há 
paradas nas cataratas de Kravice.

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

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

Croácia, Bósnia e Eslovênia NC

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

Devido a quantidade de países que esse 
circuito possui, pedimos que verifique quais 
documentos precisa. Essa viagem pode 
sofrer demora por espera nas fronteiras e 
alto tráfico em algumas regiões de pas-
sagem.

ID: 18474 DBL INDIV

T.Alt $ 1454 1988

T. Med $ 1582 2095

T.Baixa $ 1238 1769

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

Mai.20: 06, 13, 20, 27

Jun.20: 03, 10, 17, 24

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

Ago.20: 05, 12, 19, 26

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

Out.20: 07, 14, 21, 28

Nov.20: 04, 18

Dez.20: 09, 23, 30

Jan.21: 06, 13, 27

Fev.21: 03, 17

Mar.21: 03, 17, 31
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dubrovnik

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

07 TER. Opatija- Postjona- Bled- Ljubljana.-
Entraremos na Eslovênia. Viajaremos para 
POSTOJNA, uma das cavernas mais importantes 
do mundo, visitação parcial de trenzinho. Depois 
disso conheceremos BLED, belíssimo vilarejo de 

cartão-postal, junto a um lago onde existe uma 
ilhota destacando-se o campanário de um mos-
teiro, ao pé de um castelo medieval. Faremos um 
passeio de barco pelo lago de Bled visitando a 
pequena ilha do mosteiro. Continuaremos rumo 
à capital da Eslovênia,  LJUBLJANA. Chegada 
e visita com guia local à pequena capital da 
Eslovênia, bela cidade centro-europeia. Jantar 
incluído. 

08 QUA. Ljubljana-Maribor-Zagreb.-
A viagem segue para MARIBOR, a segunda maior 
cidade da Eslovênia, de forte influência aus-
tríaca, onde se destaca a catedral e o castelo. 
Continuação rumo à Croácia. Chegada à ZAGREB 
ao redor das 15 horas. 
Nota: Para fazermos a visita de Ljubljana com luz 
solar, durante o inverno a mesma poderá ser efe-
tuada antes da saída para Maribor.  

09 QUI. Zagreb.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços 

Ljubjiana

Plitvice

Dubrovnik

Opatija

1

1
1

1

1

2

Zagreb

Sarajevo

Maglaj

MostarSplit

dubrovnik
O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Pelo lago em Bled.
• Visita Panorâmica em: Zagreb, Sarajevo, 

Dubrovnik, Split, Liubliana.
• Entradas: Tunel da Esperana em 

Sarajevo, Cataratas do Kravice, 
Mosteiro Franciscano e Visita Catedral 
em Dubrovnik; , Palácio Diocleciano en 
Split, Parque Nacional dos Lagos inclui 
uso de barcos ou trenzinho em Plitvice, 
Cavernas de Postojna.

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

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

mostar
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DESDE 1128 E-DÍAS 8/12

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

2 Dubrovnik

Kotor 

Kalabáka

Nauplia

Atenas

Tirana

Ohrid

1

1

2

1

Olímpia

Metsovo

Nafkatos

Meteoras

Corfú

LEUCADA

1 1

2

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

OPÇÃO 1
ID: 18485

OPÇÃO 2
ID: 18486  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1303 1760 1979 2655

T. Med $ 1447 1904 2154 2830

T.Baixa $ 1128 1585 - -

OPÇÃO 1 OPÇÃO 2
Abr.20: 17, 24 17
Mai.20: 01, 08, 15, 22, 29 01, 08, 15
Jun.20: 05, 12, 19, 26 05, 19
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31 03, 10, 17, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28 14
Set.20: 04, 11, 18, 25 04, 11, 18
Out.20: 02, 09, 16, 23, 30 02, 16, 30
Nov.20: 20
Jan.21: 01, 15, 29
Fev.21: 19
Mar.21: 05, 19

Devido a quantidade de países que esse circuito 
possui, pedimos que verifique quais documentos 
precisa. Essa viagem pode sofrer demora por 
espera nas fronteiras e alto tráfico em algumas 
regiões de passagem.

NOTA IMPORTANTE

(Opç. 1) Dubrovnik e Atenas
01 SEX. Dubrovnik.-
Chegada e traslado ao hotel. Nosso guia contatará com 
você no final do dia. Jantar incluído.

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

03 DOM. Dubrovnik- Kotor- Budva -Tirana.-
Saída cedo rumo à Montenegro. Trâmites fronteiriços. 
As paisagens costeiras e na bahía de Kotor são belíssi-
mas. De ferry atravessamos a baía. Chegada à KOTOR e 
tempo para passear nesta charmosa cidade amuralha-
da, de forte influência veneziana. Em seguida, parada 
em BUDVA, maravilhoso povoado amuralhado cercado 
pelo mar e tempo para almoçar. A viagem segue para 
a Albânia. Trâmites fronteiriços. Chegada à capital do 
país TIRANA. Jantar incluído.

04 SEG. Tirana-Struga-Ohrid.-
Visita panorâmica de TIRANA, a capital da Albânia, 
com suas mesquitas, a torre do relógio e os ministérios. 
Por volta das 12h, saída rumo ao interior da Albânia. 
Paisagens de montanhas com pequenos povoados 
durante o percurso, contornando o lago de Ohrid que 
faz fronteira com a Macedônia. Pasamos a República 
de Macedonia (trámites fronteiriços), STRUGA, pito-
resca cidade na beira do lago; tempo para almoçar. 
Continuamos a OHRID, a beira do charmoso lago; cidade 
de forte influencia otomana, poderá passear e conhecer 
o Mosterio de Plaosnik, ou a antiga universidade funda-
da no seculo IX. Cidade que foi declarada Patrimônio da 
Humanidade. Jantar incluído. 

05 TER. Ohrid- Kastoria- Kalabaca.-
Saída da Macedônia rumo à Grécia, passando por 
BITOLA, cidade histórica que foi chamada de “cida-
de dos cônsules”. Trâmites fronteiriços para entrar na 
Grécia. O norte da Grécia possui uma forte influência 
eslava e otomana e uma geografia muito acidentada. 
Junto a um lago, rodeada por espetaculares paisagens, 
está KASTORIA, a cidade das 100 igrejas, com suas ruas 
medievais e seus agradáveis restaurantes. Seguiremos 
nossa viagem com destino a KALABACA, onde che-
garemos no início da tarde. Teremos a possibilidade 
de entrar a um dos mais famosos mosteiros do Vale 
das METEORAS (bilhete incluido), um lugar impres-
sionante, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Jantar incluído.

06 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre belas pai-
sagens, chegada a DELFOS. Tempo livre para almoçar e 
conhecer o conjunto arqueológico que domina o golfo 
de Corinto. Continuação até ATENAS e chegada no meio 
da tarde.

07 QUI. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos olím-
picos modernos, a biblioteca nacional, as movimentadas 
praças do centro, os novos bairros surgidos com as 
olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada não incluída). 
À noite faremos um translado à região de PLAKA,  local 
repleto de pequenas tabernas gregas onde você também 
poderá desfrutar do rico folclore deste país. 

