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2   Circuitos Europeus

OS PREÇOS AQUI PUBLICADOS, NÃO INCLUEM  
TAXAS GOVERNAMENTAIS

PLUS
PLUS

Todas as saídas Plus 
Algumas saídas Plus 

EUROPA DE PRIMEIRA CLASSE

CIRCUITO DIAS DE 
VIAGEM

CIDADE 
DE CHEGADA

CIDADE
DE SAÍDA PÁGINA

Circuito de Portugal com 
Santiago de Compostela 10 Lisboa Lisboa 22

Caminhos de Santiago 10 Lisboa ou Madri Madri ou Lisboa 24

Portugal e Espanha 13 Lisboa ou 
Barcelona

Barcelona ou 
Lisboa 26

Portugal e Espanha com 
Andaluzia 19 Lisboa Lisboa 28

Madri, Barcelona, Andaluzia 
e Lisboa 13 Madri Lisboa 30

Barcelona, Andaluzia e Lisboa 10 Barcelona Lisboa 32
Flash Europeu 14 Lisboa Roma 34
Europa Latina 11 Paris Lisboa 36
Europa Hoje 19 Roma Lisboa 38
Europa Maravilhosa 22 Lisboa Paris 40
Ocidente Europeu 28 Lisboa Lisboa 43
Europa Fascinante 21 Roma Lisboa 46
Grande Tour da França 15 Genebra Paris 48
Encantos da Normandia, 
Bretanha e Castelos do Loire
PLUS

9 Paris Paris 50

Bélgica, Holanda, Alemanha e 
França   PLUS

12 Paris Munique 52

Benelux, Paris, Vale do Reno e 
Alsácia   PLUS

8 Paris Frankfurt 54

Alpes Românticos  PLUS 8 Munique Munique 56
Côte D’Azur e Lagos Italianos 
PLUS 8 Nice Milão 58

Suíça Espetacular, Itália e 
Áustria 15 Zurique Viena 60

Suíça Fascinante e Milão 8 Zurique Milão 62
Norte de Itália e Belezas da 
Áustria 8 Milão Viena 64

Itália, Áustria, Suíça e França 14 Roma Paris 66
Europa Essencial 12 Roma Paris 68
O Melhor de Inglaterra e 
Escócia 10 Londres Londres 70

Encantos da Irlanda  PLUS 8 Dublin Dublin 72

CIRCUITO DIAS DE 
VIAGEM

CIDADE
DE CHEGADA

CIDADE
DE SAÍDA PÁGINA

Reino Unido e Irlanda 17 Londres Dublin 74
Londres, Amsterdã e Paris 10 Londres Paris 76
Grande Giro de Itália 17 Milão Roma 78
Itália Monumental 11 Veneza Roma 80
Circuito Italiano Clássico 10 Milão Roma 82
Circuito Italiano   PLUS 8 Milão ou Roma Roma ou Milão 84
Sul de Itália e Sicília 11 Roma Roma 86
Roma, Croácia, Eslôvenia e 
Veneza 14 Roma Veneza 88

Turquia Maravilhosa 9 Istambul Izmir 90
Turquia Espetacular 11 Istambul Istambul 92
Paisagens da Turquia 8 Istambul Capadócia 94
Belezas da Turquia e da 
Grécia 14 Istambul Atenas 96

Enigmas da Romênia e 
Bulgária  PLUS 8 Bucareste ou 

Sófia
Sófia ou 
Bucareste 98

Circuito das Quatro Capitais 
 PLUS

8 Viena ou Praga Praga ou Viena 100

Capitais da Europa Central 
PLUS 8 Berlim ou Viena Viena ou Berlim 102

Capitais Imperiais 15 Viena Berlim 104
Alemanha Romântica e 
Maravilhas da Suíça 13 Berlim Munique 106

Circuito da Polônia  PLUS 8 Varsóvia Varsóvia 108
Circuito dos Países Bálticos e 
Polônia  PLUS 8 Helsinque Varsóvia 110

Escandinávia e Rússia 20 Copenhague Moscou 112

Circuito da Escandinávia 14 Copenhague Helsinque 114
Triângulo Escandinavo 11 Copenhague Estocolmo 116
Países Bálticos e Rússia 12 Estocolmo Moscou 118
Rota dos Czares 8 Helsinque Moscou 120
Fiordes e Capitais Nórdicas 
PLUS 9 Copenhague Estocolmo 122

ÍN
D

IC
E

EUROPA DE PRIMEIRA CLASSE 
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS CENTRAIS, NAS PRINCIPAIS CIDADES, TRASLADOS E BAGAGEIROS INCLUÍDOS E GUIA 
ABREU PORTUGUÊS FALANDO UM ÚNICO IDIOMA: PORTUGUÊS
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Todas as saídas Plus 
Algumas saídas Plus 

EUROPA PARA TODOS CIRCUITOS REGULARES

CIRCUITO
DIAS DE 
VIAGEM

CIDADE
DE CHEGADA

CIDADE
DE SAÍDA

PÁGINA

O Melhor de Portugal com 
Santiago de Compostela  
 PLUS

9 Lisboa Lisboa 128

Circuito Ibérico   PLUS 12 Lisboa ou 
Barcelona

Barcelona ou 
Lisboa 130

Maravilhas da Espanha   PLUS 16 Madri Madri 132

Madri, Andaluzia e Catalunha 
 PLUS

9 Madri Barcelona 134

Barcelona, Norte de Espanha 
e Galiza   PLUS

10 Barcelona Madri 136

Europa Básica   PLUS 10 Paris Lisboa 138

Europa Mediterrânica   PLUS 12 Lisboa Roma 140

Magia Europeia   PLUS 12 Roma Paris 142

O Melhor da Europa   PLUS 19 Lisboa Paris 144

Europa Sonhada   PLUS 24 Lisboa Lisboa 147

Clássicos Europeus   PLUS 17 Roma Lisboa 150

Joias da Europa Central   PLUS 9 Viena ou Berlim Berlim ou Viena 152

Berlim, Países Baixos e Paris 
 PLUS

10 Berlim Paris 154

Duas Capitais: Londres e 
Paris   PLUS

7 Londres ou Paris Paris ou Londres 156

Londres e Paris com o Melhor 
de Itália   PLUS

14 Londres ou 
Roma

Roma ou 
Londres 158

O Melhor de Itália   PLUS 8 Milão ou Roma Roma ou Milão 160

Eslovênia, Croácia e Bósnia 8 Zagreb Zagreb 162

Alemanha, Polônia e Países 
Bálticos   PLUS

12 Berlim Helsinque 164

Paisagens da Suíça, Alpes e 
Alemanha   PLUS

14 Genebra Berlim 166

Maravilhas da Suíça e Baviera 
 PLUS

8 Genebra Munique 168

Alemanha Fabulosa   PLUS 9 Munique Berlim 170

Tesouros da Turquia 10 Istambul Istambul 172

EUROPA PARA TODOS
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS DENTRO DAS CIDADES, TRASLADOS E BAGAGEIROS INCLUÍDOS E GUIA ABREU PORTUGUÊS 
FALANDO PORTUGUÊS E ESPANHOL, PARA CLIENTES DE OUTRAS NACIONALIDADES

CIRCUITO DIAS DE 
VIAGEM

CIDADE
DE CHEGADA

CIDADE
DE SAÍDA

PÁGINA

Jóias do Egeu 11 Atenas Atenas 176
Por Mares Turcos e Gregos 7 Atenas Atenas 178
Magia do Egeu 9 Atenas Atenas 179
Paisagens da Grécia 12 Atenas Atenas 180
Grécia Inesquecível 9 Atenas Atenas 181
Croácia Fabulosa – De 
Dubrovnik a Zagreb 8 Dubrovnik Zagreb 183

Dubrovnik, Montenegro e Albânia 8 Dubrovnik Dubrovnik 184
Maravilhas da Eslôvenia 8 Zagreb Zagreb 185
Grande Circuito dos Balcãs 15 Zagreb Zagreb 186
Áustria e Baviera 8 Munique Viena 188
Maravilhas da Polônia 8 Varsóvia Varsóvia 189
Sabores e Arte da Sicília 8 Palermo Palermo 190
Grande Tour da Alemanha 9 Munique Berlim 191
Praga e Boêmia 8 Praga Praga 192
Essência Escandinava 9 Estocolmo Oslo 193

EUROPA VIAGENS INDIVIDUAIS

CIRCUITO DIAS DE 
VIAGEM

CIDADE
DE CHEGADA

CIDADE
DE SAÍDA

PÁGINA

Centenário das Aparições 
de Fátima 6 Porto Lisboa 17

Londres e Paris 7 Londres Paris 195
Madri e Barcelona 7 Madri Barcelona 195
Roma e Florença 6 Roma Roma 196
Roma e Veneza 7 Roma Veneza 196
Roma, Florença e Veneza 7 Roma Veneza 196
Praga e Viena 6 Praga Viena 197
Praga, Budapeste e Viena 8 Praga Viena 197
O Vale do Sena 5 Paris Paris 198
Short Break em Veneza 5 Veneza Veneza 199
Cruzeiros Fluviais 6/8 Porto ou Sevilha Porto ou Sevilha 200
Holanda e o Vale do Reno 
Romântico 7 Amsterdã Strasbourg 202

O Danúbio – as Pérolas do 
Império Austro- Húngaro 8 Viena Viena 203

Madeira 3 Funchal Funchal 204
Açores 3 Ponta Delgada Ponta Delgada 205
Circuito Açoriano 8 Angra do Heroísmo Ponta Delgada 206
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escrito, eventuais impedimentos ou restrições que, embora 
não os impossibilite de participarem da excursão, importe em 
cuidados especiais durante a viagem.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

SAÍDAS GARANTIDAS
Os Circuitos Europeus da Abreu têm todas as saídas 

garantidas, exceto se a impossibilidade operacional for 
derivada de conflitos bélicos, atos terroristas, greves ou 
catástrofes naturais. De modo a respeitar esta condição e 
quando o número de viajantes for muito reduzido, poderá 
ocorrer que a Abreu tenha de fornecer o transporte em Micro-
-Ônibus, com o acompanhamento de motorista-guia.

COMPROVAÇÃO DE SUSTENTO E SEGURO 
OBRIGATÓRIOS
Observamos que a União Europeia, e outros países 
(consultar agentes de viagem), exigem a comprovação de 
meio de sustento para permanência naquele território no 
período da viagem, bem como um seguro de saúde com 
cobertura minima de EUROS 30.000,00, que são de inteira 
responsabilidade do passageiro.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

DOCUMENTOS DE VIAGEM
Deve ser portador do Passaporte, válido até à data 

de regresso, vouchers da viagem, roteiro e seguro. Menores 
também precisam de autorização e documentação 
específicas. Consulte o seu agente de viagens ou a delegacia 
da Polícia Federal de sua cidade. Se o menor vai viajar com 
apenas um dos pais, precisará de autorização do outro.
NOTA: A falta de qualquer um dos documentos obrigatórios 
no embarque ou em qualquer etapa da viagem, são de 
responsabilidade do viajante.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

MEDICAMENTOS
Se usar medicamentos de uso contínuo, leve o dobro 

da quantidade (uma na mala de mão e outra na que vai 

ORGANIZAÇÃO DAS VIAGENS
As viagens desta revista são organizadas e operadas por 
Viagens Abreu, SA, Portugal.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

 SERVIÇOS INCLUÍDOS NA VIAGEM E PREÇOS
Como norma geral, seguiremos o critério que conduz à 

conclusão de que o que não está especificamente detalhado 
como compreendido no preço da viagem, não está incluído 
no mesmo.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

REVISÕES AO CATÁLOGO
Viagens Abreu, SA reservam-se o direito de corrigir 

preços, datas, roteiros e qualquer outro dado que, por falha 
na arte ou digitação, tenha sido impresso erroneamente 
neste catálogo. Antes de efetuar a reserva, solicite o programa 
completo ao seu agente de viagens, ou veja diretamente em 
nosso site.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

 ROTEIRO DETALHADO DA VIAGEM
O viajante compromete-se a levar consigo o roteiro 

detalhado da viagem, que deve ser pedido ao seu agente de 
viagens, ou impresso diretamente em nosso site.

RESTRIÇÕES DE VIAJANTES
Menores de idade deverão viajar acompanhados de um 
adulto responsável. Portadores de necessidades especiais, 
idosos e quaisquer pessoas que precisem de ATENÇÃO 
individualizada e cuidados especiais, (sejam eles quais 
forem) deverão viajar com acompanhante que possa prestar 
o atendimento necessário. Os ônibus não estão preparados 
com cadeiras de rodas, nem têm capacidade de as acomodar. 
A programação e operação destas excursões não prevêem 
condições específicas para atender aos excursionistas que 
necessitam de tratamento especial (deficientes físicos ou 
com alguma dificuldade de locomoção, deficientes visuais e 
outros). O contratante deve informar, no ato da inscrição, e por 

despachar), suficiente para o número de dias da sua viagem. 
Leve a receita médica e tudo na embalagem original. Os 
medicamentos líquidos que superem os 100 ml deverão ser 
transportados na bagagem despachada.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

VESTUÁRIO
É importante que você se sinta bem confortável, 

principalmente nas caminhadas. Nada de roupas ou 
calçado apertados, porque podem piorar o inchaço  
comum em viagens longas. Na Europa (menos no verão)  
é sempre bom ter um casaco de frio e sapatos de sola 
grossa, principalmente se o seu roteiro inclui países  
mais frios, e mais ainda se a viagem for no Outono ou 
Inverno.Serviços

Incluídos
Saídas

Garantidas

SEGURANÇA
Mantenha seus objetos de valor e quantias elevadas 

de dinheiro no cofre do hotel. Durante as refeições e nos 
transportes públicos cuide de seus pertences com muita 
atenção. Não use bolsa a tiracolo. Prefira uma pochete 
discreta na cintura, com uma pequena quantia em dinheiro 
trocado para gastos correntes, uma cópia do documento 
de identidade e contatos de emergência na língua local ou 
em inglês. Não transporte documentos originais e quantias 
maiores de dinheiro. Serviços

Incluídos
Saídas

Garantidas

TELEFONES
Ligar dos hotéis costuma ser bastante caro. Prefira os 

telefones públicos que funcionam com cartão. Os cartões são 
comprados em bancas de revista ou tabacarias. Em alguns 
telefones, é possível utilizar o cartão de crédito.

Para ligar para o Brasil, disque 00 + 55 + DDD + número 
do telefone. Se preferir ligue a cobrar de qualquer telefone 
usando os números da Embratel que pode ver no site: www.
embratel.com.br>hotsites>brasildireto

Manual  
da sua  
viagem

http://embratel.com.br/
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Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

CELULARES
Entre em contato com sua operadora de celular, 

informando que está indo para a Europa e solicite a liberação 
do Roaming. Estar com o celular é muito cômodo e ajuda 
numa emergência. Recordamos que as chamadas são caras.Serviços

Incluídos
Saídas

Garantidas

CORRENTE ELÉTRICA
A corrente elétrica de quase toda a Europa é de 220 

volts. Confira na recepção do hotel. As tomadas são de 2 pinos 
cilíndricos. Leve adaptador.Serviços

Incluídos
Saídas

Garantidas

EMBARQUE
Nos voos domésticos deve estar no aeroporto pelo 

menos 2 horas antes do horário de embarque. Nos voos 
internacionais é recomendável comparecer no aeroporto pelo 
menos 3 horas antes do horário de embarque.
Nota: Os problemas, a perda de serviços ou as consequências 
econômicas derivadas por uma não apresentação à hora 
estabelecida, no lugar assinalado, tanto no aeroporto, no 
início de um roteiro como durante o seu transcurso, são de 
responsabilidade exclusiva do viajante. Na dúvida, cabe ao 
viajante reconfirmar os horários.Serviços

Incluídos
Saídas

Garantidas

CHECK-IN
Apresente-se no balcão de check-in da Companhia 

aérea com o passaporte, a passagem e-ticket e a bagagem a 
ser despachada. Convirá despachar a bagagem diretamente 
para o destino final. Se não for possível, deverá pegar a 
bagagem no primeiro aeroporto de destino e aí despachá-la 
novamente no check-in do seu próximo vôo. Confira se a 
etiqueta foi endereçada para o destino correto.Serviços

Incluídos
Saídas

Garantidas

 ATRASOS DE VOOS COM CONEXÃO
Se sua viagem aérea tem uma conexão e perder o 

segundo voo devido a atraso do primeiro, embora sendo da 
responsabilidade das Cias Aéreas providenciar uma nova 

passagem, é fundamental ligar para o transferista/guia ou para 
seu agente, de modo a se atualizar as informações dos voos. 
Caso contrário, o guia/transferista irá para o aeroporto e, a sua 
ausência, no voo originalmente previsto, gerará o NO SHOW 
(não comparecimento), impossibilitando o transporte ou um 
possível reembolso.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

 DEMORA NA ALFÂNDEGA OU DA BAGAGEM
Se, por algum motivo, houver demora na alfândega, ou 

na recepção da bagagem, alguém do grupo deverá sair para 
encontrar o transferista/guia, ou ligar para ele, ou, ainda, ligar 
para o número de emergência da Abreu e informar a situação. 
O fato de informar, não garante que o transferista/guia poderá 
esperar.

ENCONTRO COM O GUIA NO AEROPORTO
No aeroporto procure sair pela porta mais próxima da esteira 
de bagagem, para que possa localizar o guia ou transferista. 
Ele, habitualmente, mostrará um letreiro com o nome Abreu, 
ou terá o seu nome.
NOTA: Caso tenha perdido o seu vôo de conexão original 
e não tenha conseguido informar o guia/transferista da 
mudança de vôo apanhe um táxi e vá para o hotel da 
excursão indicado no voucher.
Por vários motivos pode ocorrer um desencontro com o 
transferista/guia. Primeiro ligue para o telefone do transferista/
guia e, somente se não conseguir, ligue para o nosso telefone 
de emergência. Informe a situação e siga as orientações. Caso 
isso seja impossível apanhe um táxi e vá para o hotel da 
excursão indicado no voucher. 

