
URBANO



ORIGEM E LENDAS 
DE CASTELA  

AQUEDUTO SEGOVIA



Dia 01 . Madri- Ayllon- Burgos De Osma- Monasterio De Silos- 
Covarrubias- Burgos.-

Bem-vindo ao seu circuito Europamundo Carta de viagem!
No seu voucher, o ponto e a hora em que o buscaremos para iniciar o circuito 
serão indicados. 
Partimos para a Serra Norte de Madri e paramos na bonita cidade de AYLLÓN, 
ao redor da Serra de mesmo nome, com sua arquitetura vermelha e arredores 
medievais.    

Continuamos em BURGO DE OSMA, uma cidade episcopal antiga e 
monumental, localizada na província de Soria e conhecida por sua história e 
bela catedral (entrada incluída).  

Visitamos o MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (entrada 
incluída), um local de refúgio espiritual e um dos mais belos exemplos de arte 
românica espanhola, única na Europa. Chegamos então à nobre cidade de 

MONASTERIO SILOS

CATEDRAL BURGOS

3 Dias I 2 Noites

Desde  376€

ORIGEM E LENDAS DE CASTILLA 

Zona: Castilla y León                                           
Clase de viaje: : Urbano, Religioso, Histórico
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COVARRUBIAS, com sua antiga caixa murada, suas casas típicas. Na Igreja Colegiada, 
podemos admirar o tríptico da Adoração dos Magos e também visitar o túmulo de Fernán 
González, primeiro conde de Castilla. Após uma breve etapa, chegada e acomodação na 
cidade de BURGOS 

Dia 02 . Burgos- Atapuerca- Lerma- Palencia.-
Após o café da manhã, hora de conhecer a cidade de BURGOS, encruzilhada; Destaca-se a 
espetacular Catedral Gótica, construída ao longo de 3 séculos, onde se localiza a tumba de 
El Cid e sua esposa, Dª Jimena, além do Arco de Santa Marta ou da Casa del Cordón.  

Em seguida, viajaremos para os Campos YACIMIENTOS DE ATAPUERCA (entrada 
incluída), um Patrimônio Mundial da UNESCO, onde foram descobertos restos humanos 
com mais de 900.000 anos de idade, o antecessor Homo (no caso de problemas de 
capacidade e reserva no local da Atapuerca, Você pode visitar o Museu da Evolução do 
Homem).  

Chegamos ao LERMA, com uma aparência grandiosa com o seu imponente Palácio Ducal 
(hoje o Parador Nacional de Turismo). Podemos descansar e tomar um café antes de 
continuar para a Terra de Campos, onde fica PALENCIA, a residência real e o local onde a 
primeira universidade da Espanha foi fundada em 1208, e depois passear por suas belas 
ruas, praças e igrejas. Alojamento nesta cidade, você ousa provar sua famosa omelete de 
batata? 

Dia 03 . Palencia- Valladolid- Segovia- Madri.-
Café da manhã e partida para VALLADOLID, capital do Reino de Castilla e por 6 anos do 
Império Espanhol, um complexo histórico composto por palácios, casas nobres, igrejas, 
museus e onde também podemos experimentar em seus bares e tapas.  

Estamos indo para SEGOVIA, outra cidade Patrimônio Mundial da UNESCO. Visitaremos 
seu Alcázar, onde pararemos para tirar uma bela foto, seu aqueduto romano bem preservado 
e suas ruas de pedestres. No final da tarde, continuação e chegada a Madri.     
Chegada e fim dos serviços. Nosso guia o deixará no ponto indicado.
Esperamos que você tenha gostado da sua viagem! 

COVARRUBIAS

BURGO DE OSMA



Serviços Gerais Europamundo: Tour de van liderado por seu guia. Seleção de 
hotéis com base na rota selecionada com café da manhã incluído. Seguro de 
viagem básico.
Inclui traslado de chegada e traslado de saída
Entradas: Entrada da Catedral de Burgo de Osma- , Mosteiro de Santo Domingo 
de Silos, sitio arqueológico de Atapuerca .

Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final do folheto e na sua página 

web “Minha Viagem”.
EVOLUCION HUMANA ATAPUERCA

O preço inclui

Hotéis Previstos

Preços por pessoa
ID 21950  

Saída todas as Quartas-feiras, Quintas-Feiras, 
Sextas-Feiras

VALLADOLID

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV € 452 494 555 644
DBL € 396 438 499 588

TEMPORADA
MÉDIA

INDIV € 456 500 560 651
DBL € 400 444 504 595

TEMPORADA
BAIXA

INDIV € 432 474 534 623
DBL € 376 418 478 567
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NORTE DA ITÁLIA 