08 SEX. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Dubrovnik, Corfu e Atenas
Dias 1 - 5 como em Opç. 1
06 QUA. Kalabáka- Metsovo- Corfu- Lêucade.-
Uma etapa emocionante cheia de beleza. Saída entre 
montanhas até METSOVO. Tempo livre para um café 
nesta cidade que relembra a história e influência do 
mundo eslavo e turco no norte da Grécia. Continuação 
até IGUMENITSA , de onde embarcamos à belíssima Ilha 
de Corfú. Travessia com duração aproximada de uma 

hora e meia nas águas do mar Jônico, em frente às cos-
tas da Albânia. Sugerimos almoçar durante a travessia. 
Na ilha de CORFÚ, a pérola do ¨Mar Jônico¨, se conhe-
cerá a sua capital KERKYRA , que conserva intacto seu 
centro histórico de estilo veneziano. Também se conhe-
cerá KANONI, a belíssima igreja bizantina construída 
sobre uma ilhota. Embarque novamente para regresso à 
Grécia continental e continuação até LÊUCADE, peque-
na e pitoresca ilha unida ao continente por uma ponte. 
Jantar incluído e hospedagem. 

07 QUI. Lêucade-Cruzeiro ilhas do Mar Jônico-
Lêucade.-

Hoje o protagonista é o mar e as ilhas do Jônico grego. 
Embarcaremos em um cruzeiro de um dia que nos levará 
para conhecer: PORTO KATSIKI, uma praia belíssima; 
CEFALÔNIA, a maior ilha do Jônico, onde poderemos 
passear pela pitoresca cidade de FISCARDO; ITACA, a 
pátria de Ulisses,  passeio pela cidade de FRIKES; e, pos-
teriormente, o barco entrará em uma gruta escondida 
em MEGANISI Nosso barco também efetua parada em 
SCORPIOS, a ilha de Onassis, onde poderemos banhar-
-nos. Durante o cruzeiro está incluído um pequeno lan-
che. Retorno ao porto de NIdri onde desembarcaremos e 
retornaremos ao nosso hotel em Lêucade. Jantar inclu-
ído. 
Nota: Em raríssimas ocasiões,  por motivos climatoló-
gicos ou operacionais,  o roteiro do barco poderá sofrer 
alterações, ser completamente cancelado ou modificar o 
número de ilhas visitadas.

08 SEX. Lêucade- Nafpaktos- Delfos- Olímpia.-
Viagem até o sul do Mar Jônico e o Golfo de Corinto, 
onde se conhecerá NAFPAKTOS, seu castelo nos lem-
bra que essa cidade é LEPANTO, famosa batalha naval 
entre cristãos e turcos. Entre belas paisagens, chegada 
a DELFOS no final da manhã. Ingresso incluído para 
visitar o belo conjunto arqueológico que predomina o 
golfo de Corinto com paisagens incríveis. Tempo para 
almoçar. Continuação pelo Peloponeso e chegada a 
Olímpia. Jantar incluído.

09 SAB. Olímpia- Patras- Náuplia.-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você poderá 
conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluído) 
que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguidade. 
Posteriormente, atravessaremos o montanhoso interior 
do Peloponeso. Continuaremos rumo a PATRAS, ingres-
so incluído para visitar seu potente castelo construído 
no século VI, logo depois, tempo para almoçar e conhe-
cer a terceira cidade da Grécia. Continuaremos entre 
belas paisagens seguindo o golfo de Corinto rumo a 
NÁUPLIA, encantadora cidade costeira dominada pela 
cidadela e pela fortaleza veneziana. Jantar incluído.

10 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. 
Conheceremos em primeiro lugar EPIDAURO, seu antigo 
Teatro construído há 2.400 anos que está muito bem 
conservado e continua sendo utilizado, pode acomodar 
até 14.000 pessoas (ingresso incluído). Depois disso 
iremos para a costa do mar Egeu. Seguiremos nossa 
viagem por mar. Um trajeto curto de barco nos separa 
de POROS, lugar encantador cheio de vida turística, 
suas casas antigas sobem em direção à torre do relógio; 
tempo para passear e almoçar. Depois disso tomaremos 
o ferry boat para EGINA, ilha habitada há mais de 4000 
anos, poderemos passear por suas antigas igrejas, seu 
pitoresco porto e seus típicos bairros com pequenas 
casas. Por volta das 18h00 tomaremos novamente o 
ferry boat que nos levará em aproximadamente 45 
minutos para ATENAS –Chegada ao Pireu-
 Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo com 
a temporada, as frequências entre Poros e Egina são 
muito limitadas; durante os meses da baixa temporada 
a ilha de Egina poderia ser substituída pela ilha de Hidra. 

11 SEG. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos 
olímpicos modernos, a biblioteca nacional, as movi-
mentadas praças do centro, os novos bairros surgidos 
com as olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada no 
incluída).
De noite incluímos um traslado ao bairro de PLAKA, 
local repleto de pequenas tavernas gregas, onde se 
poderá desfrutar do rico folclore deste país. 

12 TER. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Opção 1

Opção 2
Dubrovnik e Atenas 

Dubrovnik, Corfu e Atenas

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

www.facebook.com/
europamundovacaciones

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Dubrovnik, Tirana, 

Atenas.
• Traslado Noturno: bairro de Plaka em Atenas.
• Entradas: Mosteiro Franciscano e Visita 

Catedral em Dubrovnik, Mosteiro em Meteora, 
sítio arqueológico de Delfos.

• Ferry: Kotor.
• Funicular: Dubrovnik.
• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: Dubrovnik, 

Dubrovnik, Tirana, Ohrid, Kalabáka.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Cruzeiro pelas Ilhas do Jónico peque-

no almoço incluído, Galatas/ Poros/ Egina/ 
Atenas.

• Visita Panorâmica em: Olímpia, Atenas.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em Atenas.
• Entradas: sítio arqueológico de Delfos, Sítio 

arqueológico de Olímpia, Castelho de Patras, 
teatro grego de Epidauro.

• Ferry: Igumenitsa - Corfu - Igumenitsa.
• 4 Almoços ou Jantares Incluídos em: Leucada, 

Leucada, Olímpia, Nauplia.
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HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 952E-DÍAS 7/11
DATAS DE SAÍDA

(OPÇ. 1) CROÁCIA E ESLOVÊNIA
01 SEX. Dubrovnik.-
Chegada e traslado ao hotel. Nosso guia contatará 
com você no final do dia. Jantar incluído.

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

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

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

05 TER. Opatija- Postjona- Bled- Ljubljana.-
Entraremos na Eslovênia. Viajaremos para POSTOJNA, 
uma das cavernas mais importantes do mundo, visi-
tação parcial de trenzinho. Depois disso conhecere-
mos BLED, belíssimo vilarejo de cartão-postal, junto a 
um lago onde existe uma ilhota destacando-se o cam-
panário de um mosteiro, ao pé de um castelo medie-
val. Faremos um passeio de barco pelo lago de Bled 

visitando a pequena ilha do mosteiro. Continuaremos 
rumo à capital da Eslovênia, LJUBLJANA. Chegada e 
visita com guia local à pequena capital da Eslovênia, 
bela cidade centro-europeia. Jantar incluído. 