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

 BAGAGEM E CARREGADORES
A bagagem é pessoal e de responsabilidade do 

viajante. Documentos, dinheiro e passagem aérea devem ser 
transportados junto ao corpo ou guardados no cofre do hotel. 
Ao sair do hotel, confira se sua mala foi retirada do local em 
que a deixou e se foi colocada no bagageiro do ônibus. Por 
questões de segurança, é proibido pela Abreu deixar qualquer 
bagagem no ônibus durante a noite.
A bagagem de mão deve permanecer sempre com o viajante, 
nunca desacompanhada de seu dono.
No ônibus, é permitido transportar 01 (uma) mala por pessoa, 
com peso máximo de 30kg. A Abreu poderá recusar bagagens 
excessivamente volumosas e não se responsabiliza por malas 
ou artigos perdidos, roubados ou esquecidos nos hotéis, 
aeroportos, aviões ou ônibus, pois não tem como recuperá-
los. É de sua responsabilidade tomar as providências 
necessárias, contatos e gastos para a sua recuperação. Se 
tiver mais do que uma mala e houver espaço no ônibus, a 

mala será acomodada sem custo. Se não, o cliente terá que 
despachá-la. As despesas e consequências disso serão de sua 
responsabilidade. 
ATENÇÃO: Os bagageiros dos ônibus são limitados. Não 
aconselhamos viajar com mais de uma mala.

A MALA IDEAL PARA VIAJAR
Uma mala grande e resistente, com 4 rodinhas no fundo e 
fácil de carregar. Prefira mala dura. Malas velhas, muito cheias 
e de marcas duvidosas, tendem a estragar durante a viagem, 
causando-lhe problemas. Invista numa boa mala, sua viagem 
merece.

IDENTIFICAÇÃO DA  BAGAGEM
A bagagem deve estar identificada tanto por dentro como por 
fora, com nome completo, cidade, país, telefone, endereço e 
cep. Deve colocar sempre a etiqueta da Abreu que lhe será 
entregue pelo guia no início da viagem e que servirá como 
identificação do seu grupo. A etiqueta deve ser colocada na 
alça superior quando a mala está vertical. É muito importante 
que a etiqueta apresente o número que lhe corresponde na 
lista de passageiros da viagem.

O QUE LEVAR NA BAGAGEM
Leve o estritamente necessário. Evite sair do Brasil com mais 
de 20kg e voltar com mais de 30kg. Sua viagem é de lazer; para 
aproveitá-la e divertir-se, você precisa de tranquilidade. Seja 
prático. As pessoas que levam muita bagagem geralmente não 
usam a metade. Celular GSM (desbloqueado) e carregador; 
adaptador de tomada universal; despertador; capa de chuva; 
calculadora; dados para cancelar os cartões de crédito, cópia do 
passaporte, do bilhete e do seguro de viagem.

A BAGAGEM FOI EXTRAVIADA PELA COMPANHIA 
AÉREA. PROCEDIMENTOS.
Caso ocorra qualquer problema com a bagagem despachada 
durante a viagem aérea, apresente a reclamação junto dos 
atendentes do balcão “BAGGAGE CLAIM”. Será preenchido 
um formulário do qual lhe entregarão uma cópia, com 
um número de protocolo. Lembre-se de anotar o telefone 
de contato para ligar depois. Tenha o cuidado de deixar o 
nome dos hotéis que vai usar nos próximos dias, tal como 
se encontram na documentação de viagem que recebeu, 
de modo a que as malas lhe possam ser entregues logo que 
localizadas.
IMPORTANTE: Caso tenha seguro de bagagem, informe 
imediatamente o ocorrido à sua companhia e ao guia Abreu 
que acompanhará a viagem, para que este o possa ajudar na 
localização da mala.
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O guia tentará ajudar, ligando para a companhia, mas a 
Abreu não poderá se responsabilizar pela recuperação 
da bagagem, nem pelo envio ou por informações 
desencontradas. As companhias aéreas disponibilizam um 
site para rastreamento da bagagem extraviada (http://www.
worldtracer.aero/filedsp/tp.htm).

QUAL A MELHOR MANEIRA DE MINIMIZAR OS 
INCONVENIENTES DE BAGAGEM EXTRAVIADA?
Se estiver viajando com alguém, ponha parte de suas roupas 
na mala dessa pessoa, e vice-versa. Se uma das malas for 
extraviada, esta medida amenizará o transtorno até que a 
mala chegue. Transporte na sua bagagem de mão uma ou 
duas mudas de roupa para uma eventualidade.

SE A MALA FOR DANIFICADA NO MANUSEIO, A 
ABREU SE RESPONSABILIZA?
A Abreu não se responsabiliza por danos causados às malas, 
pelo, ou durante o manuseio, principalmente às rodinhas 
externas e alças. O guia estará sempre presente na carga e 
descarga de bagagens de e para o ônibus, mas é importante 
que perceba que, embora as malas sejam manuseadas com 
o cuidado necessário, elas serão inevitavelmente apertadas, 
amassadas e sujeitas a esforços. Assim, a quebra de uma 
alça, ou de uma roda, não é falta de cuidado, é resultado do 
manuseio e do peso, muitas vezes excessivo das malas.

A ABREU AJUDARÁ A RECUPERAR BAGAGEM  OU 
ARTIGOS ESQUECIDOS?
A Abreu não se responsabiliza por recuperar bagagem ou artigos 
perdidos, roubados ou esquecidos nos hotéis, aeroportos, aviões, 
ônibus, etc. O guia o auxiliará na localização, mas sempre sem 
qualquer responsabilidade por parte da Abreu.

HORÁRIOS E PONTOS DE ENCONTRO
Cabe ao viajante reconfirmar os horários e locais de 

encontro com o guia. Os problemas com a perda de serviços 
ou as consequências econômicas derivadas por uma não 
apresentação à hora estabelecida, no lugar assinalado, tanto 
ao início de um roteiro como durante o seu percurso, serão 
da responsabilidade exclusiva do viajante, isentando a Abreu 
por perda de serviços ou gastos na reincorporação ao roteiro.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

TRASLADOS
No caso dos Circuitos Europeus, tem direito aos 

traslados de e para o aero porto, somente se coincidir com os 
dias de início e fim da excursão.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

HOTÉIS
Os hotéis foram especialmente selecionados de acordo 

com as exigências da Abreu para o tipo de viagem que eleger. 
Os hotéis finais serão os que constam da lista que lhe será 
distribuída, junto com a documentação da viagem.

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA NOS HOTÉIS
A entrada é geralmente às 14h00, e a saída até às 10h00 
ou 12h00, conforme as normas de cada hotel. Se desejar 
ter o quarto à sua disposição antes ou depois dos horários 
previstos, solicite ao seu agente de viagens antes de sair do 
Brasil, a reserva de diárias extra.

ACOMODAÇÃO NOS QUARTOS
A maioria dos quartos na Europa é composta de duas camas de 
solteiro. Os tamanhos das camas e quartos dos hotéis europeus 
são dimensionados para duas pessoas. Os quartos são padrão 
Standard (simples). É difícil conseguir quartos conjugados. Se 
desejar cama de casal, informe ao agente de viagens no ato da 
reserva, mas estarão sujeitas a confirmação no ato do check-in. 

QUARTOS TRIPLOS
Na Europa, os quartos triplos são quartos duplos casal com 
uma cama extra e, por isso, não são  confortáveis e a terceira 
cama pode ser de armar ou similar. A Abreu não aconselha 
quartos triplos para 3 adultos.

RESERVA DE QUARTO DUPLO A COMPARTILHAR
Se fez esta opção, ou seja preferiu não pagar o suplemento de 
quarto individual, poderá ter diferentes pessoas, do mesmo 
sexo, dividindo o quarto consigo no decorrer da viagem.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

REFEIÇÕES
O café da manhã é sempre do tipo buffet. No caso 

de circuitos em que são fornecidas algumas ou todas as 
refeições (Excursões Plus), o cardápio é fixo, não permitindo 
a escolha dos pratos. Todas as refeições são feitas em grupo, à 

mesma hora, em espaço designado pelo hotel (local e número 
de mesas), não podendo ocupar-se lugares aleatórios no 
restaurante. Passageiros com restrições alimentares deverão 
comunicar ao guia no primeiro dia da viagem. Entretanto, não 
se pode garantir um menu alternativo.
NOTA: Nunca deixe sua bolsa, ou outros pertences sem 
vigilância, tanto nos restaurantes dos hotéis como em outros 
na rua. Por segurança, ande com a bolsa colada ao corpo e 
nunca a deixe solta ou aos cuidados de terceiros.

CAFÉ DA MANHÃ
Para oferecer um atendimento mais ágil, os hotéis reservam 
para o café da manhã uma sala exclusiva para grupos. Seu 
guia informará o horário marcado e o local para o café. 
Aconselhamos chegar cedo ao local designado, pois em 
algumas cidades o número de grupos causa atrasos no 
serviço, principalmente na alta temporada.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

GUIAS E PASSEIOS
Em todas as nossas viagens há a presença de um Guia 

Abreu. O idioma oficial de nossas viagens é o português 
(Europa Primeira Classe) e português e espanhol (Europa 
para Todos). O guia será sempre o mesmo e estará presente 
desde o início da viagem na Europa. O guia não estará 
presente nas noites extra, nos dias e horários livres. 

O QUE FAZER NOS DIAS E HORÁRIOS LIVRES
Estes dias e horários livres são reservados para atividades a 
gosto pessoal. Vá ao museu, aproveite um ótimo restaurante, 
faça um passeio opcional na região, caminhe pela cidade, 
descanse, etc.

COMO TOMAR CONHECIMENTO DA 
PROGRAMAÇÃO E HORÁRIOS
Independente do contato do guia, confira no roteiro 
detalhado da viagem, as atividades programadas. Seja 
pontual e procure por avisos próximos à recepção, onde terá 
informações pertinentes sobre a sua viagem.

PAPEL DO GUIA ABREU DURANTE A VIAGEM
O guia tem o papel de administrar a viagem. A cada 
momento estará fazendo contato com os fornecedores, 

CONTINUAÇÃO 

Manual  
da sua  
viagem
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para reconfirmar o horário de chegada do grupo, refeições 
(quando incluídas), organizar a entrega das chaves, 
acomodação nos quartos, voos de regresso, controle de 
entrada e de saída das bagagens, problemas de doença, 
etc. Colabore com o seu guia, atendendo as instruções e 
chegando com antecedência nos locais e horários marcados.

SERVIÇO DE DESPERTAR
Quando possível, o guia acionará o serviço de despertador 
do hotel, mas a Abreu não se responsabiliza por este serviço. 
Recomendamos que leve um despertador.
ATENÇÃO: Cabe ao viajante sempre reconfirmar os horários 
e locais de encontro com o guia. 

NÃO ESTAVA NO HORÁRIO E LOCAL COMBINADO
Se não comparecer no local e hora combinados, o guia 
tomará todas as providências necessárias para o localizar, 
mas deverá continuar a viagem sem a sua presença. Cabe ao 
viajante sempre reconfirmar os horários e locais de encontro 
com o guia. Por favor seja pontual.

PERFIL DO GUIA ABREU
Os guias selecionados pela Abreu são profissionais com 
elevados conhecimentos, aprovados pela Academia de Guias 
Abreu, poliglotas, possuem múltiplas funções e se dedicam 
ao grupo por inteiro.

GUIA LOCAL
Nas principais cidades e de acordo com a programação, 
também está incluída a presença de um guia local, 
proporcionando um maior detalhe de informações sobre as 
visitas. Normalmente o idioma falado é o português ou, em 
raras exceções, o espanhol.

PERDA DE DOCUMENTOS E AJUDA DO GUIA
Nem sempre o guia poderá acompanhá-lo devido às 
suas obrigações para com o grupo, mas sempre que tiver 
disponibilidade, tomará as providências necessárias para 
o auxiliar, como denúncia na delegacia de polícia mais 
próxima e contato com a Embaixada. Os passeios perdidos, 
devido ao tempo gasto com a burocracia legal, não serão 
reembolsados.

SÓ FALO PORTUGUÊS. O GUIA PODERÁ DAR-ME 
ATENÇÃO PERSONALIZADA?
Os guias, por mais que se esforcem, não têm como dar 
atenção personalizada a nenhum cliente, mesmo às 
pessoas com idade avançada, inexperientes ou com alguma 
necessidade especial. Nesses casos, recomendamos viajar 
com um acompanhante que se responsabilize.

VISITAS INCLUÍDAS NA PROGRAMAÇÃO
A Abreu oferece em seus circuitos o melhor e mais completo 
programa de visitas e traslados já incluídos, Confira quais são 
no roteiro detalhado da viagem. Em muitos casos incluem 
entradas e guia local. 
NOTA: Embora seja raro, é possível que a Abreu, a qualquer 
momento, necessite alterar a ordem do percurso em 
qualquer dos itinerários, alterar as horas de saída, mudar a 
programação original de lugares e cidades visitadas, sempre 
que existirem motivos justificáveis.

QUAIS SÃO E COMO RESERVAR OS PASSEIOS 
OPCIONAIS
Peça a relação dos passeios opcionais ao seu agente de 
viagens no Brasil, que receberá toda a informação da 
Abreu. Todos os passeios terão obrigatoriamente de ser 
reservados localmente, à chegada, com o guia acompanhante 
da excursão e pagos em Euros. É importante que venha 
preparado com dinheiro para esse fim. Ocasionalmente 
poderá ser aceito o pagamento em cartão, mas será sempre 
uma situação excepcional e não garantida. Contudo, na posse 
de um cartão habilitado, poderá sacar dinheiro em toda a 
Europa através da rede de caixas automáticas, presentes em 
todas as cidades. Peça ajuda ao seu guia.

Serviços
Incluídos

Saídas
Garantidas

ÔNIBUS
As viagens são realizadas em ônibus padrão turístico 

com ar-condicionado, música, vídeo e microfone. O conforto do 
ônibus pode variar conforme o país em que foi contratado. Afim 
de que possamos manter nossas saídas garantidas, sempre 
que uma excursão não atinja o número mínimo para operação 
com ônibus, a Abreu realizará o circuito em micro-ônibus com 
o acompanhamento de motorista-guia por uma questão de 
higiene, solicitamos que não coma dentro do ônibus. Para a sua 
tranquilidade, todos os motoristas e ônibus contratados pela 
Abreu cumprem as rigorosas normas europeias de segurança.
Alguns ônibus possuem banheiro, mas o seu uso não é 
permitido. Durante os deslocamentos são efetuadas paradas 
em áreas de serviço, que podem ter condições limitadas. Cada 
ônibus tem um único motorista, que conduz e aloca a bagagem, 
com um número restrito de horas de serviço, devido às restritas 
leis europeias, criadas para segurança dos passageiros.

PARADAS TÉCNICAS EM VIAGEM
A cada duas horas e meia, em média, fazem-se paradas 
em áreas de serviço para descansar e possibilitar o uso do 

banheiro. Cuidado com o horário e seus pertences. Em caso 
de necessidade, informe o guia, e ele pedirá ao motorista 
que improvise uma parada logo que possível. Dependendo 
da estrada, poderá demorar alguns minutos, por falta de 
um local apropriado. Recomendamos que vá ao banheiro 
durante as paradas técnicas nas áreas de serviço.
Os ônibus não podem parar em qualquer lugar e são 
obrigados a seguir a legislação de condução, paradas e 
estacionamento de cada cidade. 

LUGARES NO ÔNIBUS
A partir do primeiro dia de viagem, os lugares serão ocupados 
em sistema de rodízio, para todos os passageiros, em cada 
etapa de mudança de cidade.  
O guia explicará localmente o sistema a utilizar.
Cinto de segurança
Em todos os países da União Europeia, é obrigatório o uso de 
cintos de segurança em todos os veículos, incluindo ônibus 
turísticos.

NACIONALIDADE DO MOTORISTA
Normalmente é português porém, em determinados roteiros, 
o motorista poderá ser da região e falar o idioma local.

COMO CONFERIR AS DISTÂNCIAS ENTRE CIDADES
No catálogo da Abreu, nas páginas iniciais, há um mapa com 
as distâncias entre as cidades e o tempo médio de viagem.
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O Guia Abreu é ainda uma pessoa com um trato 
pessoal bem especial, com boa disposição, dedicação 
e carinho por todas as pessoas do grupo. Ele estará 
sempre pronto a lhe ajudar em qualquer situação, 
mesmo a mais complicada.

Assim se explica a razão por que tantas pessoas 
voltam a viajar com a Abreu; porque os Guias Abreu 
são, reconhecidamente, os melhores do mercado!

Como vê, são muitos dias, muitas horas… sempre 
a pensar em você, que nos prestigia com a sua 
preferência. 

Obrigado!

Quem já teve a oportunidade de viajar em grupo, 
sabe como pode ser uma das melhores experiências 
de sua vida. Ao longo desses dias partilhamos 
momentos especiais e experiências com pessoas 
com os mesmos interesses, aprendemos sobre outras 
culturas, degustamos pratos deliciosos e vivenciamos 
momentos memoráveis.

Mas para que isso seja possível, há uma peça 
fundamental: o Guia acompanhante e a sua 
capacidade de nos encantar, de mostrar aqueles 
locais e falar dessa cultura, de estar do nosso lado e 
nos emocionar com suas palavras. 

O Guia Abreu é um profissional com amplos 
conhecimentos em línguas – falando 5 ou 6 idiomas 
– história, cultura, geografia, gastronomia e em muitos 
outros temas. Além dessa preparação de base, recebe 
também formação na Academia de Guias, onde 
são ministrados vários cursos de aperfeiçoamento 
e realizadas reuniões semanais, de que resultam 
sempre novas sugestões para aperfeiçoar este ou 
aquele detalhe da viagem.

10   Circuitos Europeus
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CENTENÁRIO 
DAS APARIÇÕES DE FÁTIMA 2017

O ano de 2017 é especialmente importante 
por várias razões, entre as quais a 
celebração dos 100 anos das Aparições de 
Fátima.

Segundo a tradição, foi em Maio de 1917 
que a Virgem Maria terá aparecido aos 
três jovens pastorinhos na Cova da Iria, 
local onde hoje em dia existe o grandioso 
Santuário de Fátima.

De acordo com os relatos escritos por 
Lúcia, estariam os três jovens, de origem 
humilde, Lúcia dos Santos (de 10 anos), 
com seus primos Francisco (9 anos) e 
Jacinta Marto (7 anos), a guardar o seu 
rebanho, quando se aperceberam de “...
uma senhora mais branca que o Sol” no 
alto de uma azinheira.

Sempre de acordo com os relatos de 
Lúcia, apenas ela via, ouvia e falava com 
a aparição, Jacinta via e ouvia e Francisco 
apenas via, mas não a ouvia.