VENEZA



Dia 01 . Milão- Região De Los Lagos- Verona.-
Bem-vindo ao seu circuito Europamundo Carta de viagem!
No seu voucher, o ponto e a hora em que o buscaremos para iniciar o circuito 
serão indicados. 
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 mar-
gens pararemos em STRESSA, a partir daqui poderemos conhecer opcional-
mente, caso deseje, as Ilhas Borromeas, destacando-se ISOLA BELLA com seus 
jardins e palácio (fechado no inverno). Tempo para almoçar. Após a hora do al-
moço iremos para VERONA. Alojamento   

Dia 02 . Verona- Veneza.-
Em VERONA teremos tempo para conhecer a cidade de Romeu e Julieta. Con-
tinuaremos rumo a VENEZA – Chegada por volta das 12h00 –. Faremos um 
translado de barco até a região da Praça de São Marcos onde poderá percorrer 
e se perder pela cidade dos canais. Você também poderá admirar o trabalho 
sobre cristal de Murano.  que tal um passeio de gôndola? Alojamento na região 
de Mestre ou nos arredores.

BOLONHA

MILÃO

7 Dias I 6 Noites

Desde 1133€

Zona: Itália central, Emilia Romana, Norte da Itália, Roma, Toscana, 
Umbría, Veneza, Veneto                                          
Clases: Urbano, Natureza, Fotográfico 
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Dia 03 . Veneza- Ferrara- Módena- Bolonha.-
Sairemos de Veneza para FERRARA, cidade Patrimônio da Humanidade rival de Ve-
neza, 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 disporemos de tem-
po para passear em seu belo centro histórico onde se destaca sua catedral 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 Mag-
giore. 

Dia 04 . Bolonha- Parma- Busseto- Cremona- Castell´Arquato- 
Vigoleno- 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, teremos tempo para almoçar em CREMONA, a ci-
dade da música onde morou Stradivarius e que até conserva a arte da fabricação ar-
tesanal 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 cas-
telo e sua basílica românica. Também conheceremos VIGOLENO, um pitoresco e pe-
queno vilarejo rodeado por uma fortaleza medieval. Retorno a BOLONHA.

Dia 05 . Bolonha- Florença-.-
Disporemos de tempo em Bolonha, posteriormente, entre bonitas paisagens, cruzare-
mos os Apeninos para chegar a FLORENÇA, iremos diretamente ao Mirante de Mi-
chelangelo que oferece uma vista impressionante da cidade. À tarde com nosso guia 
caminharemos pelo centro histórico: um verdadeiro museu ao ar livre que abriga gran-
des museus e monumentos de beleza avassaladora.

Dia 06 . Florença- Pisa- Cinque Terre- Gênova. -.-
Viagem rumo a PISA. Passeio pelo recinto monumental Campo dos Milagres, onde 
está localizada a famosa Torre Inclinada. 
Em seguida, passagem pela COSTA DA LIGÚRIA, que apresenta um dos recantos ma-
rítimos mais bonitos da Europa. A viagem segue para CINQUE TERRE, região decla-
rada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, com cinco pequenas cidades pratica-
mente ilhadas pela estrada e que sobrevivem da pesca e do turismo. Dadas as dificul-
dades de acesso pela estrada chegaremos de trem, passagem incluída para VERNA-
ZZA, que conserva seu aspecto de cidadela marinheira, destaca-se sua igreja de 

FLORENÇA 

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 de transporte regular, não um serviço tu-
rístico. Às vezes, e como não é possível reservar assentos, os trens viajam cheios e, em 
alguns casos, podem fazer a viagem sem assento - em pé.

Dia 07 . Gênova- Santa Margherita Ligure- Portofino- Milão.-
Viajaremos à próxima cidade de SANTA MARGHERITA LIGURE e posteriormente 
a PORTOFINO,  um dos lugares mais exclusivos da Europa. Maravilhosas vistas 
frente ao mar e tempo livre.   Após o almoço seguiremos para MILÃO, 
Chegada e fim dos serviços. Nosso guia o deixará no ponto indicado.
Esperamos que você tenha gostado da sua viagem! 



Serviços Gerais Europamundo: Tour de van liderado por seu guia. Seleção de 
hotéis com base na rota selecionada com café da manhã incluído. Seguro de 
viagem básico.
Inclui traslado de chegada e traslado de saída
Barco: A Ilha de São Giulio, Tronchetto / Praa de São Marcos / Tronchetto em 
Veneza.
Visita Panorâmica em: Veneza, Florença.
Traslado: 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 Regiao dos Lagos, Pela região de Cinqueterre.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte final do folheto e na sua página 

web “Minha Viage”.

O preço inclui

Hotéis Previstos

Preços por pessoa
ID 22003                          

Saídas:  Opera todos os dias da semana

VERONA

MODENA

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV € 1498€ 1628€ 1809€ 2081€
DBL € 1185€ 1315€ 1496€ 1768€

TEMPORADA
MÉDIA

INDIV € 1492€ 1622€ 1802€ 2075€
DBL € 1179€ 1309€ 1489€ 1762€

TEMPORADA
BAIXA

INDIV € 1446€ 1575€ 1754€ 2025€
DBL € 1133€ 1262€ 1441€ 1712€
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