06 QUA. Ljubljana-Maribor-Zagreb.-
A viagem segue para MARIBOR, a segunda maior 
cidade da Eslovênia, de forte influência austríaca, 
onde se destaca a catedral e o castelo. Continuação 
rumo à Croácia. Chegada à ZAGREB na hora do almo-
ço. Pela tarde incluímos uma visita panorâmica com 
guia local, poderemos admirar suas duas colinas, 
cidade alta e os novos bairros da capital Croata. 
Jantar incluído. 
Nota:  Para fazermos a visita de Ljubljana com luz 
solar, durante o inverno a mesma poderá ser efetuada 
antes da saída para Maribor.  

07 QUI. Zagreb.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(OPÇ. 2) COSTA DÁLMATA E ITÁLIA
DIAS 1 - 5 COMO EM OPÇ. 1
06 QUA. Ljubljana- Veneza.-
Manha livre. Tempo para almoçar e passear pelo 
bonito centro da pequena capital. De tarde viajamos 
rumo à Itália. Chegada em VENEZA no final da tarde. 
A hospedagem será na localidade de Mestre.

07 QUI. Veneza- Florença.-
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.

08 SEX. Florença- Roma.-
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), continu-
ação da viagem até ROMA e chegada ao final do dia.

09 SAB. 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 fare-
mos um translado ao Trastévere, um animado bairro 
da cidade conhecido por seus típicos e pequenos 
restaurantes.

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

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

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

Devido a quantidade de países que esse cir-
cuito possui, pedimos que verifique quais 
documentos precisa. Essa viagem pode sofrer 
demora por espera nas fronteiras e alto tráfi-
co em algumas regiões de passagem.

Opção 1 : 

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

OPÇÃO 1
ID: 18472 

OPÇÃO 2
ID:18470

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1170 1574 1676 2266

T. Med $ 1319 1723 1787 2377

T. Baja $ 952 1356 1356 1946

Costa Dálmata e Itália 
Croácia e Eslovênia

Opção 2

Opção 1
Abr.20: 03, 10, 17, 24
Mai.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Set.20: 04, 11, 18, 25
Out.20: 02, 09, 16, 23, 30
Nov.20: 06, 20
Dez.20: 11, 25
Jan.21: 01, 08, 15, 29
Fev.21: 05, 19
Mar.21: 05, 19

Jun.20: 26
Out.20: 23
Dez.20: 25
Jan.21: 01

dubrovnik
Fotografía:  andrea

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Pelo lago em Bled.
• Visita Panorâmica em: Dubrovnik, Split, 

Liubliana, Zagreb.
• Entradas: Mosteiro Franciscano e Visita 

Catedral em Dubrovnik, Palácio Diocleciano 
en Split, Parque Nacional dos Lagos inclui 
uso de barcos ou trenzinho em Plitvice, 
Cavernas de Postojna.

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

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

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Tronchetto / Praça de São Marcos / 

Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Veneza, Florença, 

Roma.
• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Traslado: Piazzale Michelangelo em 

Florença.
• Entradas: Fábrica de cristal de Murano em 

Veneza.
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Croacia, Italia y Sicilia
Croácia, Itália e Sicília fim Roma 

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1633E-DÍAS 13/19
DATAS DE SAÍDA

(Opç. 1) Croácia, Itália e Sicília fim Roma
01 QUA. Zagreb.-
Chegada a ZAGREB. Traslado ao hotel. Nosso guia chegara com 
o grupo procedente de Eslovênia na hora do almoço. À tarde, 
aproximadamente as 16.00 hrs, visita panorâmica com guia 
local, onde se poderá admirar suas colinas, a cidade alta e os 
novos bairros da capital da Croácia. Jantar incluído. 

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

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

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

04 SAB. Dubrovnik (Kavtat).-
Pela manhã, visita panorâmica com guia local de DUBROVNIK, 
uma das mais belas cidades da Europa, suspensa sobre uma 
rocha, rodeada de muralhas e banhada pelo mar Adriático. Seu 
centro histórico conserva-se intacto e é uma jóia do patrimônio 
arquitetônico mundial. Durante a visita, entrada incluída ao 
Mosteiro Franciscano (que guarda a farmácia mais antiga da 
Europa) e à Catedral de Dubrovnik . Também subiremos de tele-
férico que nos permitirá admirar a fantástica vista da cidade e 
das ilhas vizinhas. Tarde livre. Retorno ao hotel no final da tarde. 
Jantar incluído. 

Nota:  A hospedagem em Dubrovnik será feito em Cavtat, ponto 
costeiro próximo à cidade. 

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

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

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

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

09 QUI. Veneza.-
Pela manhã, traslado em barco até a região da Praça de São 
Marcos de Veneza, cidade situada sobre um grupo de mais de 
100 pequenas ilhas ligadas por pontes e conheceremos cami-
nhando com guia local os arredores da Praça de São Marcos, 

Basílica, Campanille da cidade dos canais. Tempo livre.  À tarde, 
sugere-se um passeio opcional em gôndola.

10 SEX. Veneza-Ravena-Assis-Roma.-
Seguindo a lagoa de Veneza, chegada a RÁVENA, onde se pode-
rá 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.

11 SAB. Roma.-
Visita panorâmica, com breves explicações sobre a Cidade 
Eterna. Finalização na Praça SAO PEDRO DO VATICANO, onde 
opcionalmente, poderá visitar a Basílica e os museus. À noite, 
traslado incluído ao animado bairro de Trastévere, conhecido 
por seus pequenos restaurantes típicos.

12 DOM. Roma.-
Dia livre para conhecer a cidade.

13 SEG. Roma.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
(Opç. 2) Croácia, Itália e Sicília
Dias 1 - 12 como em Opç. 1

13 SEG. Roma- Nápoles- Capri- Sorrento- Salerno.-
Saída cedo rumo ao Sul da Itália. Um breve passeio por NÁPOLES, 
e depois embarque para a ILHA DE CAPRI (travessia em barco 
incluída). Opcionalmente, poderá ir em lancha à “Gruta Branca” 
ou em bondinho para Capri capital. Após a hora do almoço, 
novo embarque seguindo para SORRENTO, povoado repleto de 
encanto e de vida turística, aos pés de um grande penhasco. 
Tempo para passear. Continuação até o Golfo de Salerno. 
Jantar incluído e hospedagem em SALERNO.

14 TER. Salerno- Paola- Messina- Taormina.-
Partiremos rumo ao sul da “bota”. Fascinantes paisagens do sul 
da Itália, cruzando o Parque Nacional de Cilento. Chegada a 
PAOLA, à beira do mar Tirreno. Visita ao santuário de São 
Francisco de Paula. Tempo livre para almoçar em seu belo cen-
tro histórico. Continuaremos nossa viagem rumo a VILLA SAN 
GIOVANNI onde embarcaremos para uma curta travessia até a 
ilha da SICÍLIA. Chegada a MESSINA onde teremos tempo para 
visitar sua catedral. Seguiremos até TAORMINA. Jantar incluí-
do. 
NOTA: hospedagem na ¨região de Taormina¨, em algumas datas 
específicas a hospedagem poderá ser em Messina. 