Além dos três meninos, desde a primeira 
aparição, no dia 13 de Maio, até à última, a 
13 de Outubro de 1917, milhares de pessoas 
foram testemunhas destes fenómenos 
sobrenaturais, que culminariam com o 
“Milagre do Sol” em Outubro. 

Independentemente de sermos crentes ou 
apenas curiosos, a realidade é que desde 
então Fátima se tornou um destino de 
peregrinação de milhões de pessoas, que 
buscam neste local o espírito de paz, amor 
e compreensão por que todos ansiamos.

Por essa razão, a Abreu preparou um 
programa de visita a Portugal, com ênfase 
para uma estadia em Fátima, de modo a ter 
a oportunidade de participar nas atividades 
deste ano tão especial.
Junte-se a nós!



Nossa Senhora de Fátima
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SAÍDAS

2017:
Abril 5, 19
Maio 3, 31
Junho 14, 21, 28
Julho 12, 19, 26
Agosto 2, 16, 23, 30
Setembro 13, 20
Outubro 18, 25
Novembro 1, 8, 15, 22, 29
Dezembro 6, 13, 20, 27

2018:
Janeiro 3, 10, 17, 24, 31
Fevereiro 7, 14, 21, 28
Março 7, 14, 21, 28

Visitando: Porto, Coimbra, Fátima e Lisboa
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 Novidade  

Centenário das 
Aparições de 
Fátima
6 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada no Porto
Chegada no aeroporto do Porto e traslado ao hotel. Dia livre 
para os primeiros contatos com a charmosa capital do Norte. 
Hospedagem.

2º Dia – Porto
Café da manhã e visita desta cidade que recentemente teve 
a sua parte antiga classificada como Patrimônio Mundial 
pela UNESCO; destaque para a Igreja da Lapa, a Sé do séc. 
XII e visita panorâmica da cidade (Av. dos Aliados, Torre dos 
Clérigos, Av. da Boavista, Bairro da Foz, Ponte da Arrábida 
e Ponte de D. Luís) terminando numa Cave de Vinho do 
Porto para visita e degustação (entrada incluída). Restante 
do dia livre em que poderá apreciar o tradicional comércio 

da “baixa portuense”; sugerimos fazer um passeio de barco 
no rio Douro, para ver a cidade de um ângulo diferente e 
almoçar num restaurante de um bairro típico (opcional). 
Hospedagem.

3º Dia – Porto > Coimbra > Fátima
Após o café da manhã, saída para Coimbra, situada nas 
margens do Rio Mondego; terra natal de seis Reis e capital de 
Portugal até 1256, além de sede da mais antiga Universidade 
do país, fundada em 1290 pelo Rei D. Dinis, onde poderemos 
visitar a sua famosa Biblioteca barroca, considerada uma 
das mais ricas do mundo. Continuação para Fátima e visita 
ao Santuário, um dos principais locais de peregrinação 
do mundo. Passagem ainda em Aljustrel, aldeia dos três 
Pastorinhos de Fátima, aonde rumam milhares de peregrinos 
ao longo de todo o ano para conhecer os Valinhos e as casas 
de Lúcia, Jacinta e Francisco. No final do dia, possibilidade de 
assistir à Procissão das Velas. Hospedagem.

4º Dia – Fátima > Lisboa
Café da manhã e manhã livre em Fátima para atividades 
pessoais. Saída para Óbidos e visita a pé pelas estreitas 
ruas e pequenas praças, a fim de conhecer esta belíssima 
vila, considerada um dos melhores exemplos de cidadela 
medieval na Europa. Continuação para Lisboa. Hospedagem.

5º Dia – Lisboa
Café da manhã e visita da cidade, incluindo Belém, 
onde se situam a Torre de Belém, fortaleza construída 
no séc. XVI e que é hoje o emblema turístico da capital 
portuguesa, o Padrão dos Descobrimentos, monumento 
construído em 1960 no local de onde partiram as caravelas 
de Pedro Álvares Cabral e de Vasco da Gama para suas 
grandes viagens de descobrimentos e o Mosteiro dos 
Jerônimos, construído no séc. XVI por ordem de D. Manuel 
I. Continuação para o centro da cidade, passando pelas 
estreitas ruas do centro histórico de Lisboa; Estrela, Largo 
de Camões, Chiado, Praça do Comércio. Continuação 
em ônibus pela Baixa Pombalina, Praça do Rossio (o 
coração da cidade), Praça dos Restauradores, com o seu 
obelisco comemorativo da restauração da independência 
portuguesa, Avenida da Liberdade e Praça Marquês de 
Pombal. Tarde livre em que sugerimos um passeio  opcional 
a Sintra, Cabo da Roca, Cascais e Estoril. À noite, sugerimos 
um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da música 
tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país 
(opcional). Hospedagem.

6º Dia – Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

PORTUGAL

ESPANHA

OCEANO
ATLÂNTICO

 HOTÉIS
PORTO
CROWNE PLAZA PORTO H H H H

PORTO
VILA GALÉ PORTO H H H H

FÁTIMA
ESTRELA DE FÁTIMA H H H H

LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL H H H H 
NH LISBOA CAMPO GRANDE H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 5 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em Van de turismo de luxo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

Motorista de Turismo em idioma português;
• Visitas panorâmicas das Cidades do Porto e de 

Lisboa;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo seu 

Motorista de Turismo: Coimbra, Fátima e Óbidos.

DESDE € 1.490
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

LISBOA

FÁTIMA

COIMBRA

PORTO

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril 2017 a março 2018 € 1.490 € 270
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Nas próximas páginas 
poderá encontrar uma 
ampla seleção de viagens, 
com a tradicional qualidade 
dos clássicos Circuitos 
Europeus da Abreu, que 
aqui apresentamos como 
Europa de Primeira Classe.

Paris
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Londres

Como em toda nossa programação, tratam-
se de circuitos desenhados, contratados e 
operados pela Abreu, com itinerários revistos 
e melhorados anualmente, de acordo com 
as fichas de apreciação de nossos estimados 
Clientes e a opinião de nossos Guias 
profissionais.
Uma das principais características da Europa 
de Primeira Classe é a escolha criteriosa 
de hotéis, em que damos preferência à 
localização no centro das cidades, de modo 

a que, aliado ao conforto de hotéis de 4 e 5 
estrelas, nas principais cidades, tenha todo o 
tempo à sua disposição, para desfrutar dos 
locais visitados sem precisar gastar mais 
tempo e dinheiro com deslocamentos.
Na Abreu, consideramos que o tempo em 
viagem não se mede em dias, mas em 
horas e minutos. Por isso, fazemos questão 
de hospedar os nossos Clientes perto dos 
monumentos e do comércio, para que possa 
apreciar sua viagem sem limites.
Um dos mais sólidos argumentos de nossas 
viagens – comprovado pelo testemunho de 
milhares de passageiros – é o fato de todas 
nossas excursões serem acompanhadas por 
Guias profissionais de língua portuguesa, 
com licenciatura em turismo e formação 
contínua na Academia de Guias Abreu, 
falando 5 ou 6 idiomas, para poder lhe 
dar todo o apoio necessário durante sua 
viagem.
Além disso, estão sempre a seu lado para 
ajudar em qualquer situação inesperada, 
aconselhando e dando o seu parecer 
especializado, quebrando todas as falhas de 
comunicação que possam surgir.
Em nossos circuitos Europa de Primeira 
Classe, nunca viajará em um ônibus com 

EUROPA
PRIMEIRA
CLASSE

passageiros de idiomas diferentes. Quem já 
o fez, sabe como é incômodo passar 15 ou 
20 dias  escutando as explicações em duas 
línguas…
O Guia Abreu que acompanha a viagem – 
do primeiro ao último dia – apenas falará 
em português, tratando de lhe informar de 
todos os detalhes pertinentes sobre os locais 



Circuitos Europeus   19

CIRCUITOS
PLUS

A história, 
as tradições 
e os encantos  
europeus estão 
à sua espera!

visitados e dando sugestões para os seus 
tempos livres.
Também já sabe que nunca reunimos no 
mesmo ônibus passageiros hospedados em 
hotéis de categorias diferentes ou com vários 
regimes alimentares.
Por isso, ao viajar com a Abreu, todo o grupo 
ficará hospedado no mesmo hotel de 4 ou 
5 estrelas, de modo a que possa começar a 
conhecer cada cidade desde o primeiro minuto.
Outro fator importante nas viagens Abreu é a 
qualidade dos ônibus e o profissionalismo e 
simpatia de nossos motoristas.
Utilizamos apenas ônibus das melhores 
marcas de até 5 anos de idade, para que seu 
conforto seja maximizado.
Ninguém conhece as estradas europeias 
como nossos motoristas, o que transmite 
ao passageiro uma inegável tranquilidade e 
segurança.
Quem está habituado a viajar com a Abreu, 
sabe como cuidamos dos detalhes para seu 
conforto.
Por isso, temos sempre incluídos os traslados 
no início e no final das viagens e o porte de 
bagagens na entrada e saída dos hotéis, para 
que não tenha de se preocupar com estas 
questões.

Na agência Abreu temos a forte convicção 
de que não se deve limitar a liberdade 
do viajante, de modo que a escolha do 
que visitar ou comer sejam condições 
essenciais para uma melhor compreensão 
do país visitado.

No entanto, existe há algum tempo a 
procura de viagens com todas as refeições 
e visitas incluídas por parte de um público 
que prefere abdicar dessa liberdade a favor 
de ter tudo planejado. Assim, decidimos 
criar as saídas Plus, que incluem as 
refeições desde o jantar do primeiro dia ao 
do penúltimo dia (bebidas excluídas), bem 

como um conjunto de visitas selecionadas 
para o melhor aproveitamento do tempo 
de viagem.

Se decidir optar por esta solução, pedimos 
que tenha em conta as limitações próprias 
das opções de menus fixos e de hábitos 
alimentares diferentes dos nossos. 
Tentaremos, dentro do possível, superar 
estas dificuldades propondo pratos 
tradicionais, de modo que a sua viagem 
seja a realização de mais um sonho, com a 
ajuda da Agência Abreu.
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Meliá White House Hotel
Ao lado do Regent’s Garden e a 10 min. do 
Museu Madame Tussauds.
www.melia.com

Catalonia Atocha
Na Calle Atocha, a 2 minutos a pé da Plaza 
Mayor e a 5 minutos da Puerta del Sol.
www.hoteles-catalonia.com

LONDRES Inglaterra MADRI Espanha

Dom Pedro Palace
Luxuoso hotel com óptima localização no 
centro de Lisboa e na frente do shopping 
Amoreiras, disponibiliza quartos amplos e 
elegantes.
www.dompedro.com

Novotel Budapest 
Centrum
Numa das principais avenidas  de Peste, frente 
ao famoso café  New York.
www.novotel.com

Vila Galé Évora
Recém inaugurado, este confortável hotel 
fica a 5 minutos a pé das históricas muralhas 
medievais de Évora, perto de tudo.
www.vilagale.com

Holiday Inn Krakow City 
Centre
A 5 minutos a pé da Praça principal da cidade, 
totalmente renovado, com quartos muito 
amplos.
www.holidayinn.com

Scandic Grand Central
Um hotel muito moderno com uma excelente 
localização próximo de atrações turísticas, 
restaurantes e comércio.
www.scandichotels.com

Saray
Arquitetura de inspiração árabe,  
com o conforto do séc. XXI
www.h-santos.es

AMSTERDÃ Holanda

LISBOA Portugal

BUDAPESTE Hungria

ÉVORA PortugalCRACÓVIA Polônia ESTOCOLMO Suécia

GRANADA Espanha

Ramada Apollo 
Amsterdam Centre
No 17º piso tem um sky bar com vistas 
panorâmicas sobre Amsterdã. Foi considerado 
o melhor hotel holandês de 2015 pelo 
International Hotel Awards.
www.ramada-amsterdam.com

SELEÇÃO
PRIMEIRA CLASSE
Para conhecer a cidade 
desde o primeiro minuto

COPENHAGUE Dinamarca

BERLIM Alemanha

Scandic Hotel 
Copenhaguen
Fica localizado no coração da cidade justo ao 
lado de bares e restaurantes e perto do Parque 
do Tivoli bem como da City Hall Square.
www.scandichotels.com

Maritim Proarte Hotel 
Berlin
Próximo à famosa Av. Unter den Linden, onde 
se encontra a Porta de Brandemburgo.
www.maritim.com

Catalonia Barcelona Plaza
Na Praça de Espanha, frente ao Palácio Real e 
a 5 minutos do Pueblo Español.
www.hoteles-catalonia.com

BARCELONA Espanha

http://www.melia.com/
http://www.hoteles-catalonia.com/
http://www.dompedro.com/
http://www.novotel.com/
http://www.vilagale.com/
http://www.holidayinn.com/
http://www.scandichotels.com/
http://www.h-santos.es/
http://www.ramada-amsterdam.com/
http://www.scandichotels.com/
http://www.maritim.com/
http://www.hoteles-catalonia.com/
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Moscow Marriott Grand 
Hotel
Na avenida de Tverskaya, umas das principais 
avenidas comerciais da cidade
www.marriott.com

Holiday Inn Munich City 
Centre
Excelente hotel localizado a poucos minutos a 
pé do Museu Alemão e do grande calçadão da 
cidade que representa o coração de Munique. 
O hotel tem saída direta no Metrô.
www.ihg.com

Paris Marriott Rive Gauche 
Hotel & Conference Center
Um dos melhores 4 estrelas da margem 
esquerda  do Rio Sena, perto do Quartier Latin 
e de Saint-Germain-des-Prés.
www.marriott.com

Grandior Hotel Prague
Hotel totalmente renovado no centro de Praga, 
reabriu em 2014. Fica a 5 minutos a pé da Praça 
da República e a 15 minutos da Praça Velha.
www.hotel-grandior.cz

Oca Puerta Del Camino
Situado no Bairro de San Lázaro, área tranquila 
e privilegiada, próximo de vários pontos de 
interesse.
www.ocahotels.com

Sheraton Porto Hotel  
& Spa
A 5 minutos do centro, do lado  
da principal avenida da cidade.
www.sheratonporto.com

Grand Hotel Emerald
Dispõe de uma excelente localização a poucos 
minutos a pé da principal avenida comercial de 
São Petersburgo(Nevsky Prospeckt).
www.grandhotelemerald.com

Radisson Blu Centrum 
Localizado apenas a 10 minutos a pé do 
famoso Palácio da Cultura e da Ciência e 
do grande shopping “Zlote Tarasy”. Possui 
excelentes e confortáveis quartos e é um dos 
melhores 5 estrelas de Varsóvia.
www.radissonblu.com

Barceló Costa Vasca
Localizado próximo da baía da Concha, 
destaca-se pelos seus quartos de design 
moderno e confortável.
www.barcelo.com

Best Western Hotel 
Universo
No coração de Roma, junto à Praça da 
República e da famosa Via Nazionale, a 100m 
da Basílica de Santa Maria Maior.
www.hoteluniverso.com

NH Laguma Palace
Um hotel moderno e prático a 10 minutos da 
entrada de Veneza dos Canais
www.nh-hoteles.pt

Montebelo Viseu Hotel  
& Spa
Situado numa das áreas mais nobres da 
cidade de Viseu e muito próximo do centro 
histórico.
www.montebeloviseu.pt

InterContinental Vienna
Localização centralíssima, em frente ao 
parque da cidade.
www.ichotelsgroup.com

MOSCOU Rússia MUNIQUE Alemanha

PARIS França PRAGA República Tcheca

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Espanha

PORTO Portugal

SÃO PETERSBURGO Rússia

VARSÓVIA Polónia

SAN SEBASTIÁN EspanhaROMA Itália

VENEZA (MESTRE) Itália VISEU PortugalVIENA Áustria

Grand Hotel Duomo Pisa
A 200 metros da Torre de Pisa  
e de todos os monumentos.
www.grandhotelduomo.it

PISA Itália

http://www.marriott.com/
http://www.ihg.com/
http://www.marriott.com/
http://www.hotel-grandior.cz/
http://www.ocahotels.com/
http://www.sheratonporto.com/
http://www.grandhotelemerald.com/
http://www.radissonblu.com/
http://www.barcelo.com/
http://www.hoteluniverso.com/
http://www.nh-hoteles.pt/
http://www.montebeloviseu.pt/
http://www.ichotelsgroup.com/
http://www.grandhotelduomo.it/


 HOTÉIS
LISBOA
DOM PEDRO PALACE H H H H H

COIMBRA
VILA GALÉ COIMBRA H H H H

GUIMARÃES
HOTEL DE GUIMARÃES H H H H

PORTO
SHERATON PORTO HOTEL & SPA H H H H H

VISEU
MONTEBELO VISEU HOTEL & SPA H H H H H

ÉVORA
VILA GALÉ ÉVORA H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 6 e 13 setembro e 1 novembro , 

devido à realização de congressos e feiras, a 
hospedagem em Lisboa poderá ser em um hotel 
localizado nos arredores.

• Na saída de 27 dezembro, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem no Porto poderá 
ser em um hotel localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 9 Cafés da manhã buffet e 10 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis (incluindo almoço 
enograstronômico em Herdade local com visita e 
degustação);

• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
•  Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
•  Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
•  Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
•  Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Lisboa e Porto;
•  Outras Cidades e Locais comentados pelo 

nosso Guia: Belém, Óbidos, Batalha, Coimbra, 
Braga, Santiago de Compostela, Viana do Castelo, 
Amarante, Vila Real, Lamego, Serra de Estrela e 
Évora;

•  Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Igreja dos Jerônimos, Santuário de 
Fátima, Biblioteca de Coimbra, Sé do Porto, Jardim 
do Palácio Episcopal e Capela dos Ossos;

• Visita do local da Porcelana Vista Alegre;
•  Subida no bondinho movido a água até ao 

Santuário do Bom Jesus de Braga;
•  Visita e degustação em uma cave de Vinho do 

Porto.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.175
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

Descobrimentos e o Mosteiro dos Jerônimos, construído 
no séc. XVI por ordem de D. Manuel I (entrada na igreja). 
Continuação em ônibus pela Baixa Pombalina, Praça do 
Rossio, Praça dos Restauradores, Avenida da Liberdade e 
Praça Marquês de Pombal. Tarde livre em que sugerimos 
visita opcional a Queluz, Sintra, Cascais e Estoril. À noite, 
sugerimos um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da 
música tradicional portuguesa e com danças folclóricas do 
país (opcional).

3º Dia – Lisboa > Óbidos > Fátima > Coimbra
Após o café da manhã, saída de Lisboa em direção a Óbidos. 
Visita a pé pelas estreitas ruas e pequenas praças. Continuação 
para o Mosteiro da Batalha, obra-prima da arquitetura gótica 
portuguesa. Breve parada junto ao Mosteiro. Chegada a 
Fátima, onde teremos tempo livre para o almoço e visita ao 
Santuário. Chegada a Coimbra, e visita da magnífica Biblioteca 
da Universidade e breve visita da baixa da cidade, onde estão 
os bares, restaurantes, pastelarias e lojas desta capital do Mon-
dego. Hospedagem e jantar no hotel. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

Circuito  
de Portugal  
com Santiago  
de Compostela
10 dias de viagem

Itinerário 

1º Dia – Chegada a Lisboa
Chegada à bela capital portuguesa e traslado para o hotel. 
Hospedagem e jantar no hotel. 
Nota importante: Para podermos garantir todos os serviços, 
a chegada a Lisboa deverá ser antes das 17h00.

2º Dia – Lisboa 
Café da manhã e almoço no hotel. Pela manhã, visita 
pela cidade, incluindo a Torre de Belém, o Padrão dos 

SAÍDAS

2017:
Março 29  
Abril 5, 12, 19, 26  
Maio 3, 10, 17, 24, 31 
Junho 7, 14, 21, 28  
Julho 5, 12, 19, 26 
Agosto 2, 9, 16, 23, 30 
Setembro 6, 13, 20, 27  
Outubro 4, 11, 18 
Novembro 1, 15, 29
Dezembro 27

2018:
Janeiro 17  
Fevereiro 7  
Março 7, 21

Visitando: Lisboa, Óbidos, Fátima, Coimbra, Aveiro, Ílhavo, Braga, Guimarães, Valença, Santiago de Compostela, Porto, 
Região do Douro, Lamego, Viseu, Castelo Branco e Évora

Lisboa
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ESPANHA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO

ÉVORA

CASTELO BRANCO

VISEU

GUIMARÃES

BRAGA

LISBOA

FÁTIMA

PORTO

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

COIMBRA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

março, abril, maio, 
junho, agosto e  
outubro 2017

€ 1.185 € 435

julho e setembro 2017 € 1.260 € 435

novembro 2017  
a março 2018 € 1.175 € 435



Santiago de Compostela

Fátima

Douro
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4º Dia – Coimbra > Aveiro > Ílhavo > Braga > 
Guimarães
Café da manhã e saída para Aveiro, conhecida como a 
“Veneza de Portugal”. Breve parada no centro para fotos. 
Continuação para  Ílhavo, onde se produz a Porcelana 
Vista Alegre. Parada e tempo livre. Continuação para 
o Norte de Portugal até Braga, começando pelo centro 
histórico, onde veremos os lindos Jardins de Santa 
Bárbara e a Catedral. Tempo livre para almoço. De tarde, 
subida ao Santuário do Bom Jesus no célebre bondinho 
de 1882 movido a água. Continuação para Guimarães, 
primeira capital do País. À chegada, parada junto ao 
palácio dos Duques de Bragança, Castelo e Capela de São 
Miguel. Passeio a pé pelo centro histórico, Patrimônio da 
Humanidade, tombado pela UNESCO. Hospedagem e 
jantar no hotel.

5º Dia – Guimarães > Valença > Santiago de 
Compostela > Porto
Continuação através da bela região até Valença. Breve parada. 
Entrada na Espanha e continuação pela região das “Rias 
Bajas” para Santiago de Compostela (centro religioso e de 
peregrinação, depois da descoberta do túmulo do apóstolo 
Santiago, no séc. IX). Tempo livre. Visita da Catedral. De tarde, 
regresso a Portugal. Continuação até Viana do Castelo e breve 
parada. Continuação para o Porto para jantar e hospedagem 
no hotel.

6º Dia – Porto 
Estadia em regime de café da manhã e jantar no hotel. 
Pela manhã, visita desta cidade com destaque para a Sé 
do séc. XII (entrada) e visita panorâmica da cidade (Av. 
dos Aliados, Torre dos Clérigos, Av. da Boavista, Bairro da 
Foz, Ponte da Arrábida e Ponte de D. Luís) terminando 
numa Cave de Vinho do Porto para visita e degustação. 
Resto do dia livre. Sugerimos um passeio de barco no rio 
Douro, almoçando num restaurante de um Bairro Típico 
(opcional).

7º Dia – Porto > Região do Douro > Lamego > Viseu
Após o café da manhã, saída para Amarante e breve 
parada. Continuação através da espetacular paisagem do 
vale do Douro, onde em terreno xistoso cresce a vinha do 
mais famoso vinho português - Vinho do Porto. Tempo 
livre para almoço em Lamego. À chegada a Viseu, passeio 
a pé pelo encantador centro histórico. Hospedagem e 
jantar no hotel.

8º Dia – Viseu > Castelo Branco > Évora
Após o café da manhã, saída em direção à Serra da Estrela, 
a mais elevada montanha de Portugal, cujo ponto mais alto 
chega aos 1993 metros, onde se produz o mais conhecido 
queijo português - o “queijo da serra”. Continuação para 
Castelo Branco, cidade dominada pelos vestígios de 
um castelo dos Templários e cuja principal atração é o 
Jardim do Palácio Episcopal (visita). Tempo livre para 
almoço. De tarde, continuação da viagem por Portalegre e 
Estremoz para Évora, capital do Alto Alentejo, rodeada de 
muralhas e considerada Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
Hospedagem e jantar no hotel.

9º Dia – Évora > Lisboa
Café da manhã. Pela manhã, visita de Évora, com destaque 
para a Praça do Giraldo, o Templo Romano de Diana, a 
Igreja de São Francisco, com visita à Capela dos Ossos, 
e a parte medieval da cidade. Saída para uma Herdade 
vinícola do Alentejo onde teremos uma visita, seguida de 
almoço enogastronômico com degustação de azeites e 
acompanhado de alguns dos vinhos mais emblemáticos 
da Herdade. De tarde, continuação pela auto-estrada, com 
uma paisagem completamente dominada por sobreiros, 
azinheiras e oliveiras. Entrada em Lisboa pela ponte sobre o 
Rio Tejo. Hospedagem e jantar no hotel.

10º Dia – Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
LISBOA
DOM PEDRO PALACE H H H H H

PORTO
CROWNE PLAZA PORTO H H H H H

SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA PUERTA DEL CAMINO H H H H

SALAMANCA
CATALONIA PLAZA MAYOR SALAMANCA H H H H

MADRI
NOVOTEL MADRID CENTER H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 25 agosto e 10 novembro , devido à 

realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Lisboa poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• Na saída de 29 setembro o hotel em Madri é o 
Novotel Madrid Sanchinarro H H H H

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

 
NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
•  9 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
•  Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
•  Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
•  Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
•  Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Lisboa, Porto e Madri;
•  Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Sintra, Cascais, Óbidos, Batalha, Coimbra, 
Santiago de Compostela e Ávila;

•  Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Igreja dos Jerônimos, Santuário de 
Fátima, Biblioteca de Coimbra, Sé do Porto e Vale 
dos Caídos;

•  Visita e degustação em uma cave de Vinho do 
Porto;

•  Subida no bondinho movido a água até ao 
Santuário do Bom Jesus de Braga. 

DESDE € 1.025
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da música 
tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país 
(opcional).

3º Dia - Lisboa > Fátima > Coimbra > Porto
Após o café da manhã, saída de Lisboa em direção a Óbidos. 
Visita a pé pelas estreitas ruas e pequenas praças, a fim de 
conhecer esta belíssima vila, considerada um dos melhores 
exemplos de cidadela medieval na Europa. Continuação 
da viagem para a Batalha, obra-prima da arquitetura gótica 
portuguesa. Breve parada junto ao Mosteiro. No final da 
manhã, chegada a Fátima, onde teremos tempo livre para 
o almoço e visita ao Santuário. Continuação para Coimbra, 
sede da mais antiga Universidade do país, fundada em 
1290 pelo Rei D. Dinis, onde visitaremos a sua famosa 
Biblioteca barroca. Prosseguimento para a cidade do Porto. 
Hospedagem. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

4º Dia - Porto
Café da manhã e visita desta cidade que recentemente teve 
a sua parte antiga classificada como Patrimônio Mundial 

Caminhos  
de Santiago
10 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada à bela capital portuguesa e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Restante do dia livre para os primeiros 
contatos com esta linda cidade, situada na margem norte do 
Rio Tejo, a poucos quilômetros do Atlântico.

2º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para Queluz e Sintra. Após 
Sintra, prosseguimento até Cascais - uma das áreas 
residenciais mais elegantes do país. Tempo livre para 
almoço e continuação pelo Estoril até Lisboa, incluindo a 
Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro 
dos Jerônimos (entrada na igreja). Prosseguimento em 
ônibus pela Baixa Pombalina, Praça do Rossio, Praça dos 
Restauradores, Avenida da Liberdade e Praça Marquês de 
Pombal. Regresso ao hotel. Para esta noite a sugestão é 

SAÍDAS

2017:
Março 31  
Abril 14, 28  
Maio 5, 12, 19, 26  
Junho 2, 16, 30  
Julho 7, 14, 21  
Agosto 4, 18, 25 
Setembro 1, 8, 22, 29  
Outubro 6, 13
Novembro 10  
Dezembro 21, 31(*)
 

2018:
Janeiro 19  
Fevereiro 9  
Março 8, 22

(*) – Nesta saída o itinerário realiza-se 
 no sentido inverso (início em Madri)

Visitando: Lisboa, Óbidos, Fátima, Coimbra, Porto, Braga, Santiago de Compostela, Salamanca, Ávila, Vale dos Caídos e Madri

Santiago de Compostela
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ESPANHA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO

LISBOA

FÁTIMA

ÁVILA

VALE DOS CAÍDOS

PORTO

BRAGA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

COIMBRA

SALAMANCA

MADRI

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

março, abril, maio, 
junho, agosto e  
outubro 2017

€ 1.070 € 475

julho e setembro 2017 € 1.120 € 475

novembro 2017  
a março 2018 € 1.025 € 450



Salamanca

Lisboa
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pela UNESCO; destaque para a Igreja da Lapa, a Sé do séc. 
XII (entrada) e visita panorâmica da cidade (Av. dos Aliados, 
Torre dos Clérigos, Av. da Boavista, Bairro da Foz, Ponte da 
Arrábida e Ponte de D. Luís) terminando numa Cave de 
Vinho do Porto para visita e degustação. Restante do dia 
livre em que poderá apreciar o tradicional comércio da 
“baixa portuense”; sugerimos fazer um passeio de barco 
no rio Douro, para ver a cidade de um ângulo diferente e 
almoçar num restaurante de um Bairro Típico (opcional). 
Hospedagem.

5º Dia - Porto > Braga > Santiago de Compostela
Café da manhã. Continuação da viagem em direção a Braga, 
capital da bela e verdejante região do Minho e o centro 
religioso mais antigo do país. Subida ao alto do Bom Jesus, 
no célebre bondinho, de 1882, movido a água e, após uma 
panorâmica do Santuário, continuação em direção a Valença. 
Entrada na Espanha pela Galiza. Chegada a Santiago de 
Compostela e tempo livre na Praça do Obradoiro para visita à 
famosa Catedral, onde está sepultado o Apóstolo, rodeada de 
belos edifícios históricos. Hospedagem

6º Dia - Santiago de Compostela > Salamanca
Após o café da manhã, partida de Santiago de Compostela, 
ladeando um trecho de um dos “Caminhos de Santiago” 
em direção a Salamanca pela região interior da Galiza, 
atravessando a província de Lugo. Tempo livre para almoço 
no percurso e passagem ao lado de Zamora, situada nas 
margens do rio Douro. Chegada à bela cidade de Salamanca, 
“a Cidade Dourada”, situada nas margens do rio Tormes 
e declarada monumento nacional em virtude dos seus 
magníficos edifícios dos séc. XVI, XVII e XVIII, possuindo 
o melhor conjunto espanhol de arquitetura renascentista. 
Tempo livre para visitar esta cidade universitária. 
Hospedagem. 

7º Dia - Salamanca > Ávila > Vale dos Caídos > Madri
Café da manhã e saída em direção a Ávila. Vista panorâmica 
da cidade, rodeada por 2.500 metros de muralhas medievais 

e terra natal de Santa Teresa de Jesus, fundadora das 
Carmelitas Descalças e Doutora da Igreja. Continuação para 
visita do Vale dos Caídos, imponente monumento mandado 
edificar por Francisco Franco, após a Guerra Civil Espanhola. 
Continuação para Madri onde chegaremos no meio da tarde. 
Tempo livre para os primeiros contatos com a belíssima 
capital espanhola. Hospedagem.

8º Dia - Madri
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Visita 
panorâmica da cidade de Madri, percorrendo os seus 
principais bairros e monumentos: Praça de Espanha, com o 
monumento a Cervantes, Gran Via, a Praça Cibeles, o Passeio 
do Prado, com o seu famoso museu, a estação de Atocha, o 
Parque do Retiro, a Praça de Touros de Las Ventas, o Passeio 
da Castellana, com os seus bonitos jardins e fontes, a Praça 
da Puerta del Sol e a Praça do Oriente (com o Palácio Real, 
o Teatro da Ópera e a estátua de Filipe IV). De tarde, poderá 

efetuar uma excursão opcional à cidade fortificada de Toledo, 
antiga capital de Espanha, que alcançou o seu apogeu nos 
séc. XIV e XV, hoje Patrimônio Mundial da UNESCO.

9º Dia - Madri
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia 
livre para atividades de caráter pessoal. Sugerimos uma 
visita ao Museu do Prado, mundialmente conhecido 
pela sua coleção de pintura, ou ao Palácio Real, antiga 
residência dos monarcas espanhóis, hoje transformado 
num magnífico museu. Para a tarde, sugerimos uma visita 
ao Museu Reina Sofia.

10º Dia - Saída de Madri
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
LISBOA
DOM PEDRO PALACE H H H H H

PORTO
CROWNE PLAZA PORTO H H H H H

SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA PUERTA DEL CAMINO H H H H

SALAMANCA
CATALONIA PLAZA MAYOR SALAMANCA H H H H

MADRI
NOVOTEL MADRID CENTER H H H H

BARCELONA
CATALONIA BARCELONA PLAZA H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 25 agosto e 10 novembro , devido à 

realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Lisboa poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• Na saída de 29 setembro o hotel em Madri é o 
Novotel Madrid Sanchinarro H H H H

• Nas saídas de 18 agosto e 6 outubro, devido à 
realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Barcelona poderá ser em um hotel localizado 
nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 12 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Lisboa, Porto, Madri e Barcelona;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Sintra, Cascais, Óbidos, Batalha, Coimbra, 
Santiago de Compostela, Ávila e Zaragoza;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Igreja dos Jerônimos, Santuário 
de Fátima, Biblioteca de Coimbra, Sé do Porto, Vale 
dos Caídos, Basílica da Virgem do Pilar e Catedral 
de Barcelona ;

• Visita e degustação em uma cave de Vinho do 
Porto;

• Subida no bondinho movido a água até ao 
Santuário do Bom Jesus de Braga.

DESDE € 1.420
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro 
dos Jerônimos (entrada na igreja). Prosseguimento em 
ônibus pela Baixa Pombalina, Praça do Rossio, Praça dos 
Restauradores, Avenida da Liberdade e Praça Marquês de 
Pombal. Regresso ao hotel. Para esta noite a sugestão é 
um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da música 
tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país 
(opcional). 

3º Dia - Lisboa > Fátima > Coimbra > Porto
Após o café da manhã, saída de Lisboa em direção a Óbidos. 
Visita a pé pelas estreitas ruas e pequenas praças, a fim de 
conhecer esta belíssima vila, considerada um dos melhores 
exemplos de cidadela medieval na Europa. Continuação 
da viagem para a Batalha, obra-prima da arquitetura gótica 
portuguesa. Breve parada junto ao Mosteiro. No final da 
manhã, chegada a Fátima, onde teremos tempo livre para 
o almoço e visita ao Santuário. Continuação para Coimbra, 
sede da mais antiga Universidade do país, fundada em 
1290 pelo Rei D. Dinis, onde visitaremos a sua famosa 
Biblioteca barroca. Prosseguimento para a cidade do Porto. 
Hospedagem. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 

 Novo Roteiro

Portugal  
e Espanha
13 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada à bela capital portuguesa e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Restante do dia livre para os primeiros 
contatos com esta linda cidade, situada na margem norte do 
Rio Tejo, a poucos quilômetros do Atlântico.

2º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para Queluz e Sintra. Após 
Sintra, prosseguimento até Cascais - uma das áreas 
residenciais mais elegantes do país. Tempo livre para 
almoço e continuação pelo Estoril até Lisboa, incluindo a 

SAÍDAS

2017:
Março 31 
Abril 14, 28 
Maio 5, 12, 19, 26 
Junho 2, 16, 30 
Julho 7, 14, 21 
Agosto 4, 18, 25 
Setembro 1, 8, 22, 29 
Outubro 6, 13
Novembro 10 
Dezembro 21, 28(*)

2018:
Janeiro 19 
Fevereiro 9 
Março 8, 22

(*) – Nesta saída o itinerário realiza-se 
 no sentido inverso (início em 
Barcelona)

Visitando: Lisboa, Óbidos, Fátima, Coimbra, Porto, Braga, Santiago de Compostela, Salamanca, Ávila, Vale dos Caídos, Madri, 
Zaragoza e Barcelona

Salamanca
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ESPANHA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO

LISBOA

FÁTIMA

ÁVILA

VALE DOS CAÍDOS

PORTO
BRAGA

ZARAGOZA

BARCELONA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

COIMBRA

SALAMANCA

MADRI

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

março, abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 1.515 € 735

julho e setembro 2017 € 1.590 € 735

novembro 2017  
a março 2018 € 1.420 € 685



Porto

Braga

Madri
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reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos  relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

4º Dia - Porto
Café da manhã e visita desta cidade que recentemente teve 
a sua parte antiga classificada como Patrimônio Mundial 
pela UNESCO; destaque para a Igreja da Lapa, a Sé do séc. 
XII (entrada) e visita panorâmica da cidade (Av. dos Aliados, 
Torre dos Clérigos, Av. da Boavista, Bairro da Foz, Ponte da 
Arrábida e Ponte de D. Luís) terminando numa Cave de 
Vinho do Porto para visita e degustação. Restante do dia 
livre em que poderá apreciar o tradicional comércio da 
“baixa portuense”; sugerimos fazer um passeio de barco 
no rio Douro, para ver a cidade de um ângulo diferente, e 
almoçar num restaurante de um Bairro Típico (opcional). 
Hospedagem.