15 QUA. Taormina.-
Aos pés do vulcão Etna, visite a bela cidade de TAORMINA que 
foi definida por Winston Churchill como ¨o lugar mais bonito da 
Terra¨. Tarde livre em Taormina. Tempo para passear pelo anti-
go centro da cidade, seu teatro grego, o qual domina paisagens 
e possui um cenário inesquecível. Poderá também ir à praia. 
Jantar incluído. 

16 QUI. Taormina- Noto- Siracusa- Agrigento.-
A viagem segue rumo a NOTO, pequena cidade barroca da 
Sicília. Continuação até SIRACUSA, cidade que por algum tempo 
foi rival de Atenas e Roma devido ao seu poder e esplendor. 
Tempo para visitar seu magnífico centro histórico. Após a hora 
do almoço, a viagem segue para AGRIGENTO. Do ônibus visuali-
zaremos o magnífico conjunto do Vale dos Templos. Jantar 
incluído. 

17 SEX. Agrigento- Marsala- Erice- Palermo.-
Visita com guia local ao Vale dos Templos, impressionante 
recinto arqueológico considerado como o mais completo dos 
templos gregos (entrada incluida). Viajaremos rumo a MARSALA, 
histórica cidade com um ambiente muito animado e famosa 
pelo seu vinho. Disporemos de tempo para almoçar. 
Continuaremos contornando as salinas de Marsala rumo a 
ÉRICE, pequena cidade de origem fenícia junto ao mar. Tempo 
para passear. Logo após, chegada a PALERMO. Jantar incluído.

18 SAB. Palermo- Monreale- Travessia noturna.-
Depois do café da manhã visitaremos PALERMO incluindo um 
translado ao belo vilarejo (hoje localizado fora da cidade) 
de MONREALE, conjunto arquitetônico declarado Patrimônio 
da Humanidade. A capital siciliana é uma cidade cheia de con-
trastes com histórias de árabes, normandos e de esplendor 
Barroco. Destaca-se a Catedral (entrada incluida) e o Palácio 
dos Normandos com sua capela Palatina. Tempo livre ao finali-
zar a visita. No final da tarde embarque em um moderno ferry 
boat noturno. Acomodação em camarotes duplos com banho.

19 DOM. Nápoles- Pompéia- Cassino- Roma.-
Desembarque em NÁPOLES no início da manhã (café da manhã 
não incluído). Saída em direção a POMPÉIA, onde poderá admi-
rar, com guia local, as ruínas da cidade romana que ficou cober-
ta pelas cinzas do vulcão Vesúvio (entrada ao recinto incluída). 
Tempo para almoçar. Continuação até CASSINO, onde se encon-
tra a imensa Abadia e o cemitério Polaco, lugar onde ocorreu 
uma das mais duras batalhas da Segunda Guerra Mundial. 
Continuação até ROMA. Chegada no final da tarde.Fim dos nos-
sos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai pre-
cisar de uma noite adicional. 

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

Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões os horários dos ferrys 
utilizados podem variar adaptando o pro-
grama do dia afetado. 

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
Mai.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30

Out.20: 07, 14, 21, 28
Nov.20: 04, 18
Dez.20: 09, 23, 30
Jan.21: 06, 13, 27
Fev.21: 03, 17
Mar.21: 03, 17

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

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

Praça de São Marcos / Tronchetto em 
Veneza.

• Visita Panorâmica em: Zagreb, Sarajevo, 
Dubrovnik, Split, Liubliana, Veneza, Assis, 
Roma.

• Traslado Noturno: Trastevere em Roma.
• Entradas: Tunel da Esperana em Sarajevo, 

Cataratas do Kravice, Mosteiro 
Franciscano e Visita Catedral em 
Dubrovnik; , Palácio Diocleciano en Split, 
Parque Nacional dos Lagos inclui uso de 
barcos ou trenzinho em Plitvice, Cavernas 
de Postojna, Fábrica cristal de Murano em 
Veneza, Basilica de São Francisco em Assis.

• Funicular: Dubrovnik.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Agrigento, Palermo, 

Pompéia.
• Traslado: Monreale em Palermo.
• Entradas: Entrada e visita do vale dos 

templos em Agrigento, Catedral de 
Monreale, Pompeia.

• Ferry: Napoles/ Capri/ Sorrento, San 
Giovanni / Messina em Sicilia, Palermo/ 
Nápoles.

• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Salerno, Taormina, Taormina, Agrigento, 
Palermo.

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
Opção 1

Opção 2

OPÇÃO 1
ID: 19585 

OPÇÃO 2
ID: 18475   

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1952 2622 2968 3894

T. Med $ 2043 2713 3176 4102

T.Baixa $ 1633 2303 2601 3527

OPÇÃO 1

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Jun.20: 24
Ago.20: 26
Out.20: 21, 28
Nov.20: 04
Dez.20: 23, 30
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Kalabáka
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Mykonos
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PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1521E-DÍAS 9
DATAS DE SAÍDA

01 DOM. Atenas.-
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 SEG. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de 
Atenas; conheceremos o Palácio Presidencial, o 
estádio Panatenaico onde se celebraram os pri-
meiros jogos olímpicos modernos, a biblioteca 
nacional, as movimentadas praças do centro, os 
novos bairros surgidos com as olimpíadas de 2004 
e a Acrópolis (entrada no incluída).
De noite incluímos um traslado ao bairro de 
PLAKA, local repleto de pequenas tavernas gre-
gas, onde se poderá desfrutar do rico folclore 
deste país. 

03 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalabáka.-

Saída no começo da manhã rumo ao norte da 
Grécia. Parada em KAMENA VOURLA, bonito cen-
tro turístico junto ao mar, entre magníficas paisa-
gens. Continuação da viagem. Faremos uma breve 
parada no desfiladeiro onde aconteceu a Batalha 
das Termópilas. KALABÁKA, chegada no início da 
tarde. Visita do vale de METEORAS, impressionan-
te lugar declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO e um dos mais famosos mosteiros 
(ingresso incluído). Jantar incluído. 

04 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre belas 
paisagens, chegada a DELFOS. Tempo livre para 
almoçar e conhecer o conjunto arqueológico 
que domina o golfo de Corinto. Continuação até 
ATENAS e chegada no meio da tarde.

05 QUI. Atenas- Mykonos.-
Traslado ao porto para embarcar no ferry para 
a ilha de Mykonos. Chegada e traslado ao hotel. 
Nesta ilha segundo a mitologia ocorreu a batalha 
entre Zeus e Os  Gigantes. Resto do dia livre para 
se perder pelas suas pequenas ruazinhas, visitar a 
pequena Veneza e os classicos moinhos de viento.

06 SEX. Mykonos.-
Dia livre para aproveitar a ilha. Recomendamos 
visitar a ilha de Delos, lugar de nascimento de 
Apolo e Artemis um dos lugares mais sagrados da 

antiga Grécia, ou simplesmente visitar as famosas 
praias Paradise e Super Paradise.

07 SAB. Mykonos - Santorini.-
Após o café da manhã, traslado ao porto para 
embarcar no ferry até a ilha de SANTORINI. 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para conhecer esta ilha única no mundo, tanto 
pela sua história, sua geologia, como suas pito-
rescas casas brancas e tetos azuis. Uma ilha onde 
todos os sentidos se deixam levar pela maravilho-
sa paisagem e seus habitantes. 
Nota: Dependendo da disponibilidade hoteleira 
pode ver-se investido o percurso, podendo visitar 
primeiro Santorini e depois Mykonos. 

08 DOM. Santorini.-
Pela manhã, tempo livre para continuar explo-
rando a ilha. Recomendamos ir a cidade de Oia 
a visitar o tradicional povoado de Agia Irini. 
Opçionalmente se pode navegar até as águas 
termais e ver o pôr do sol de uma antiga e clás-
sica embarcação mediterrânea ou realizar uma 
visita panorâmica da ilha com uma degustação 
de vinhos.

09 SEG. Santorini- Atenas.-
Na hora indicada traslado ao porto para embar-
car com destino ao porto de Pireu. Ferry. Chegada 
pela noite (ao redor das 23hrs). 
Nota: Caso de solicitar noites adicionais em Atenas, o 
traslado do porto ao hotel não está incluido e se faturará.

ID: 18513 DBL INDIV
T.Alt $ 1521 2292

T. Med $ 1766 2537

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

HOTÉIS PREVISTOS

Abr.20: 12, 19, 26
Mai.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Set.20: 06, 13, 20, 27
Out.20: 04, 11, 18, 25
Nov.20: 01

Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões os horários dos ferrys 
utilizados podem variar adaptando o pro-
grama do dia afetado. 

NOTA IMPORTANTE

Grécia
e Estância em Ilhas 

Kalabáka

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI

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

• Inclui traslado de chegada 
• Visita Panorâmica em: Atenas. 
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em 

Atenas.
• Entradas: Mosteiro em Meteora, sítio 

arqueológico de Delfos.
• Ferry: Atenas – Mikonos com traslados 

em Mykonos, Mykonos-Santorini com 
traslados, Santorini-Atenas.

• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: 
Kalabáka.

santorini
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ESPANHOL
GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
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KONYA

Pamukkale

KUSADASI

PATMOS

Olímpia1
Nauplia1

DESDE 2787E-DÍAS 16

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

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

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

Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da 
venda.
Seu circuito inclui um voo no qual não estão 
acompanhados de um guia Europamundo. Esse voo 
tem um limite máximo de um volume de no máximo 20 
quilos por pessoa. Durante o cruzeiro, o guia da 
Europamundo não acompanha a rota e o atendimento 
é em espanhol pelos funcionários do barco. O cruzeiro 
previsto para essa rota é o Celestyal Olympia/ Iconic 
Aegean, com as gorjetas e taxas portuárias inclusas. A 
Companhia Marítima reserva o direito de trocar de 
embarcação por outra ou similares características. 
Programa de cruzeiro sujeito a gastos de cancelamento 
especiais.

Turquia Grécia
e Cruzeiro pelas Ilhas Gregas EXT

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

02 TER. Istambul.-
Visita panorâmica à cidade. Em nosso tour subiremos 
de teleférico ao mirante de Pierre Loti e entraremos na 
Mesquita de Souleyman O Magnífico (a maior de Istambul), 
conheceremos as muralhas, o chifre de ouro, o bairro de pes-
cadores e admiraremos o exterior da Basílica de Santa Sofia. 
Logo visitaremos o Palácio de Topkapi (ingresso incluído), 
outrora centro administrativo do império Otomano com seus 
magníficos pátios e pavilhões. Tarde livre. Estaremos em 
uma cidade construída sobre dois continentes.
No final da tarde ofereceremos um translado ao bairro 
de Taksim, a zona mais comercial e com mais vida local 
da cidade. Disporemos de tempo para jantar em algum de 
seus inúmeros restaurantes, você também poderá tomar o 
antigo bonde que atravessa a região ou visitar a próxima 
Torre de Gálata.
Nota: os serviços durante a estadía em Istambul podem 
variar de ordem. 

03 QUA. Istambul.-
Hoje faremos um passeio de barco pelo Bósforo de umas 
duas horas. O passeio será realizado em um barco priva-
do para os viajantes da Europamundo. O Bósforo é um 
estreito que liga o Mar Negro com o Mar de Mármara sepa-
rando Istambul em duas partes: a europeia e a asiática. 
Desfrutaremos vendo a animação no estreito com todos 
os seus barcos, passaremos debaixo das pontes que ligam 
a Europa e a Ásia e admiraremos os palácios dos sultões, 
as típicas casas de madeira, as mansões otomanas. Tempo 
livre (será proposta uma visita adicional com ingressos e 
almoço no interior do Palácio de Topkapi).

04 QUI. Istambul- Ancara- Capadocía.-
Hoje viajaremos de trem, na estação que fica na parte 
da Ásia tomaremos o trem mais moderno e rápido de 
Turquia, viagem agradável de 4 horas avistando as pai-
sagens da Anatólia ou tomando um café na cafeteria do 
trem. ANCARA, chegada, após dispormos de tempo para 
almoçar na região da estação vamos levá-lo de ônibus 
para conhecer o Mausoléu de Ataturk. Depois disso conti-
nuaremos nossa rota rumo à Capadócia. Passaremos pelo 
LAGO SALGADO, com suas incríveis paisagens. Chegada a 
AVANOS (CAPADÓCIA). Jantar incluído. 

05 SEX. Capadócia.-
Dia completo na fantástica região da CAPADÓCIA, com 
suas paisagens lunares, suas igrejas e povoados troglo-
ditas. Conheceremos o Vale de GOREME com seu museu 
ao ar livre e suas igrejas escavadas nas rochas, ingres-
so incluído; visitaremos UCHISAR, fortaleza natural. Em 
KAYMAKLI conheceremos a cidade subterrânea que podia 
acolher 30 000 pessoas. Retornando para Avanos parare-
mos em PASABAG, o vale das fadas, caminharemos neste 
espetacular recinto natural. Tempo livre e Jantar incluído.

06 SAB. Capadócia- Ihlara- Konya.-
Nos limites da Capadócia visitaremos o Vale de IHLARA, 
a frescura de suas águas, suas igrejas e povoados esca-
vados na rocha. Posteriormente continuaremos nossa 
rota, faremos uma parada em um antigo Caravançarai 
do século XIII antes de chegar a KONYA onde visitaremos 
o Mausoléu de Mevlana, aqui conheceremos a seita dos 
Dervixes (ingresso incluído). Jantar incluído.  À noite, 
sugerimos que você assista no centro cultural na dança 
dos derviches girando.