5º Dia - Porto > Braga > Santiago de Compostela
Café da manhã. Continuação da viagem em direção a Braga, 
capital da bela e verdejante região do Minho e o centro 
religioso mais antigo do país. Subida ao alto do Bom Jesus, 
no célebre bondinho, de 1882, movido a água e, após uma 
panorâmica do Santuário, continuação em direção a Valença. 
Entrada na Espanha pela Galiza. Chegada a Santiago de 
Compostela e tempo livre na Praça do Obradoiro para visita à 
famosa Catedral, onde está sepultado o Apóstolo, rodeada de 
belos edifícios históricos. Hospedagem.

6º Dia - Santiago de Compostela > Salamanca
Após o café da manhã, partida de Santiago de Compostela, 
ladeando um trecho de um dos “Caminhos de Santiago” 
em direção a Salamanca pela região interior da Galiza, 
atravessando a província de Lugo. Tempo livre para almoço 
no percurso e passagem ao lado de Zamora, situada nas 
margens do rio Douro. Chegada à bela cidade de Salamanca, 
“a Cidade Dourada”, situada nas margens do rio Tormes 
e declarada monumento nacional em virtude dos seus 
magníficos edifícios dos séc. XVI, XVII e XVIII, possuindo 
o melhor conjunto espanhol de arquitetura renascentista. 
Tempo livre para visitar esta cidade universitária. 
Hospedagem. 

7º Dia - Salamanca > Ávila > Vale dos Caídos > Madri
Café da manhã e saída em direção a Ávila. Vista panorâmica 
da cidade, rodeada por 2.500 metros de muralhas medievais 
e terra natal de Santa Teresa de Jesus, fundadora das 
Carmelitas Descalças e Doutora da Igreja. Continuação para 
visita do Vale dos Caídos, imponente monumento mandado 
edificar por Francisco Franco, após a Guerra Civil Espanhola. 
Continuação para Madri onde chegaremos no meio da tarde. 
Tempo livre para os primeiros contatos com a belíssima 
capital espanhola. Hospedagem.

8º Dia - Madri
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Visita 
panorâmica da cidade de Madri, percorrendo os seus 
principais bairros e monumentos: Praça de Espanha, com o 
monumento a Cervantes, Gran Via, a Praça Cibeles, o Passeio 
do Prado, com o seu famoso museu, a estação de Atocha, o 
Parque do Retiro, a Praça de Touros de Las Ventas, o Passeio 
da Castellana, com os seus bonitos jardins e fontes, a Praça 
da Puerta del Sol e a Praça do Oriente (com o Palácio Real, 
o Teatro da Ópera e a estátua de Filipe IV). De tarde, poderá 
efetuar uma excursão opcional à cidade fortificada de Toledo, 
antiga capital de Espanha, que alcançou o seu apogeu nos 
séc. XIV e XV, hoje Patrimônio Mundial da UNESCO.

9º Dia - Madri
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia livre 
para atividades de caráter pessoal. Sugerimos uma visita ao 
Museu do Prado, mundialmente conhecido pela sua coleção 
de pintura, ou ao Palácio Real, antiga residência dos monarcas 
espanhóis, hoje transformado num magnífico museu. Para a 
tarde, sugerimos uma visita ao Museu Reina Sofia.

10º Dia - Madri > Zaragoza > Barcelona
Após o café da manhã, saída em direção a Zaragoza, antiga 
capital do reino de Aragão um dos reinos mais poderosos 
que existiram na Península Ibérica. Tempo livre para almoço 
e visita à famosa Basílica da Virgem do Pilar, erguida no 
local onde Nossa Senhora teria aparecido duas vezes ao 
Apóstolo Santiago, sobre um pequeno pilar que ficou como 
testemunho e à volta do qual Santiago mandou edificar 
a primeira igreja. Após o almoço, continuação através do 

planalto central, em direção à belíssima região da Catalunha. 
Hospedagem.

11º Dia - Barcelona
Café da manhã e visita da capital catalã: a belíssima Catedral 
iniciada no séc. XII (entrada), as Ramblas, a Praça da 
Catalunha, Passeio de Gracia, com as Casas Millá (La Pedrera) 
e Battló, obras-primas de Gaudi, a Igreja da Sagrada Família, 
o Parque de Montjuich e o Estádio Olímpico. Tarde livre. 
Sugerimos um passeio opcional a Montserrat, para visitar o 
Santuário da Virgem Negra, padroeira da Catalunha. 

12º Dia - Barcelona
Café da manhã. Dia livre na capital catalã, para compras ou 
visitas a gosto pessoal. Sugerimos uma excursão opcional 
ao Pueblo Español e ao Parque Güell. Esta noite poderá 
participar em um jantar gastronômico em restaurante 
catalão com breve passeio noturno.

13º Dia – Saída de Barcelona
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
LISBOA
DOM PEDRO PALACE H H H H H

PORTO
CROWNE PLAZA PORTO H H H H H

SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA PUERTA DEL CAMINO H H H H

SALAMANCA
CATALONIA PLAZA MAYOR SALAMANCA H H H H

MADRI
NOVOTEL MADRID CENTER H H H H

BARCELONA
CATALONIA BARCELONA PLAZA H H H H

ALICANTE
EUROSTARS LUCENTUM H H H H

GRANADA
SARAY H H H H

SEVILHA
MELIÁ LEBREROS H H H H

NOTAS:
• Na saída de 25 agosto, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Lisboa poderá 
ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 29 setembro o hotel em Madri é o Novotel 
Madrid Sanchinarro H H H H

• Nas saídas de 18 agosto e 6 outubro, devido à realização 
de congressos e feiras, a hospedagem em Barcelona 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 13 outubro, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Granada poderá 
ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por uma 
cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 18 Cafés da manhã buffet e 1 almoço enogastronômico 

em Herdade local com visita e degustação;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um guia 

Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Lisboa, 

Porto, Madri, Barcelona, Granada (Palácio de Alhambra 
e Jardins de Generalife), Córdoba e Sevilha;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Sintra, Cascais, Óbidos, Batalha, Coimbra, 
Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Valência e 
Évora;

• Entradas em museus e monumentos de acordo com 
o itinerário: Igreja dos Jerônimos, Santuário de Fátima, 
Biblioteca de Coimbra, Sé do Porto, Vale dos Caídos, 
Basílica da Virgem do Pilar, Catedral de Barcelona, 
Palácio de Alhambra e Jardins de Generalife, Mesquita-
Catedral de Córdoba, Catedral de Sevilha e Capela dos 
Ossos;

• Visita e degustação em uma cave de Vinho do Porto;
• Subida no bondinho movido a água até ao Santuário 

do Bom Jesus de Braga.

NOTA: A refeição não inclui bebidas.

DESDE € 2.160
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

ônibus pela Baixa Pombalina, Praça do Rossio, Praça dos 
Restauradores, Avenida da Liberdade e Praça Marquês de 
Pombal. Regresso ao hotel. Para esta noite a sugestão é 
um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da música 
tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país 
(opcional).

3º Dia - Lisboa > Fátima > Coimbra > Porto
Após o café da manhã, saída de Lisboa em direção a Óbidos. 
Visita a pé pelas estreitas ruas e pequenas praças, a fim de 
conhecer esta belíssima vila, considerada um dos melhores 
exemplos de cidadela medieval na Europa. Continuação 
da viagem para a Batalha, obra-prima da arquitetura gótica 
portuguesa. Breve parada junto ao Mosteiro. No final da 
manhã, chegada a Fátima, onde teremos tempo livre para 
o almoço e visita ao Santuário. Continuação para Coimbra, 
sede da mais antiga Universidade do país, fundada em 
1290 pelo Rei D. Dinis, onde visitaremos a sua famosa 
Biblioteca barroca. Prosseguimento para a cidade do Porto. 
Hospedagem. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos  relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

4º Dia - Porto
Café da manhã e visita desta cidade que recentemente teve 
a sua parte antiga classificada como Patrimônio Mundial 
pela UNESCO; destaque para a Igreja da Lapa, a Sé do séc. 
XII (entrada) e visita panorâmica da cidade (Av. dos Aliados, 
Torre dos Clérigos, Av. da Boavista, Bairro da Foz, Ponte da 
Arrábida e Ponte de D. Luís) terminando numa Cave de 
Vinho do Porto para visita e degustação. Restante do dia 
livre em que poderá apreciar o tradicional comércio da 
“baixa portuense”; sugerimos fazer um passeio de barco 
no rio Douro, para ver a cidade de um ângulo diferente e 
almoçar num restaurante de um Bairro Típico (opcional). 
Hospedagem.

5º Dia - Porto > Braga > Santiago de Compostela
Café da manhã. Continuação da viagem em direção a Braga, 
capital da bela e verdejante região do Minho e o centro 
religioso mais antigo do país. Subida ao alto do Bom Jesus, 
no célebre bondinho, de 1882, movido a água e, após uma 
panorâmica do Santuário, continuação continuação para 
Valença. Entrada na Espanha pela Galiza. Chegada a Santiago 
de Compostela e tempo livre na Praça do Obradoiro para 
visita à famosa Catedral, onde está sepultado o Apóstolo, 
rodeada de belos edifícios históricos. Hospedagem.

6º Dia - Santiago de Compostela > Salamanca
Após o café da manhã, partida de Santiago de Compostela, 
ladeando um trecho de um dos “Caminhos de Santiago” 

 Novo Roteiro

Portugal  
e Espanha  
com Andaluzia 
19 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada à bela capital portuguesa e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Restante do dia livre para os primeiros 
contatos com esta linda cidade, situada na margem norte do 
Rio Tejo, a poucos quilômetros do Atlântico.

2º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para Queluz e Sintra. Após 
Sintra, prosseguimento até Cascais - uma das áreas 
residenciais mais elegantes do país. Tempo livre para 
almoço e continuação pelo Estoril até Lisboa, incluindo a 
Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro 
dos Jerônimos (entrada na igreja). Prosseguimento em 

SAÍDAS

2017:
Março 31  
Abril 14, 28  
Maio 5, 12, 19, 26  
Junho 2, 16, 30  
Julho 7, 14, 21  
Agosto 4, 18, 25
Setembro 1, 8, 22, 29 
Outubro 6, 13

Visitando: Lisboa, Óbidos, Fátima, Coimbra, Porto, Braga, Santiago de Compostela, Salamanca, Ávila, Vale dos Caídos, Madri, 
Zaragoza, Barcelona, Valência, Alicante, Granada, Córdoba, Sevilha e Évora

Barcelona
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ESPANHA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO

LISBOA

FÁTIMA

ÁVILA

VALE DOS CAÍDOS

PORTO
BRAGA

ZARAGOZA

BARCELONA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

COIMBRA

SALAMANCA

MADRI

SEVILHA

VALÊNCIA

ALICANTE

GRANADA

CÓRDOBA
ÉVORA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

março, abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 2.160 € 1.045

julho e setembro 2017 € 2.260 € 1.045



Madri

Sevilha

Granada

Óbidos
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em direção a Salamanca pela região interior da Galiza, 
atravessando a província de Lugo. Tempo livre para almoço no 
percurso e passagem ao lado de Zamora, situada nas margens 
do rio Douro. Chegada à bela cidade de Salamanca, “a Cidade 
Dourada”, situada nas margens do rio Tormes e declarada 
monumento nacional em virtude dos seus magníficos 
edifícios dos séc. XVI, XVII e XVIII, possuindo o melhor 
conjunto espanhol de arquitetura renascentista. Tempo livre 
para visitar esta cidade universitária. Hospedagem. 

7º Dia - Salamanca > Ávila > Vale dos Caídos > Madri
Café da manhã e saída em direção a Ávila. Vista panorâmica 
da cidade, rodeada por 2.500 metros de muralhas medievais 
e terra natal de Santa Teresa de Jesus, fundadora das 
Carmelitas Descalças e Doutora da Igreja. Continuação para 
visita do Vale dos Caídos, imponente monumento mandado 
edificar por Francisco Franco, após a Guerra Civil Espanhola. 
Continuação para Madri onde chegaremos no meio da tarde. 
Tempo livre para os primeiros contatos com a belíssima 
capital espanhola. Hospedagem.

8º Dia - Madri
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Visita 
panorâmica da cidade de Madri, percorrendo os seus 
principais bairros e monumentos: Praça de Espanha, com o 
monumento a Cervantes, Gran Via, a Praça Cibeles, o Passeio 
do Prado, com o seu famoso museu, a estação de Atocha, o 
Parque do Retiro, a Praça de Touros de Las Ventas, o Passeio 
da Castellana, com os seus bonitos jardins e fontes, a Praça 
da Puerta del Sol e a Praça do Oriente (com o Palácio Real, 
o Teatro da Ópera e a estátua de Filipe IV). De tarde, poderá 
efetuar uma excursão opcional à cidade fortificada de Toledo, 
antiga capital de Espanha, que alcançou o seu apogeu nos 
séc. XIV e XV, hoje Patrimônio Mundial da UNESCO.

9º Dia - Madri
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia livre 
para atividades de caráter pessoal. Sugerimos uma visita ao 
Museu do Prado, mundialmente conhecido pela sua coleção 
de pintura, ou ao Palácio Real, antiga residência dos monarcas 
espanhóis, hoje transformado num magnífico museu. Para a 
tarde, sugerimos uma visita ao Museu Reina Sofia.

10º Dia - Madri > Zaragoza > Barcelona
Após o café da manhã, saída em direção a Zaragoza, antiga 
capital do reino de Aragão um dos reinos mais poderosos 
que existiram na Península Ibérica. Tempo livre para almoço 
e visita à famosa Basílica da Virgem do Pilar, erguida no 
local onde Nossa Senhora teria aparecido duas vezes ao 
Apóstolo Santiago, sobre um pequeno pilar que ficou como 
testemunho e à volta do qual Santiago mandou edificar 
a primeira igreja. Após o almoço, continuação através do 
planalto central, em direção à belíssima região da Catalunha. 
Hospedagem.

11º Dia - Barcelona
Café da manhã e visita da capital catalã: a belíssima 
Catedral iniciada no séc. XIII (entrada), as Ramblas, a 
Praça da Catalunha, Passeio de Gracia, com as Casas 
Millá (La Pedrera) e Battló, obras-primas de Gaudi, a Igreja 
da Sagrada Família, o Parque de Montjuich e o Estádio 
Olímpico. Tarde livre. Sugerimos um passeio opcional 
a Montserrat, para visitar o Santuário da Virgem Negra, 
padroeira da Catalunha. 

12º Dia - Barcelona
Café da manhã. Dia livre na capital catalã, para compras ou visitas 
a gosto pessoal. Sugerimos uma excursão opcional ao Pueblo 
Español e ao Parque Güell. Esta noite poderá participar em um 
jantar gastronômico em restaurante catalão com breve passeio 
noturno.

13º Dia - Barcelona > Valência > Alicante
Café da manhã e início da viagem ao longo do Mediterrâneo 
pela conhecida Costa Dourada, com as belas praias 
frequentadas ao longo de todo o ano, quer por turistas 
nacionais, quer por estrangeiros. Chegada a Valência, terceira 
maior cidade espanhola. Breve visita panorâmica com parada 
no centro histórico para almoço livre. Prosseguimento da 
viagem para o sul, ao longo da Costa del Azahar e da Costa 
Blanca, regiões ideais para férias e esportes aquáticos, até à 
moderna e cosmopolita cidade de Alicante. Hospedagem.

14º Dia - Alicante > Granada
Após o café da manhã, prosseguimento da viagem e entrada 
na Andaluzia pela região da Serra Nevada. Chegada a 
Granada. De tarde, visita do Palácio do Alhambra, conjunto 
arquitetônico construído do séc. XIII ao XVI no alto de uma 
colina e belíssimo exemplar da arquitetura árabe. Visitaremos 
ainda os Jardins de Generalife (residência de verão dos 
sultões). Hospedagem.

15º Dia - Granada > Córdoba > Sevilha
Café da manhã e saída para Córdoba e visita da Mesquita-
-Catedral, em tempos a principal mesquita islâmica na 
Península Ibérica, até à tomada da cidade pelos cristãos em 
1236. Tempo livre para almoço. De tarde, continuação da 
viagem para Sevilha, a bela capital andaluza. Hospedagem. 
Possibilidade de efetuar um passeio em “caleche” pelo 
verdejante parque Maria Luísa seguido de um espetáculo de 
danças e cantares sevilhanos (opcional).

16º Dia - Sevilha
Após o café da manhã, visita desta encantadora cidade: 
Parque Maria Luísa, com a Praça de Espanha, a Catedral 
(entrada), onde está o túmulo de Cristóvão Colombo, a 
Giralda e o fascinante bairro judeu de Santa Cruz, onde viveu 
Murillo. Tarde livre para visitas a gosto pessoal ou compras. 
Hospedagem.

17º Dia – Sevilha > Évora > Lisboa
Café da manhã e continuação da viagem para Portugal 
e visita de uma Herdade local, seguida de um almoço 
enogastronômico, onde provaremos alguns dos mais 
deliciosos azeites e vinhos do Alentejo. De tarde, nos 
dirigimos a Évora, capital do Alto Alentejo, cidade tombada 
pela UNESCO. Breve visita em que poderemos admirar o 
Templo Romano e a Praça do Giraldo, centro da vida urbana. 
Continuação a pé até à Igreja de S. Francisco, com visita 
à Capela dos Ossos. Prosseguimento pela auto-estrada e 
travessia da majestosa ponte sobre o Rio Tejo para Lisboa. 
Hospedagem.

18º Dia - Lisboa
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. 
Hospedagem.

19º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
MADRI
NOVOTEL MADRID CENTER H H H H

BARCELONA
CATALONIA BARCELONA PLAZA H H H H

ALICANTE
EUROSTARS LUCENTUM H H H H

GRANADA
SARAY H H H H

SEVILHA
MELIÁ LEBREROS H H H H

LISBOA
DOM PEDRO PALACE H H H H H

NOTAS:
• Na saída de 5 outubro o hotel em Madri é o Novotel 

Madrid Sanchinarro H H H H

• Nas saídas de 24 agosto e 12 outubro, devido à 
realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Barcelona poderá ser em um hotel localizado 
nos arredores.

• Na saída de 19 outubro, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Granada 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 31 agosto, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Lisboa 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 12 Cafés da manhã buffet e 1 almoço 

enogastronômico em Herdade local com visita e 
degustação;

• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Madri, Barcelona, Granada (Palácio de Alhambra e 
Jardins de Generalife), Córdoba, Sevilha e Lisboa;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Zaragoza, Valência, Évora, Sintra e Cascais;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Basílica da Virgem do Pilar, Catedral 
de Barcelona, Palácio de Alhambra e Jardins de 
Generalife, Mesquita-Catedral de Córdoba, Catedral 
de Sevilha, Capela dos Ossos e Igreja de Santo 
Antônio.

NOTA: A refeição não inclui bebidas.

DESDE € 1.635
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

monumento a Cervantes, Gran Via, a Praça Cibeles, o Passeio 
do Prado, com o seu famoso museu, a estação de Atocha, o 
Parque do Retiro, a Praça de Touros de Las Ventas, o Passeio 
da Castellana, com os seus bonitos jardins e fontes, a Praça 
da Puerta del Sol e a Praça do Oriente (com o Palácio Real, 
o Teatro da Ópera e a estátua de Filipe IV). De tarde, poderá 
efetuar uma excursão opcional à cidade fortificada de Toledo, 
antiga capital de Espanha, que alcançou o seu apogeu nos 
séc. XIV e XV, hoje Patrimônio Mundial da UNESCO.

3º Dia - Madri
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia livre 
para atividades de caráter pessoal. Sugerimos uma visita ao 
Museu do Prado, mundialmente conhecido pela sua coleção 
de pintura, ou ao Palácio Real, antiga residência dos monarcas 
espanhóis, hoje transformado num magnífico museu. Para a 
tarde, sugerimos uma visita ao Museu Reina Sofia.

4º Dia - Madri > Zaragoza > Barcelona
Após o café da manhã, saída em direção a Zaragoza, antiga 
capital do reino de Aragão um dos reinos mais poderosos 
que existiram na Península Ibérica. Tempo livre para almoço 

 Novo Roteiro

Madri, Barcelona, 
Andaluzia  
e Lisboa
13 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Madri
Chegada no aeroporto de Madri, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia – Madri
Visita panorâmica da cidade de Madri, percorrendo os seus 
principais bairros e monumentos: Praça de Espanha, com o 

SAÍDAS

2017:
Abril 6, 20 
Maio 4, 11, 18, 25  
Junho 1, 8, 22  
Julho 6, 13, 20, 27
Agosto 10, 24, 31 
Setembro 7, 14, 28 
Outubro 5, 12, 19

Visitando: Madri, Zaragoza, Barcelona, Valência, Alicante, Granada, Córdoba, Sevilha, Évora e Lisboa 

Évora
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ESPANHA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO

LISBOA

SEVILHA

VALÊNCIA

ALICANTE

GRANADA

BARCELONA

MADRI

ZARAGOZA

CÓRDOBA
ÉVORA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 1.635 € 745

julho e setembro 2017 € 1.710 € 745



 Valência
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e visita à famosa Basílica da Virgem do Pilar, erguida no local 
onde Nossa Senhora teria aparecido duas vezes ao Apóstolo 
Santiago, sobre um pequeno pilar que ficou como testemunho 
e à volta do qual Santiago mandou edificar a primeira igreja. 
Após o almoço, continuação através do planalto central, em 
direção à belíssima região da Catalunha. Hospedagem

5º Dia - Barcelona
Café da manhã e visita da capital catalã: a belíssima 
Catedral iniciada no séc. XIII (entrada), as Ramblas, a 
Praça da Catalunha, Passeio de Gracia, com as Casas 
Millá (La Pedrera) e Battló, obras-primas de Gaudi, a Igreja 
da Sagrada Família, o Parque de Montjuich e o Estádio 
Olímpico. Tarde livre. Sugerimos um passeio opcional 
a Montserrat, para visitar o Santuário da Virgem Negra, 
padroeira da Catalunha. 

6º Dia - Barcelona
Café da manhã. Dia livre na capital catalã, para compras ou 
visitas a gosto pessoal. Sugerimos uma excursão opcional 
ao Pueblo Español e ao Parque Güell. Esta noite poderá 
participar em um jantar gastronômico em restaurante catalão 
com breve passeio noturno.

7º Dia - Barcelona > Valência > Alicante
Café da manhã e início da viagem ao longo do Mediterrâneo 
pela conhecida Costa Dourada, com as belas praias 
frequentadas ao longo de todo o ano, quer por turistas 
nacionais, quer por estrangeiros. Chegada a Valência, terceira 
maior cidade espanhola. Breve visita panorâmica com 
parada no centro histórico para almoço livre. Prosseguimento 
da viagem para o sul, ao longo da Costa del Azahar e da Costa 
Blanca, regiões ideais para férias e esportes aquáticos, até à 
moderna e cosmopolita cidade de Alicante. Hospedagem.

8º Dia - Alicante > Granada
Após o café da manhã, prosseguimento da viagem e entrada 
na Andaluzia pela região da Serra Nevada. Chegada a 

Granada. De tarde, visita do Palácio do Alhambra, conjunto 
arquitetônico construído do séc. XIII ao XVI no alto de uma 
colina e belíssimo exemplar da arquitetura árabe. Visitaremos 
ainda os Jardins de Generalife (residência de verão dos 
sultões). Hospedagem.

9º Dia - Granada > Córdoba > Sevilha
Café da manhã e saída para Córdoba e visita da Mesquita-
-Catedral, em tempos a principal mesquita islâmica na 
Península Ibérica, até à tomada da cidade pelos cristãos 
em 1236. Tempo livre para almoço. De tarde, continuação 
da viagem para Sevilha, a bela capital andaluza. 
Hospedagem. Possibilidade de efetuar um passeio em 
“caleche” pelo verdejante parque Maria Luísa seguido 
de um espetáculo de danças e cantares sevilhanos 
(opcional)

10º Dia - Sevilha
Após o café da manhã, visita desta encantadora cidade: 
Parque Maria Luísa, com a Praça de Espanha, a Catedral 
(entrada), onde está o túmulo de Cristóvão Colombo, a 
Giralda e o fascinante bairro judeu de Santa Cruz, onde viveu 
Murillo. Tarde livre para visitas a gosto pessoal ou compras. 
Hospedagem.

11º Dia – Sevilha > Évora > Lisboa
Café da manhã e continuação da viagem para 
Portugal e visita de uma Herdade local, seguida de um 
almoço enogastronômico, onde provaremos alguns 
dos mais deliciosos azeites e vinhos do Alentejo. De 
tarde, nos dirigimos a Évora, capital do Alto Alentejo, 
cidade tombada pela UNESCO. Breve visita em que 
poderemos admirar o Templo Romano e a Praça do 
Giraldo, centro da vida urbana. Continuação a pé 
até à Igreja de S. Francisco, com visita à Capela dos 
Ossos. Prosseguimento pela auto-estrada e travessia 
da majestosa ponte sobre o Rio Tejo para Lisboa. 
Hospedagem.

Granada

12º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para Queluz e Sintra. Após 
Sintra, prosseguimento até Cascais - uma das áreas 
residenciais mais elegantes do país. Tempo livre para almoço 
e continuação pelo Estoril até Lisboa, incluindo a Torre 
de Belém, Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro dos 
Jerônimos. Prosseguimento em ônibus pela Baixa Pombalina, 
Praça do Rossio, Praça dos Restauradores, Avenida da 
Liberdade e Praça Marquês de Pombal, incluindo a visita da 
Igreja de Santo Antônio. Regresso ao hotel. Para esta noite a 
sugestão é um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da 
música tradicional portuguesa e com danças folclóricas do 
país (opcional).

13º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



Córdoba

 HOTÉIS
BARCELONA
CATALONIA BARCELONA PLAZA H H H H

ALICANTE
EUROSTARS  LUCENTUM H H H H

GRANADA
SARAY H H H H

SEVILHA
MELIÁ LEBREROS H H H H

LISBOA
DOM PEDRO PALACE H H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 27 agosto e 15 outubro, devido à 

realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Barcelona poderá ser em um hotel localizado 
nos arredores.

• Na saída de 22 outubro, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Granada 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 3 setembro, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Lisboa 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 9 Cafés da manhã buffet e 1 almoço 

enogastronômico em Herdade local com visita e 
degustação;

• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Barcelona, Granada (Palácio de Alhambra e Jardins 
de Generalife), Córdoba, Sevilha e Lisboa;

• Outras Cidades e Lxocais comentados pelo nosso 
Guia: Valência, Évora, Sintra e Cascais;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Catedral de Barcelona, Palácio 
de Alhambra e Jardins de Generalife, Mesquita- 
-Catedral de Córdoba, Catedral de Sevilha, Capela 
dos Ossos e Igreja de Santo Antônio.

NOTA: A refeição não inclui bebidas.

DESDE € 1.315
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

Catalunha, Passeio de Gracia, com as Casas Millá (La Pedrera) 
e Battló, obras-primas de Gaudi, a Igreja da Sagrada Família, 
o Parque de Montjuich e o Estádio Olímpico. Tarde livre. 
Sugerimos um passeio opcional a Montserrat, para visitar o 
Santuário da Virgem Negra, padroeira da Catalunha. 

3º Dia - Barcelona
Café da manhã. Dia livre na capital catalã, para compras ou 
visitas a gosto pessoal. Sugerimos uma excursão opcional 
ao Pueblo Español e ao Parque Güell. Esta noite poderá 
participar em um jantar gastronômico em restaurante catalão 
com breve passeio noturno.

4º Dia - Barcelona > Valência > Alicante
Café da manhã e início da viagem ao longo do Mediterrâneo 
pela conhecida Costa Dourada, com as belas praias 
frequentadas ao longo de todo o ano, quer por turistas 
nacionais, quer por estrangeiros. Chegada a Valência, 
terceira maior cidade espanhola. Breve visita panorâmica 
com parada no centro histórico para almoço livre. 
Prosseguimento da viagem para o sul, ao longo da Costa 
del Azahar e da Costa Blanca, regiões ideais para férias e 

 Novo Roteiro

Barcelona,  
Andaluzia  
e Lisboa
10 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Barcelona
Chegada no aeroporto de Barcelona, recepção e traslado para 
o hotel. Hospedagem.

2º Dia - Barcelona
Café da manhã e visita da capital catalã: a belíssima Catedral 
iniciada no séc. XII (entrada), as Ramblas, a Praça da 

SAÍDAS

2017:
Abril 9, 23  
Maio 7, 14, 21, 28  
Junho 4, 11, 25  
Julho 9, 16, 23, 30
Agosto 13, 27 
Setembro 3, 10, 17 
Outubro 1, 8, 15, 22

Visitando: Barcelona, Valência, Alicante, Granada, Córdoba, Sevilha, Évora e Lisboa
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ESPANHA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO

LISBOA

SEVILHA

VALÊNCIA

ALICANTE

GRANADA

BARCELONA

CÓRDOBA
ÉVORA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 1.315 € 575

julho e setembro 2017 € 1.365 € 575



Lisboa

Barcelona
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esportes aquáticos, até à moderna e cosmopolita cidade de 
Alicante. Hospedagem.

5º Dia - Alicante > Granada
Após o café da manhã, prosseguimento da viagem e entrada 
na Andaluzia pela região da Serra Nevada. Chegada a 
Granada. De tarde, visita do Palácio do Alhambra, conjunto 
arquitetônico construído do séc. XIII ao XVI no alto de uma 

colina e belíssimo exemplar da arquitetura árabe. Visitaremos 
ainda os Jardins de Generalife (residência de verão dos 
sultões). Hospedagem.

6º Dia - Granada > Córdoba > Sevilha
Café da manhã e saída para Córdoba e visita da Mesquita-
-Catedral, em tempos a principal mesquita islâmica na 
Península Ibérica, até à tomada da cidade pelos cristãos 

em 1236. Tempo livre para almoço. De tarde, continuação 
da viagem para Sevilha, a bela capital andaluza. 
Hospedagem. Possibilidade de efetuar um passeio em 
“caleche” pelo verdejante parque Maria Luísa seguido 
de um espetáculo de danças e cantares sevilhanos 
(opcional).

7º Dia - Sevilha
Após o café da manhã, visita desta encantadora cidade: 
Parque Maria Luísa, com a Praça de Espanha, a Catedral 
(entrada), onde está o túmulo de Cristóvão Colombo, a 
Giralda e o fascinante bairro judeu de Santa Cruz, onde viveu 
Murillo. Tarde livre para visitas a gosto pessoal ou compras. 
Hospedagem.

8º Dia – Sevilha > Évora > Lisboa
Café da manhã e continuação da viagem para Portugal 
e visita de uma Herdade local, seguida de um almoço 
enogastronômico, onde provaremos alguns dos mais 
deliciosos azeites e vinhos do Alentejo. De tarde, nos 
dirigimos a Évora, capital do Alto Alentejo, cidade tombada 
pela UNESCO. Breve visita em que poderemos admirar 
o Templo Romano e a Praça do Giraldo, centro da vida 
urbana. Continuação a pé até à Igreja de S. Francisco, com 
visita à Capela dos Ossos. Prosseguimento pela auto- 
-estrada e travessia da majestosa ponte sobre o Rio Tejo 
para Lisboa. Hospedagem.

9º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para Queluz e Sintra. Após 
Sintra, prosseguimento até Cascais - uma das áreas 
residenciais mais elegantes do país. Tempo livre para almoço 
e continuação pelo Estoril até Lisboa, incluindo a Torre 
de Belém, Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro dos 
Jerônimos. Prosseguimento em ônibus pela Baixa Pombalina, 
Praça do Rossio, Praça dos Restauradores, Avenida da 
Liberdade e Praça Marquês de Pombal, incluindo a visita da 
Igreja de Santo Antônio. Regresso ao hotel. Para esta noite a 
sugestão é um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da 
música tradicional portuguesa e com danças folclóricas do 
país (opcional).

10º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
LISBOA
VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA H H H H H

PORTO
CROWNE PLAZA PORTO H H H H H

MADRI
CATALONIA ATOCHA H H H H

BARCELONA
CATALONIA BARCELONA PLAZA H H H H

NICE
NOVOTEL NICE CENTRE H H H H

PISA
GRAND HOTEL DUOMO PISA H H H H

ROMA
MASSIMO D’AZEGLIO H H H H 
MEDITERRANEO H H H H

NOTAS:
• Na saída de 11 junho, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Madri 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 8 outubro, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Barcelona 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 14 maio, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Nice poderá 
ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 13 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Lisboa, Porto, Madri, Barcelona, Assis (Basílica) e 
Roma;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Fátima, Coimbra, Zaragoza, Mônaco, Nice e 
Pisa;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Igreja de Santo Antônio, Biblioteca 
de Coimbra, Sé do Porto, Basílica da Virgem do Pilar, 
Catedral de Barcelona, Basílica de São Francisco de 
Assis e Basílica de São Pedro;

• Visita e degustação em uma cave de Vinho do 
Porto;

• Visita de uma fábrica de perfumes em Èze.

DESDE € 1.995
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

sugestão será jantar numa típica Casa de Fados, com danças 
folclóricas (opcional).

2º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita da cidade, 
incluindo a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos 
e Mosteiro dos Jerônimos. Continuação pelas estreitas 
ruas do centro histórico de Lisboa e depois em ônibus 
pela Baixa Pombalina, Praça do Rossio, Praça dos 
Restauradores, Avenida da Liberdade e Praça Marquês 
de Pombal, incluindo a visita da Igreja de Santo Antônio. 
Regresso ao hotel. Tarde livre em que sugerimos visita 
opcional a Queluz, Sintra, Cascais e Estoril. 

Flash Europeu
14 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada à bela capital portuguesa e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Restante do dia livre para os primeiros 
contatos com esta linda cidade, situada na margem norte do 
Rio Tejo, a poucos quilômetros do Atlântico. Para esta noite a 

SAÍDAS

2017:
Abril 16  
Maio 14  
Junho 11  
Julho 9  
Agosto 13  
Setembro 10, 24 
Outubro 8

Visitando: Lisboa, Fátima, Coimbra, Porto, Madri, Zaragoza, Barcelona, Nice, Mônaco, Pisa, Assis e Roma

Barcelona
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 1.995 € 900

julho e setembro 2017 € 2.070 € 900



Nice

Coimbra

Assis
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3º Dia - Lisboa > Fátima > Coimbra > Porto
Após o café da manhã, saída de Lisboa em direção a Óbidos. 
Visita a pé pelas estreitas ruas e pequenas praças, a fim de 
conhecer esta belíssima vila. Continuação da viagem para 
a Batalha, obra-prima da arquitetura gótica portuguesa. 
Breve parada junto ao Mosteiro. No final da manhã, 
chegada a Fátima, com tempo livre para o almoço e visita 
ao Santuário. Continuação para Coimbra, onde visitaremos 
a famosa Biblioteca barroca, considerada uma das mais 
ricas do mundo. Prosseguimento para a cidade do Porto. 
Hospedagem.
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

4º Dia - Porto
Café da manhã e visita desta cidade, com destaque para a 
Igreja da Lapa, a Sé do séc. XII (entrada) e visita panorâmica 
da cidade (Av. dos Aliados, Torre dos Clérigos, Av. da 
Boavista, Bairro da Foz, Ponte da Arrábida e Ponte de D. 
Luís) terminando numa Cave de Vinho do Porto para visita 
e degustação. Restante do dia livre. Sugerimos fazer um 
passeio de barco no rio Douro e almoçar num restaurante de 
um Bairro Típico (opcional). Hospedagem.

5º Dia - Porto > Madri
Após o café da manhã, saída para Madri. Atravessando 
a região da Beira Alta, entraremos em Espanha. Parada 
para almoço livre em Salamanca. Pela tarde, continuação 
para Madri, com breve parada para visita panorâmica de 
Ávila, cidade natal de Santa Teresa de Jesus, fundadora 
das Carmelitas Descalças. Prosseguimento para Madri. 
Hospedagem. À noite, sugerimos um espetáculo de dança 
clássica flamenca (opcional).