07 DOM. Konya- Egridir-Pamukkale.-
A viagem segue entre paisagens de lagos até EGRIDIR, 
bonito vilarejo junto ao grande lago interior com mura-
lhas e mesquitas. Tempo para almoçar. Continuação até 
PAMUKKALE(Hierápolis), lugar conhecido como ¨Castelo 
de Algodão¨ (entrada incluída), por suas águas calcárias. 
Jantar incluído.

08 SEG. Pamukkale- Éfeso- Kusadasi.-
Saída para ÉFESO, a cidade antiga mais bem conservada 
da Ásia Menor. Há 2000 anos a cidade tinha duzentos e 
cinquenta mil habitantes. Visitaremos a casa da Virgem 
Maria, a Basílica de São João e as impressionantes ruinas 

de Éfeso (entradas incluídas).   Posteriormente continua-
remos para KUSADASI, popular cidade localizada na costa 
com um excelente ambiente, vida comercial e pequeno 
castelo. Jantar incluído.

09 TER. Kusadasi- Patmos.-
Após o café da manha, traslado ao porto e embarque. 
12:00hrs.- Saida rumo a Patmos.  16:00hrs.- Patmos-
Chegada. Tempo livre na ilha onde o apóstolo São João 
escreveu o Apocalipse, onde se poderá conhecer a caver-
na onde ele viveu, próximo ao mosteiro do Apocalipse. 
21.00 hrs. - Saida. Noite a bordo.

10 QUA. Rodes- Travessia noturna.-
07:00 hrs. RODES- Chegada. Impressionante cidade envol-
ta por muralhas, em épocas passadas era protegida por 
uma das 7 maravilhas “O colosso de Rodes”. Visita incluida 
de Rodes Medieval. 18:00 hrs. Saida.- o cruzeiro retorna ao 
mar com festa noturna. 

11 QUI. Heraclião - Santorini- Travessia noturna.-
07.00 Hrs.- HERACLIãO.- Chegada a capital da ilha grega 
de Creta junto aos restos arqueológicos de  Cnosos. 11.30 
Hrs.- Saída.  16.30 Hrs.- SANTORINI, uma das mais impres-
sionantes ilhas do Mediterrâneo com seus abismos e vistas 
sobre o mar. Às 21.00 hrs   o navio volta a navegar. Noite 
com festa a bordo.

12 SEX. Atenas- Corinto- Micenas- Trípoli- Olímpia.-
07.00 hrs.- Atenas-Pireo. Desembarque e saída para a 
região do Peloponeso. Faremos uma parada no  CANAL 
DE CORINTO.Depois disso passaremos um tempo na 
imensa fortaleza de  ACROCORINTO, ingresso incluí-
do. Na parte mais alta do assentamento descansam os 
alicerces do Templo de Afrodite. Continuaremos rumo 
a  Micenas,  colossal cidadela do século XVIII A.C., berço 
da primeira civilização europeia  (ingresso incluído). 
Pararemos em TRÍPOLI, capital provincial em uma região 
produtora de excelentes vinhos. No meio da tarde conti-
nuaremos rumo a OLÍMPIA. Jantar incluído.

13 SAB. Olímpia- Patras- Náuplia.-
Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você pode-
rá conhecer o recinto arqueológico (ingresso incluí-
do) que foi berço dos Jogos Olímpicos na antiguidade. 
Posteriormente, atravessaremos o montanhoso interior 
do Peloponeso.  Continuaremos rumo a PATRAS, ingresso 
incluído para visitar seu potente castelo construído no 
século VI, logo depois, tempo para almoçar e conhecer 
a terceira cidade da Grécia. Continuaremos entre belas 
paisagens seguindo o golfo de Corinto rumo a NÁUPLIA, 
encantadora cidade costeira dominada pela cidadela e 
pela fortaleza veneziana. Jantar incluído.

14 DOM. Náuplia- Epidauro- Poros- Aegina- Atenas.-
Hoje faremos uma belíssima etapa por terra e mar. 
Conheceremos em primeiro lugar EPIDAURO, seu antigo 
Teatro construído há 2.400 anos que está muito bem con-
servado e continua sendo utilizado, pode acomodar até 
14.000 pessoas (ingresso incluído). Depois disso iremos 
para a costa do mar Egeu. Seguiremos nossa viagem por 
mar. Um trajeto curto de barco nos separa de POROS, lugar 
encantador cheio de vida turística, suas casas antigas 
sobem em direção à torre do relógio; tempo para passear e 
almoçar. Depois disso tomaremos o ferry boat para EGINA, 
ilha habitada há mais de 4000 anos, poderemos passear 
por suas antigas igrejas, seu pitoresco porto e seus típicos 
bairros com pequenas casas. Por volta das 18h00 toma-
remos novamente o ferry boat que nos levará em aproxi-
madamente 45 minutos para ATENAS –Chegada ao Pireu-
 Obs.: Os horários dos ferry boats variam de acordo com a 
temporada, as frequências entre Poros e Egina são muito 
limitadas; durante os meses da baixa temporada a ilha de 
Egina poderia ser substituída pela ilha de Hidra. 

15 SEG. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos olím-
picos modernos, a biblioteca nacional, as movimentadas 
praças do centro, os novos bairros surgidos com as olimpí-
adas de 2004 e a Acrópolis (entrada no incluída).
De noite incluímos um traslado ao bairro de PLAKA, local 
repleto de pequenas tavernas gregas, onde se poderá des-
frutar do rico folclore deste país. 

16 TER. Atenas.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

CAB EXT
ID: 19412 DBL INDIV

T.Alt $ 3170 4255
T. Med $ 3016 4101

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus 

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

• Inclui traslado de chegada 
• Excursão: Tour Medieval em Rodes durante o cru-

zeiro.
• Barco: Passeio pelo Bosforo em Istambul, Cruzeiro 

de 4 dias em pensao completa e paquete de 
bébedas. Gorgetas e tasas incluidas no cruzeiro, 
Galatas/ Poros/ Egina/ Atenas.

• Visita Panorâmica em: Istambul, Olímpia, Atenas.
• Traslado Noturno: Praa de Taksim em Istambul, 

Bairro de Plaka em Atenas.
• Entradas: Palazo de Topkapi e Mesquita Suleiman 

o Magnífico em Istambul, Mausoléu de Atakurk em 
Ancara, Vale de Goreme; Vale de Uchisar; Cidade 
subterrânea de Kaimacli; Vale de Pasabag em 
Capadócia, Vale de Ihlara em Ihlara, Caravanserai; 
Mausoléu de Mevlana em Konya, Pamukkale - 
Hierápolis em Pamukkale, Casa da Virgem Maria; 
Basilica de São João; Ruínas de Efeso, Fortaleza 
de Acrocorinto, Micenas, Sítio arqueológico de 
Olímpia, Castelho de Patras, Castelho de Patras, 
teatro grego de Epidauro.

• Funicular: Teleférico Olhador de Pierre Loti em 
Istambul.