6º Dia - Madri
Após café da manhã, visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: Praça 
de Espanha, com o monumento a Cervantes, Gran Via, a 
Praça Cibeles, o Passeio do Prado, com o seu famoso museu, 
a estação de Atocha, o Parque do Retiro, a Praça de Touros 
de Las Ventas, o Passeio da Castellana, com os seus bonitos 
jardins e fontes, a Praça da Puerta del Sol e a Praça do Oriente 
(com o Palácio Real, o Teatro da Ópera e a estátua de Filipe 
IV). De tarde, poderá efetuar uma excursão opcional à cidade 
fortificada de Toledo, antiga capital de Espanha, que alcançou 
o seu apogeu nos séc. XIV e XV, hoje Patrimônio Mundial da 
UNESCO.

7º Dia - Madri > Zaragoza > Barcelona
Após o café da manhã, saída em direção a Zaragoza, antiga 
capital do reino de Aragão um dos reinos mais poderosos 
que existiram na Península Ibérica. Tempo livre para almoço 
e visita à famosa Basílica da Virgem do Pilar, erguida no 
local onde Nossa Senhora teria aparecido duas vezes ao 
Apóstolo Santiago, sobre um pequeno pilar que ficou como 
testemunho e à volta do qual Santiago mandou edificar 
a primeira igreja. Após o almoço, continuação através do 
planalto central, em direção à belíssima região da Catalunha. 
Hospedagem.

8º Dia - Barcelona
Café da manhã e visita da capital catalã: a belíssima Catedral 
iniciada no séc. XIII (entrada), as Ramblas, a Praça da 
Catalunha, Passeio de Gracia, com as Casas Millá (La Pedrera) 
e Battló, obras-primas de Gaudi, a Igreja da Sagrada Família, 
o Parque de Montjuich e o Estádio Olímpico. Tarde livre. 
Sugerimos uma visita ao Pueblo Español e ao Parque Guell, 
decorado por Gaudi e que foi a sua obra mais colorida, hoje 
também Patrimônio Mundial (opcional).

9º Dia - Barcelona > Nice
Café da manhã e partida pela região da Costa Brava, 
atravessando os Pireneus e entrando na França pela bela 
região do Midi. Continuação junto às cidades de Narbonne, 
Beziers, Montpellier, Nîmes e Arles (onde viveu Van 

Gogh). Chegada à “Côte d’Azur” com suas maravilhosas e 
requintadas estâncias balneares: Cannes, Juan-les-Pins, 
Antibes e, finalmente, sua capital, Nice. Hospedagem.

10º Dia - Nice > Principado do Mônaco > Pisa
Café da manhã e saída por Èze, com parada para visita 
de uma fábrica de perfumes e continuação para o 
famoso Principado de Mônaco. Aqui poderá reconhecer 
os maravilhosos jardins do Cassino, em Monte Carlo, a 
Condamine - avenida do porto, das corridas de Fórmula 
1, com os seus luxuosos barcos ancorados, o Museu 
Oceanográfico Albert I, na cidade velha, a pequena catedral 
neo-românica e o Palácio Real - uma verdadeira jóia 
medieval. Continuação para a Itália e viagem ao longo da 
Riviera dei Fiori, na região da Ligúria, para Pisa. Na chegada, 
tempo livre para admirar o conjunto arquitetônico formado 
pelo Batistério, a Catedral e a célebre Torre Inclinada. 
Hospedagem.

11º Dia - Pisa > Assis > Roma
Após o café da manhã, saída em direção à Úmbria, região de 
grande beleza natural. Chegada a Assis e visita guiada ao seu 
monumento mais importante, a Basílica de São Francisco, 
com o túmulo e as relíquias do santo e decorada com 
afrescos de Giotto, Cimabue e outros. Prosseguimento da 
viagem até Roma. Hospedagem.

12º Dia - Roma 
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da cidade 
de Roma, com destaque para: Basílica de Santa Maria Maior, 
Coliseu, Arco de Constantino, Fórum Romano, Coluna de 
Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e Basílica de São Pedro 
(entrada). Tarde livre. Para a noite, sugerimos um jantar típico 
romano com música italiana (opcional).

13º Dia - Roma
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de participação em 
vários passeios opcionais em Roma. Sugerimos uma visita 
às famosas Mil Fontes e Tivoli, bem como a visita interior da 
luxuosa Villa d’ Este.

14º Dia - Saída de Roma
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
PARIS
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL  
& CONFERENCE CENTER H H H H

BORDEAUX
MERCURE BORDEAUX CENTRE H H H H

SAN SEBASTIÁN
BARCELÓ COSTA VASCA H H H H

MADRI
CATALONIA ATOCHA H H H H

SALAMANCA
CATALONIA PLAZA MAYOR SALAMANCA H H H H

LISBOA
VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA H H H H H

NOTAS:
• Na saída de 1 junho, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Madri 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 10 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
•  Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
•  Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
•  Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
•  Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Paris, Madri e Lisboa;
•  Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Bordeaux, Burgos, Ávila, Salamanca, Coimbra 
e Fátima;

•  Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Castelo de Cheverny, Biblioteca de 
Coimbra e Igreja dos Jerônimos;

•  Visita de uma propriedade vinícola em Bordeaux.

DESDE € 1.490
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

a Torre Eiffel, a Ópera (um dos maiores teatros do mundo) 
e a Madeleine. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou 
excursão opcional a Versalhes. À noite sugerimos assistir ao 
famoso espetáculo do “Lido” (opcional).

3º Dia - Paris 
Café da manhã. Dia livre para viver Paris.

4º Dia - Paris > Castelos do Loire > Bordeaux
Café da manhã e saída para a região dos Castelos do Loire. 
A primeira parada para fotos será no Castelo de Chambord. 
Continuação para o belo e elegante Castelo de Cheverny 
(visita interior). De tarde, prosseguimento da viagem para 
Bordeaux, famosa pela qualidade dos vinhos produzidos na 
sua região. Hospedagem.

5º Dia - Bordeaux > San Sebastian
Após o café da manhã, saída para visita e degustação numa 
propriedade vinícola da região de Bordeaux. Prosseguimento 
da viagem para a região dos Pireneus e entrada na Espanha. 

Europa 
Latina
11 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Paris
Chegada no aeroporto de Paris, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros contatos 
com a “cidade luz”. Possibilidade de visita noturna de Paris e 
cruzeiro no Rio Sena (opcional).

2º Dia - Paris 
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os 
Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia (construída no 
tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, 

SAÍDAS

2017:
Maio 4, 25 
Junho 1, 29  
Julho 20, 27  
Agosto 31  
Setembro 21, 28  
Outubro 12, 26 
Novembro 24  
Dezembro 30

2018:
Janeiro 26  
Fevereiro 16  
Março 30

Visitando: Paris, Castelos do Loire, Bordeaux, San Sebastian, Madri, Ávila, Salamanca, Coimbra, Fátima e Lisboa

Paris
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 1.615 € 780

julho e setembro 2017 € 1.690 € 780

novembro 2017  
a março 2018 € 1.490 € 725



Coimbra

Fátima

Castelo de Chambord
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Continuação até San Sebastian, através das paisagens do 
País Basco. Tempo livre para passear nesta bela cidade. 
Hospedagem.

6º Dia - San Sebastian > Madri
Café da manhã e partida para Burgos, cidade famosa pela 
sua Catedral gótica e pela história do famoso “El Cid”. Parada 
e tempo livre. Continuação através da Serra de Guadarrama 
para Madri. Hospedagem. À noite sugerimos um espetáculo 
de dança clássica flamenca (opcional).

7º Dia - Madri 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: 
Praça de Espanha, com o monumento a Cervantes, Gran 
Via, a Praça Cibeles, o Passeio do Prado, com o seu famoso 
museu, a estação de Atocha, o Parque do Retiro, a Praça 
de Touros de Las Ventas, o Passeio da Castellana, com os 
seus bonitos jardins e fontes, a Praça da Puerta del Sol e a 
Praça do Oriente (com o Palácio Real, o Teatro da Ópera e a 
estátua de Filipe IV). De tarde, poderá efetuar uma excursão 
opcional à cidade fortificada de Toledo, antiga capital de 
Espanha, que alcançou o seu apogeu nos séc. XIV e XV, 
hoje Patrimônio Mundial da UNESCO.

8º Dia - Madri > Ávila > Salamanca
Café da manhã. No início da tarde, continuação da 
viagem por Ávila. Breve parada. Prosseguimento para a 
bela cidade de Salamanca, “a Cidade Dourada”, situada às 
margens do rio Tormes e possuidora do melhor conjunto 
espanhol de arquitetura renascentista. Tempo livre para 
visitar esta cidade universitária, com seus belos edifícios. 
Hospedagem.

9º Dia - Salamanca > Coimbra > Fátima > Lisboa
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Portugal. 
Entrada passando junto à cidade da Guarda. Continuação 
para Coimbra, onde visitaremos a sua famosa Biblioteca 
barroca. Chegada a Fátima e tempo livre para o almoço e 
visita ao Santuário. Continuação para Lisboa e hospedagem.
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

10º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita desta cidade, 
incluindo a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, 
Mosteiro dos Jerônimos (entrada na igreja). Continuação 
pelas estreitas ruas do centro histórico de Lisboa e depois 
em ônibus pela Baixa Pombalina, Praça do Rossio, Praça 
dos Restauradores, Avenida da Liberdade e Praça Marquês 
de Pombal. Regresso ao hotel. Para esta noite a sugestão é 
um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da música 
tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país 
(opcional).

11º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
ROMA
MASSIMO D’AZEGLIO H H H H 
MEDITERRANEO H H H H

FLORENÇA
GRAND HOTEL MEDITERRANEO H H H H

VENEZA (MESTRE)
NH LAGUNA PALACE H H H H

INNSBRUCK
GRAUER BÄR H H H H

LUCERNA
GRAND HOTEL EUROPE H H H H

PARIS
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL  
& CONFERENCE CENTER H H H H

BORDEAUX
MERCURE BORDEAUX CENTRE H H H H

SAN SEBASTIÁN
BARCELÓ COSTA VASCA H H H H

MADRI
CATALONIA ATOCHA H H H H

SALAMANCA
CATALONIA PLAZA MAYOR SALAMANCA H H H H

LISBOA
VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA H H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 17 maio e 13 setembro o hotel em 

Florença é o Villa Gabriele D’Annunzio H H H H

• Na saída de 24 maio o hotel em Florença é o Palazzo 
Ricasoli H H H H

• Nas saídas de 21 junho e 20 setembro o hotel em 
Florença é o Starhotels Tuscany H H H H

• Nas saídas de 17 maio e 12 julho o hotel em Veneza é 
o Novotel Venezia Mestre Castellana H H H H

• Na saída de 20 setembro o hotel em Innsbruck é o 
Alphotel Innsbruck H H H H

• Na saída de 24 maio, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Madri 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 18 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
•  Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
•  Taxas hoteleiras e de serviço;
•  Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
•  Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
•  Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Roma, Florença, Paris, Madri e Lisboa;
•  Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Pádua, Veneza, Innsbruck, Zurique, Lucerna, 
Bordeaux, Burgos, Ávila, Salamanca, Coimbra e Fátima;

•  Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Basílica de São Pedro, Catedral 
de Santa Maria das Flores, Basílica e Túmulo de 
Santo Antônio, Castelo de Cheverny, Biblioteca de 
Coimbra e Mosteiro dos Jerônimos;

• Viagem em barco privado para Veneza;
•  Visita de uma propriedade vinícola em Bordeaux.

DESDE € 3.010
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

4º Dia - Roma > Florença
Café da manhã e continuação da viagem para Florença, 
capital da Toscana. Na chegada, parada na Praça Michelangelo 
para desfrutar da vista espetacular da cidade. De tarde, 
visita a pé da cidade, em que veremos algumas das obras 
dos artistas mais importantes: Igreja de Santa Cruz, Casa de 
Dante, Catedral de Santa Maria das Flores (entrada), o famoso 
Batistério, Praça “della Signoria”, Ponte “Vecchio” e o típico 
Mercado da Palha. Hospedagem.

5º Dia - Florença > Pádua > Veneza (Mestre)
Após o café da manhã, partida para Pádua, onde visitaremos 
a Basílica e o Túmulo de Santo Antônio. Prosseguimento 
para Veneza. Viagem em barco privado passando pelo Canal 
Grande e pela Ponte de Rialto. Chegada à Praça de S. Marcos, 
onde poderemos apreciar a famosa Basílica, o Campanário, 
o Palácio Ducal e a Ponte dos Suspiros. Tempo livre para 
descobrir os encantos desta cidade. Possibilidade de fazer um 
passeio de “gôndola” pelos típicos canais (opcional). Regresso 
a Veneza Mestre. Hospedagem.

6º Dia - Veneza (Mestre) > Cortina d’Ampezzo > 
Innsbruck
Após o café da manhã, viagem atravessando os Dolomitas, 
onde estão situadas famosas estâncias de inverno como 
Cortina d’ Ampezzo (parada). Entrada na Áustria e chegada a 
Innsbruck, capital do Tirol. Breve passeio por esta charmosa 

Europa Hoje
19 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Roma
Chegada no aeroporto de Roma, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros contatos 
com a “cidade eterna”.

2º Dia - Roma 
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da cidade 
de Roma, com destaque para: Basílica de Santa Maria Maior, 
Coliseu, Arco de Constantino, Fórum Romano, Coluna de 
Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e Basílica de São Pedro 
(entrada). Tarde livre. Para a noite, sugerimos um jantar típico 
romano com música italiana (opcional).

3º Dia - Roma
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de participação em 
vários passeios opcionais em Roma. Sugerimos uma visita 
às famosas Mil Fontes e Tivoli, bem como a visita interior da 
luxuosa Villa d’ Este.

SAÍDAS

2017:
Abril 26  
Maio 17, 24  
Junho 21  
Julho 12, 19  
Agosto 23  
Setembro 13, 20  
Outubro 4, 18

Visitando: Roma, Florença, Pádua, Veneza, Cortina d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zurique, Lucerna, Paris, Castelos do Loire, 
Bordeaux, San Sebastian, Madri, Ávila, Salamanca, Coimbra, Fátima e Lisboa

Innsbruck
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 3.010 € 1.320

julho e setembro 2017 € 3.135 € 1.320



Florença

Madri

Lucerna

Paris
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cidade e tempo livre. À noite, possibilidade de assistir a um 
animado espetáculo de folclore tipico do Tirol (opcional). 
Hospedagem. 

7º Dia - Innsbruck > Vaduz > Zurique > Lucerna
Após o café da manhã, partida pelo vale do Rio Inn, 
passagem pelo Túnel de Arlberg para chegada ao Principado 
do Liechtenstein. Parada na sua capital, Vaduz. Continuação 
para Zurique, a capital financeira da Suíça. Breve passeio 
pelo centro da cidade. Continuação para Lucerna, charmosa 
cidade na margem do lago dos Quatro Cantões. Hospedagem.

8º Dia - Lucerna 
Café da manhã. Dia livre nesta maravilhosa cidade. 
Sugerimos participar em uma excursão opcional de meio dia 
ao Monte Pilatus. Esta noite, aproveite para se deliciar com 
um “fondue” ou com uma “raclette”. Hospedagem.

9º Dia - Lucerna > Paris
Café da manhã. Partida pela Basileia, entrada na França 
e viagem até Paris. Hospedagem. Possibilidade de visita 
noturna de Paris e cruzeiro no Rio Sena (opcional).

10º Dia - Paris 
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os 
Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia (construída no 
tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, 
a Torre Eiffel, a Ópera (um dos maiores teatros do mundo) 
e a Madeleine. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou 
excursão opcional a Versalhes. À noite, sugerimos assistir ao 
famoso espetáculo do “Lido” (opcional).

11º Dia - Paris 
Café da manhã. Dia livre para viver Paris. 

12º Dia - Paris > Castelos do Loire > Bordeaux
Café da manhã e saída para a região dos Castelos do Loire. 
A primeira parada para fotos será no castelo de Chambord. 
Continuação para o belo e elegante Castelo de Cheverny 
(visita interior). De tarde, prosseguimento da viagem para 
Bordeaux, famosa pela qualidade dos vinhos produzidos na 
sua região. Hospedagem.

13º Dia - Bordeaux > San Sebastian
Após o café da manhã, saída para visita e degustação numa 
propriedade vinícola da região de Bordeaux. Prosseguimento 
da viagem para a região dos Pireneus e entrada na Espanha. 
Continuação até San Sebastian, através das paisagens do 
País Basco. Tempo livre para passear nesta bela cidade. 
Hospedagem.

14º Dia - San Sebastian > Madri
Café da manhã e partida para Burgos, cidade famosa pela 
sua Catedral gótica e pela história do famoso “El Cid”. Parada 
e tempo livre. Continuação através da Serra de Guadarrama 
para Madri. Hospedagem. À noite sugerimos um espetáculo 
de dança clássica flamenca (opcional).

15º Dia - Madri 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: Praça 
de Espanha, com o monumento a Cervantes, Gran Via, a Praça 
Cibeles, o Passeio do Prado, com o seu famoso museu, a estação 
de Atocha, o Parque do Retiro, a Praça de Touros de Las Ventas, 
o Passeio da Castellana, com os seus bonitos jardins e fontes, 
a Praça da Puerta del Sol e a Praça do Oriente (com o Palácio 
Real, o Teatro da Ópera e a estátua de Filipe IV). De tarde, poderá 
efetuar uma excursão opcional à cidade fortificada de Toledo, 
antiga capital de Espanha, que alcançou o seu apogeu nos séc. 
XIV e XV, hoje Patrimônio Mundial da UNESCO.

16º Dia - Madri > Ávila > Salamanca
Café da manhã. No início da tarde, continuação da 
viagem por Ávila. Breve parada. Prosseguimento para a 
bela cidade de Salamanca, “a Cidade Dourada”, situada às 
margens do rio Tormes e possuidora do melhor conjunto 
espanhol de arquitetura renascentista. Tempo livre para 

visitar esta cidade universitária, com seus belos edifícios. 
Hospedagem.

17º Dia - Salamanca > Coimbra > Fátima > Lisboa
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Portugal. 
Entrada passando junto à cidade da Guarda. Continuação 
para Coimbra, onde visitaremos a sua famosa Biblioteca 
barroca. Chegada a Fátima e tempo livre para o almoço e 
visita ao Santuário. Continuação para Lisboa e hospedagem. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

18º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita desta cidade, 
incluindo a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, 
Mosteiro dos Jerônimos (entrada na igreja). Continuação 

pelas estreitas ruas do centro histórico de Lisboa e depois 
em ônibus pela Baixa Pombalina, Praça do Rossio, Praça 
dos Restauradores, Avenida da Liberdade e Praça Marquês 
de Pombal. Regresso ao hotel. Para esta noite a sugestão é 
um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da música 
tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país 
(opcional).