• Trem Alta Velocidade: Istambul - Ankara.
• 6 Almoços ou jantares Incluídos: Capadocia, 

Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi, Nauplia.

www.facebook.com/
europamundovacaciones

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

CAB INT
ID: 19413 DBL INDIV

T.Alt $2926 3947
T. Med $2787 3808PE
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PREÇOS POR PESSOA

DESDE 3351E-DÍAS 21
DATAS DE SAÍDA

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

02 QUA. Madri.-
Manhã livre. Na parte 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 restauran-
tes típicos.

03 QUI. Madri-Toledo-Madri.-
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, recomen-
da-se assistir Opçionalmente a um espetáculo flamenco.

04 SEX. Madri-San Sebastián-Bordeaux.-
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. Sugere-
se um passeio pelo centro da cidade.

05 SAB. Bordeaux-Chambord-Paris.-
Saída rumo à região do Vale do Loire, terras de vinhos e 
conhaque. Parada em CHAMBORD, um dos castelos mais 
espetaculares desta região (incluímos entradas ao par-
que). Continuação até PARIS e chegada no final da tarde.

06 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 boê-
mio de Montmartre com seus artistas ao ar livre e peque-
nos 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. 

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

08 TER. Paris- Semur- Beaune- Lyon.-
Viajamos ao centro da Francia. A região da Borgonha, zona 
conhecida pelos seus vinhos. Uma parada em SEMUR EN 
AUXOIS, cidade medieval cercada por muralhas. Depois 
conheceremos BEAUNE no centro da região dos vinhos de 
Borgonha, suas ruas cheias de flores, seu hospício ou seu 
museu do vinho podem ser lembranças da sua viagem. 
Tempo para almoçar e passear. LYON, chegada no meio da 
tarde; a capital da Galia Romana, a beira do Ródano, seu 
centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade. 
Tempo livre e hospedagem.Faremos a subida de funicular 
a Notre Dame de Fourvière, onde desfrutaremos de uma 
bela vista da cidade. Tempo livre e alojamento.
Nota: Em ocasiões, devido a eventos ou congressos, ofere-
ceremos alojamento em cidades localizadas perto de Lyon 
(Chambéry normalmente).

09 QUA. Lyon-Genebra-Milão.-
Faremos uma bela etapa. Viajaremos rumo à Suíça. 
GENEBRA, tempo para passear nesta cidade suíça às mar-
gens de seu lago. Posteriormente continuaremos a rota em 
direção às montanhas mais altas da Europa: os Alpes. Um 
longo túnel sob o Mont Blanc nos leva para a Itália. Belas 
paisagens seguindo o Vale de Aosta. MILÃO, chegada pre-
vista para a metade da tarde, tempo para conhecer sua 
catedral e fazer um passeio pelo seu centro histórico.

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.

11 SEX. Veneza-Ravena-Assis-Roma.-
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.

12 SAB. Roma.-
Faremos uma visita panorâmica durante a qual 
você receberá uma introdução sobre a cidade eterna. 

Finalizaremos em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você pode-
rá 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.

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

14 SEG. Roma- Atenas.-
Na hora marcada pelo seu guia, incluiremos o traslado 
para aeroporto para pegar o voo interno incluído em sua 
viagem. Na sua chegada ao destino te oferecemos um 
novo traslado até o hotel. Seu guia entrará em contato 
até o fim da tarde ou poderá consultar as informações 
colocadas na recepção do hotel. Nota: lembre-se que nos 
voos internos a bagagem permitida é normalmente uma 
mala despachada de até 23 kgs. Os encargos por excesso 
de bagagem deverão ser pagos diretamente pelo passa-
geiro na companhia aérea. 

15 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- Kalabáka.-
Saída no começo da manhã rumo ao norte da Grécia. 
Parada em KAMENA VOURLA, bonito centro turístico 
junto ao mar, entre magníficas paisagens. Continuação da 
viagem. Faremos uma breve parada no desfiladeiro onde 
aconteceu a Batalha das Termópilas. KALABÁKA, chega-
da no início da tarde. Visita do vale de METEORAS, impres-
sionante lugar declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO e um dos mais famosos mosteiros (ingresso 
incluído). Jantar incluído. 

16 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre belas pai-
sagens, chegada a DELFOS. Tempo livre para almoçar e 
conhecer o conjunto arqueológico que domina o golfo 
de Corinto. Continuação até ATENAS e chegada no meio 
da tarde.

17 QUI. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos olím-
picos modernos, a biblioteca nacional, as movimenta-
das praças do centro, os novos bairros surgidos com as 
olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada não incluída). 
À noite faremos um  translado à região de PLAKA,  local 
repleto de pequenas tabernas gregas onde você também 
poderá desfrutar do rico folclore deste país. 

18 SEX. Atenas- Mykonos- Travessia noturna.-
Após o café da manha Traslado ao Porto do Pireo. Salida 
de Pireo a las 11 hrs.-   Saída de Pireo. Belas paisagens 
marítimas. 18 hrs.- Chegada prevista a Mykonos. Tempo 
na ilha dos moinhos de vento, com casebres junto ao mar. 
-23 hrs.- Saída de Mykonos. Noite a bordo.

19 SAB. Kusadasi (Turquía)- Patmos.- Travessia notur-
na.-

07.00 hrs.- KUSADASI  (TURQUÍA)-Chegada-. Na costa 
Turca. Poderá fazer compras em seus bazares e conhecer 
a antiga Éfeso (incluido).- 12.00hrs.- Kusadasi -saida 
rumo a Patmos-. 16.00hrs.- PATMOS  -Chegada-. A ilha 
onde o apóstol Sao Juao escreveu o Apocalipsis, podera 
conhecer a caverna onde ele morou, próxima ao Mosteiro 
do Apocalipsis.21.00 hrs.- Patmos -saida-. Noite a bordo.

20 DOM. Heraclião - Santorini- Travessia noturna.-
07.00 Hrs.- HERACLIãO.- Chegada a capital da ilha grega 
de Creta. Conhecemos os restos arqueológicos de Cnosos. 
11.30 Hrs.- Saída.   16.30 Hrs.- SANTORINI, uma das mais 
impressionantes ilhas do Mediterrâneo com seus abismos 
e vistas sobre o mar. Às 21.00 hrs  o navio volta a navegar. 
Noite com festa a bordo.

21 SEG. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS-Pireu. Desembarque no início da 
manhã no Porto efim dos nossos serviços. Nota: Caso 
solicitem noites extras em Atenas, o traslado do Porto ao 
hotel não está incluso e será faturado. 

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

HOTÉIS PREVISTOS

CAB EXT
ID: 19406 DBL INDIV

T.Alt $3718 5154
T. Med $3532 4968

CAB INT
ID: 19407 DBL INDIV

T.Alt $3527 4910
T. Med $3351 4734

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

NOTA IMPORTANTE
Para confirmação de todos os serviços é 
necessário incluir o passaporte do passageiro 
no momento da venda.
Seu circuito inclui um voo no qual não estão 
acompanhados de um guia Europamundo. 
Esse voo tem um limite máximo de um volume 
de no máximo 20 quilos por pessoa. Durante o 
cruzeiro, o guia da Europamundo não 
acompanha a rota e o atendimento é em 
espanhol pelos funcionários do barco. O 
cruzeiro previsto para essa rota é o Celestyal 
Olympia/ Iconic Aegean, com as gorjetas e 
taxas portuárias inclusas. A Companhia 
Marítima reserva o direito de trocar de 
embarcação por outra ou similares 
características. Programa de cruzeiro sujeito a 
gastos de cancelamento especiais.
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Euro-Helênico com cruzeiro EXT

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

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

• Inclui traslado de chegada 
• Excursão: Toledo em Madri, Versalhes em 

Paris, Antigo Efeso em Kusadasi e Palao de 
Cnosos em Heracliao durante o cruzeiro.

• Barco: Tronchetto / Praça de São Marcos / 
Tronchetto em Veneza, Cruzeiro de 3 dias 
Egeu icônico em penso completa e paquete 
de bébedas. Gorgetas e tasas incluidas no 
cruzeiro.

• Visita Panorâmica em: Madri, Paris, Veneza, 
Assis, Roma, Atenas.

• Traslado Noturno: Praça Maior em Madri, 
Trastevere em Roma, bairro de Plaka em 
Atenas.

• Traslado: Bairro de Montmartre em Paris.
• Entradas: Parque do Castelo de Chambord, 

Fabrica de Cristal de Murano em Veneza, 
Basilica de São Francisco, Mosteiro em 
Meteora, sítio arqueológico de Delfos.

• Funicular: Lyon.
• Voos incluídos: Roma/ Atenas.
• 1 Almoço ou jantar Incluído: Kalabáka

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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DESDE 1638 E-DÍAS 8

O PREÇO INCLUI

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

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

• Inclui traslado de chegada 
• Excursão: Antigo Efeso em Kusadasi e 

Palao de Cnosos em Heracliao durante 
o cruzeiro.

• Barco: Cruzeiro de 3 dias Egeu icônico em 
penso completa e paquete de bébedas. 
Gorgetas e tasas incluidas no cruzeiro.

• Visita Panorâmica em: Atenas.
• Traslado Noturno: Bairro de Plaka em 

Atenas. 
• Entradas: Mosteiro em Meteora, sítio 

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

www.facebook.com/
europamundovacaciones

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

Para confirmação de todos os serviços é 
necessário incluir o passaporte do passageiro 
no momento da venda.
Seu circuito inclui um voo no qual não estão 
acompanhados de um guia Europamundo. Esse 
voo tem um limite máximo de um volume de no 
máximo 20 quilos por pessoa. Durante o 
cruzeiro, o guia da Europamundo não 
acompanha a rota e o atendimento é em 
espanhol pelos funcionários do barco. O cruzeiro 
previsto para essa rota é o Celestyal Olympia/ 
Iconic Aegean, com as gorjetas e taxas 
portuárias inclusas. A Companhia Marítima 
reserva o direito de trocar de embarcação por 
outra ou similares características. Programa de 
cruzeiro sujeito a gastos de cancelamento 
especiais.

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

02 TER. Atenas- Kamena Vourla- Meteoras- 
Kalabáka.-

Saída no começo da manhã rumo ao norte da Grécia. 
Parada em KAMENA VOURLA, bonito centro turís-
tico junto ao mar, entre magníficas paisagens. 
Continuação da viagem. Faremos uma breve para-
da no desfiladeiro onde aconteceu a Batalha das 
Termópilas.  KALABÁKA, chegada no início da tarde. 
Visita do vale de METEORAS, impressionante lugar 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 
e um dos mais famosos mosteiros (ingresso incluído). 
Jantar incluído. 

03 QUA. Kalabáka- Delfos- Atenas.-
Saída rumo ao sul através de Tessália. Entre belas pai-
sagens, chegada a DELFOS. Tempo livre para almoçar e 
conhecer o conjunto arqueológico que domina o golfo 
de Corinto. Continuação até ATENAS e chegada no 
meio da tarde.

04 QUI. Atenas.-
Faremos uma  visita panorâmica à cidade de Atenas; 
conheceremos o Palácio Presidencial, o estádio 
Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos 
olímpicos modernos, a biblioteca nacional, as movi-
mentadas praças do centro, os novos bairros surgidos 
com as olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada 
não incluída). À noite faremos um  translado à região 
de PLAKA,  local repleto de pequenas tabernas gregas 

onde você também poderá desfrutar do rico folclore 
deste país. 

05 SEX. Atenas- Mykonos- Travessia noturna.-
Após o café da manha Traslado ao Porto do Pireo. 
Salida de Pireo a las 11 hrs.-  Saída de Pireo. Belas paisa-
gens marítimas. 18 hrs.- Chegada prevista a Mykonos. 
Tempo na ilha dos moinhos de vento, com casebres 
junto ao mar. -23 hrs.- Saída de Mykonos. Noite a bordo.

06 SAB. Kusadasi (Turquía)- Patmos.- Travessia 
noturna.-

07.00 hrs.- KUSADASI  (TURQUÍA)-Chegada-. Na costa 
Turca. Poderá fazer compras em seus bazares e conhe-
cer a antiga Éfeso (incluido).- 12.00hrs.- Kusadasi 
-saida rumo a Patmos-. 16.00hrs.- PATMOS -Chegada-. 
A ilha onde o apóstol Sao Juao escreveu o Apocalipsis, 
podera conhecer a caverna onde ele morou, próxima 
ao Mosteiro do Apocalipsis.21.00 hrs.- Patmos -saida-. 
Noite a bordo.

07 DOM. Heraclião - Santorini- Travessia noturna.-
07.00 Hrs.- HERACLIãO.- Chegada a capital da ilha 
grega de Creta. Conhecemos os restos arqueológicos de 
Cnosos. 11.30 Hrs.- Saída.  16.30 Hrs.- SANTORINI, uma 
das mais impressionantes ilhas do Mediterrâneo com 
seus abismos e vistas sobre o mar. Às 21.00 hrs  o navio 
volta a navegar. Noite com festa a bordo.

08 SEG. Atenas.-
07.30 hrs.- ATENAS -Pireu . Chegada ao Porto e fim de 
nossos serviços. Caso de solicitar noites adicionais em 
Atenas, o traslado do puerto ao hotel não está incluído 
e se faturará.

CAB EXT
ID: 19408 DBL INDIV

T.Alt $ 1947 2654
T. Med $ 1830 2537

CAB INT
ID: 19409 DBL INDIV

T.Alt $ 1755 2409
T. Med $ 1638 2292

2/1

Kalabáka

Atenas

santorini

1

2
Patmos

Heraclião

Mykonos
Kusadasi

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

Grécia
Com Cruzeiro pelas Ilhas Gregas Ext

atenas
Fotografía:  tere vasher

Mykonos

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
1

1

1

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 E 

OC
EA

NI
A

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
AI

S 
IN

CL
UI

DO
EC

ON
ÔM

IC
A

AT
LÂ

NT
IC

O
M

ED
IT

ER
RÂ

NE
O

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

AT
É 1

5 
DI

AS
M

AI
S 

DE
 1

5 
DI

AS

456