19º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã 
(o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre 
até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de 
regresso.



 HOTÉIS
LISBOA
VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA H H H H H

PORTO
CROWNE PLAZA PORTO H H H H H

MADRID
CATALONIA ATOCHA H H H H

BARCELONA
CATALONIA BARCELONA PLAZA H H H H

NICE
NOVOTEL NICE CENTRE H H H H

PISA
GRAND HOTEL DUOMO PISA H H H H

ROMA
MASSIMO D’AZEGLIO H H H H 
MEDITERRANEO H H H H

FLORENÇA
GRAND HOTEL MEDITERRANEO H H H H

VENEZA (MESTRE)
NH LAGUNA PALACE H H H H

INNSBRUCK
GRAUER BÄR H H H H

LUCERNA
GRAND HOTEL EUROPE H H H H

PARIS
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL  
& CONFERENCE CENTER H H H H

NOTAS:
• Na saída de 11 junho, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Madri 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 8 outubro, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Barcelona 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 14 maio, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Nice poderá 
ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 14 maio o hotel em Florença é o Palazzo 
Ricasoli H H H H

• Nas saídas de 11 junho e 10 setembro o hotel em 
Florença é o Starhotels Tuscany H H H H

• Na saída de 10 setembro o hotel em Innsbruck é o 
Alphotel Innsbruck H H H H

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro. SERVIÇOS INCLUÍDOS:

• 21 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Lisboa, Porto, Madri, Barcelona, Assis (Basílica), 
Roma, Florença e Paris;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Fátima, Coimbra, Zaragoza, Mônaco, Nice, 
Pisa, Pádua, Veneza, Innsbruck, Zurique e Lucerna;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Igreja de Santo Antônio, Biblioteca 
de Coimbra, Sé do Porto, Basílica da Virgem do Pilar, 
Catedral de Barcelona, Basílica de São Francisco de 
Assis, Basílica de São Pedro, Catedral de Santa Maria 
das Flores, Basílica e Túmulo de Santo Antônio;

• Visita e degustação em uma cave de Vinho do Porto;
• Visita de uma fábrica de perfumes em Èze;
• Viagem em barco privado para Veneza.

DESDE € 3.495
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

2º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita da cidade, incluindo 
a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e Mosteiro 
dos Jerônimos. Continuação pelas estreitas ruas do centro 
histórico de Lisboa e depois em ônibus pela Baixa Pombalina, 
Praça do Rossio, Praça dos Restauradores, Avenida da 
Liberdade e Praça Marquês de Pombal, incluindo a visita da 
Igreja de Santo Antônio. Regresso ao hotel. Tarde livre em que 
sugerimos visita opcional a Queluz, Sintra, Cascais e Estoril

3º Dia - Lisboa > Fátima > Coimbra > Porto
Após o café da manhã, saída de Lisboa em direção a Óbidos. 
Visita a pé pelas estreitas ruas e pequenas praças, a fim de 
conhecer esta belíssima vila. Continuação da viagem para 
a Batalha, obra-prima da arquitetura gótica portuguesa. 
Breve parada junto ao Mosteiro. No final da manhã, 
chegada a Fátima, com tempo livre para o almoço e visita 

Europa  
Maravilhosa
22 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada à bela capital portuguesa e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Restante do dia livre para os primeiros 
contatos com esta linda cidade, situada na margem norte do 
Rio Tejo, a poucos quilômetros do Atlântico. Para esta noite a 
sugestão será jantar numa típica Casa de Fados, com danças 
folclóricas (opcional).

SAÍDAS

2017:
Abril 16  
Maio 14  
Junho 11  
Julho 9  
Agosto 13  
Setembro 10, 24 
Outubro 8

Visitando: Lisboa, Fátima, Coimbra, Porto, Madri, Zaragoza, Barcelona, Nice, Mônaco, Pisa, Assis, Roma, Florença, Pádua, 
Veneza, Cortina d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zurique, Lucerna e Paris

Veneza

Lisboa
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 3.495 € 1.585

julho e setembro 2017 € 3.620 € 1.585



Innsbruck

Pisa 

Vaduz

Porto
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ao Santuário. Continuação para Coimbra, onde visitaremos 
a famosa Biblioteca barroca, considerada uma das mais 
ricas do mundo. Prosseguimento para a cidade do Porto. 
Hospedagem. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

4º Dia - Porto
Café da manhã e visita desta cidade, com destaque para a 
Igreja da Lapa, a Sé do séc. XII (entrada) e visita panorâmica 
da cidade (Av. dos Aliados, Torre dos Clérigos, Av. da 
Boavista, Bairro da Foz, Ponte da Arrábida e Ponte de D. 
Luís) terminando numa Cave de Vinho do Porto para visita 
e degustação. Restante do dia livre. Sugerimos fazer um 
passeio de barco no rio Douro e almoçar num restaurante de 
um Bairro Típico (opcional). Hospedagem.

5º Dia - Porto > Madri
Após o café da manhã, saída para Madri. Atravessando 
a região da Beira Alta, entraremos em Espanha. Parada 
para almoço livre em Salamanca. Pela tarde, continuação 
para Madri, com breve parada para visita panorâmica de 
Ávila, cidade natal de Santa Teresa de Jesus, fundadora 
das Carmelitas Descalças. Prosseguimento para Madri. 
Hospedagem. À noite, sugerimos um espetáculo de dança 
clássica flamenca (opcional).

6º Dia - Madri
Após café da manhã, visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: Praça 
de Espanha, com o monumento a Cervantes, Gran Via, a 
Praça Cibeles, o Passeio do Prado, com o seu famoso museu, 
a estação de Atocha, o Parque do Retiro, a Praça de Touros 
de Las Ventas, o Passeio da Castellana, com os seus bonitos 
jardins e fontes, a Praça da Puerta del Sol e a Praça do Oriente 
(com o Palácio Real, o Teatro da Ópera e a estátua de Filipe 
IV). De tarde, poderá efetuar uma excursão opcional à cidade 
fortificada de Toledo, antiga capital de Espanha, que alcançou 
o seu apogeu nos séc. XIV e XV, hoje Patrimônio Mundial da 
UNESCO.

7º Dia - Madri > Zaragoza > Barcelona
Após o café da manhã, saída em direção a Zaragoza, antiga 
capital do reino de Aragão um dos reinos mais poderosos 

que existiram na Península Ibérica. Tempo livre para almoço 
e visita à famosa Basílica da Virgem do Pilar, erguida no 
local onde Nossa Senhora teria aparecido duas vezes ao 
Apóstolo Santiago, sobre um pequeno pilar que ficou como 
testemunho e à volta do qual Santiago mandou edificar 
a primeira igreja. Após o almoço, continuação através do 
planalto central, em direção à belíssima região da Catalunha. 
Hospedagem.

8º Dia - Barcelona
Café da manhã e visita da capital catalã: a belíssima Catedral 
iniciada no séc. XIII (entrada), as Ramblas, a Praça da 
Catalunha, Passeio de Gracia, com as Casas Millá (La Pedrera) 
e Battló, obras-primas de Gaudi, a Igreja da Sagrada Família, 
o Parque de Montjuich e o Estádio Olímpico. Tarde livre. 
Sugerimos uma visita ao Pueblo Español e ao Parque Guell, 
decorado por Gaudi e que foi a sua obra mais colorida, hoje 
também Patrimônio Mundial (opcional).

9º Dia - Barcelona > Nice
Café da manhã e partida pela região da Costa Brava, 
atravessando os Pireneus e entrando na França pela bela 
região do Midi. Continuação junto às cidades de Narbonne, 
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18º Dia - Lucerna 
Café da manhã. Dia livre nesta maravilhosa cidade. 
Sugerimos participar em uma excursão opcional de meio dia 
ao Monte Pilatus. Esta noite, aproveite para se deliciar com 
um “fondue” ou com uma “raclette”. Hospedagem.

19º Dia - Lucerna > Paris
Café da manhã. Partida por Basileia, entrada na França 
e viagem até Paris. Hospedagem. Possibilidade de visita 
noturna de Paris e cruzeiro no Rio Sena (opcional).

20º Dia - Paris 
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os 
Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia (construída no 
tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, 
a Torre Eiffel, a Ópera (um dos maiores teatros do mundo) 
e a Madeleine. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou 
excursão opcional a Versalhes. À noite sugerimos assistir ao 
famoso espetáculo do “Lido” (opcional).

21º Dia - Paris 
Café da manhã. Dia livre para viver Paris.

22º Dia - Saída de Paris
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

15º Dia - Florença > Pádua > Veneza (Mestre)
Após o café da manhã, partida para Pádua, onde visitaremos 
a Basílica e o Túmulo de Santo Antônio. Prosseguimento 
para Veneza. Viagem em barco privado passando pelo Canal 
Grande e pela Ponte de Rialto. Chegada à Praça de S. Marcos, 
onde poderemos apreciar a famosa Basílica, o Campanário, 
o Palácio Ducal e a Ponte dos Suspiros. Tempo livre para 
descobrir os encantos desta cidade. Possibilidade de fazer um 
passeio de “gôndola” pelos típicos canais (opcional). Regresso 
a Veneza Mestre. Hospedagem.

16º Dia - Veneza (Mestre) > Cortina d’Ampezzo > 
Innsbruck
Após o café da manhã, viagem atravessando os Dolomitas, 
onde estão situadas famosas estâncias de inverno como 
Cortina d’ Ampezzo (parada). Entrada na Áustria e chegada a 
Innsbruck, capital do Tirol. Breve passeio por esta charmosa 
cidade e tempo livre. À noite, possibilidade de assistir a um 
animado espetáculo de folclore tipico do Tirol (opcional). 
Hospedagem. 

17º Dia - Innsbruck > Vaduz > Zurique > Lucerna
Após o café da manhã, partida pelo vale do Rio Inn, 
passagem pelo Túnel de Arlberg para chegada ao Principado 
do Liechtenstein. Parada na sua capital, Vaduz. Continuação 
para Zurique, a capital financeira da Suíça. Breve passeio 
pelo centro da cidade. Continuação para Lucerna, charmosa 
cidade na margem do lago dos Quatro Cantões. Hospedagem.

Beziers, Montpellier, Nîmes e Arles (onde viveu Van 
Gogh). Chegada à “Côte d’Azur” com suas maravilhosas e 
requintadas estâncias balneares: Cannes, Juan-les-Pins, 
Antibes e, finalmente, sua capital, Nice. Hospedagem.

10º Dia - Nice > Principado do Mônaco > Pisa
Café da manhã e saída por Èze, com parada para visita de uma 
fábrica de perfumes e continuação para o famoso Principado 
de Mônaco. Aqui poderá reconhecer os maravilhosos jardins 
do Cassino, em Monte Carlo, a Condamine - avenida do porto, 
das corridas de Fórmula 1, com os seus luxuosos barcos 
ancorados, o Museu Oceanográfico Albert I, na cidade velha, 
a pequena catedral neo-românica e o Palácio Real - uma 
verdadeira jóia medieval. Continuação para a Itália e viagem 
ao longo da Riviera dei Fiori, na região da Ligúria, para Pisa. Na 
chegada, tempo livre para admirar o conjunto arquitectônico 
formado pelo Batistério, a Catedral e a célebre Torre Inclinada. 
Hospedagem.

11º Dia - Pisa > Assis > Roma
Após o café da manhã, saída em direção à Úmbria, região de 
grande beleza natural. Chegada a Assis e visita guiada ao seu 
monumento mais importante, a Basílica de São Francisco, 
com o túmulo e as relíquias do santo e decorada com 
afrescos de Giotto, Cimabue e outros. Prosseguimento da 
viagem até Roma. Hospedagem.

12º Dia - Roma 
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da cidade 
de Roma, com destaque para: Basílica de Santa Maria Maior, 
Coliseu, Arco de Constantino, Fórum Romano, Coluna de 
Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e Basílica de São Pedro 
(entrada). Tarde livre. Para a noite, sugerimos um jantar típico 
romano com música italiana (opcional).

13º Dia - Roma
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de participação em 
vários passeios opcionais em Roma. Sugerimos uma visita 
às famosas Mil Fontes e Tivoli, bem como a visita interior da 
luxuosa Villa d’ Este.

14º Dia - Roma > Florença
Café da manhã e continuação da viagem para Florença, 
capital da Toscana. Na chegada, parada na Praça 
Michelangelo para desfrutar da vista espetacular da cidade. 
De tarde, visita a pé da cidade, em que veremos algumas das 
obras dos artistas mais importantes: Igreja de Santa Cruz, 
Casa de Dante, Catedral de Santa Maria das Flores (entrada), 
o famoso Batistério, Praça “della Signoria”, Ponte “Vecchio” e o 
típico Mercado da Palha. Hospedagem.



dos Jerônimos. Continuação pelas estreitas ruas do centro 
histórico de Lisboa e depois em ônibus pela Baixa Pombalina, 
Praça do Rossio, Praça dos Restauradores, Avenida da 
Liberdade e Praça Marquês de Pombal, incluindo a visita da 
Igreja de Santo Antônio. Regresso ao hotel. Tarde livre em que 
sugerimos visita opcional a Queluz, Sintra, Cascais e Estoril.

3º Dia - Lisboa > Fátima > Coimbra > Porto
Após o café da manhã, saída de Lisboa em direção a Óbidos. 
Visita a pé pelas estreitas ruas e pequenas praças, a fim de 
conhecer esta belíssima vila. Continuação da viagem para a 
Batalha, obra-prima da arquitetura gótica portuguesa. Breve 
parada junto ao Mosteiro. No final da manhã, chegada a 
Fátima, com tempo livre para o almoço e visita ao Santuário. 
Continuação para Coimbra, onde visitaremos a famosa 
Biblioteca barroca, considerada uma das mais ricas do mundo. 
Prosseguimento para a cidade do Porto. Hospedagem. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

Ocidente  
Europeu
28 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada à bela capital portuguesa e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Restante do dia livre para os primeiros 
contatos com esta linda cidade, situada na margem norte do 
Rio Tejo, a poucos quilômetros do Atlântico. Para esta noite a 
sugestão será jantar numa típica Casa de Fados, com danças 
folclóricas (opcional).

2º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita da cidade, incluindo 
a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e Mosteiro 
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SAÍDAS

2017:
Abril 16  
Maio 14  
Junho 11  
Julho 9  
Agosto 13  
Setembro 10, 24 
Outubro 8

 HOTÉIS
LISBOA
VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA H H H H H

PORTO
CROWNE PLAZA PORTO H H H H H

MADRID
CATALONIA ATOCHA H H H H

BARCELONA
CATALONIA BARCELONA PLAZA H H H H

NICE
NOVOTEL NICE CENTRE H H H H

PISA
GRAND HOTEL DUOMO PISA H H H H

ROMA
MASSIMO D’AZEGLIO H H H H 
MEDITERRANEO H H H H

FLORENÇA
GRAND HOTEL MEDITERRANEO H H H H

VENEZA (MESTRE)
NH LAGUNA PALACE H H H H

INNSBRUCK
GRAUER BÄR H H H H

LUCERNA
GRAND HOTEL EUROPE H H H H

PARIS
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL  
& CONFERENCE CENTER H H H H

BORDEAUX
MERCURE BORDEAUX CENTRE H H H H

SAN SEBASTIÁN
BARCELÓ COSTA VASCA H H H H

SALAMANCA
CATALONIA PLAZA MAYOR SALAMANCA H H H H

NOTAS:
• Na saída de 11 junho, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Madri poderá 
ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 8 outubro, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Barcelona 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 14 maio, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Nice poderá 
ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 14 maio o hotel em Florença é o Palazzo 
Ricasoli H H H H

• Nas saídas de 11 junho e 10 setembro o hotel em 
Florença é o Starhotels Tuscany H H H H

• Na saída de 10 setembro o hotel em Innsbruck é o 
Alphotel Innsbruck H H H H

• Na saída de 14 maio, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Madri (2ª 
hospedagem) poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá. 

DESDE € 4.095
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

Visitando: Lisboa, Fátima, Coimbra, Porto, Madri, Zaragoza, Barcelona, Nice, Mônaco, Pisa, Assis, Roma, Florença, Pádua, 
Veneza, Cortina D’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zurique, Lucerna, Paris, Castelos do Loire, Bordeaux, San Sebastian, Ávila  
e Salamanca
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NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, 
a hospedagem poderá ser em outros hotéis e/ou 
cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 27 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
•  Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
•  Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
•  Acompanhamento durante toda a viagem por um guia 

Abreu em idioma português;
•  Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Lisboa, Porto, Madri, Barcelona, Assis (Basílica), Roma, 
Florença e Paris;

•  Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Fátima, Coimbra, Zaragoza, Mônaco, Nice, Pisa, 
Pádua, Veneza, Innsbruck, Zurique, Lucerna, Bordeaux, 
Burgos, Ávila e Salamanca;

•  Entradas em museus e monumentos de acordo com 
o itinerário: Igreja de Santo Antônio, Biblioteca de 
Coimbra, Sé do Porto, Basílica da Virgem do Pilar, 
Catedral de Barcelona, Basílica de São Francisco de 
Assis, Basílica de São Pedro, Catedral de Santa Maria 
das Flores, Basílica e Túmulo de Santo Antônio e 
Castelo de Cheverny;

•  Visita e degustação em uma cave de Vinho do Porto;
• Visita de uma fábrica de perfumes em Èze;
• Viagem em barco privado para Veneza;
•  Visita de uma propriedade vinícola em Bordeaux.

ESPANHA

FRANÇA

ITÁLIA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO

MAR  
MEDITERRÂNEO

LISBOA
MADRI

BARCELONA

CANNES

PISA

ASSIS

ROMAPORTO

COIMBRA
FÁTIMA

ZARAGOZA

NICE

FLORENÇA

PÁDUA

VENEZA

INNSBRUCK
LUCERNA

PARIS

BORDEAUX

SAN SEBASTIAN

SALAMANCA

ÁUSTRIA
SUÍÇA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 4.095 € 1.925

julho e setembro 2017 € 4.220 € 1.925
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Lisboa

monumento mais importante, a Basílica de São Francisco, 
com o túmulo e as relíquias do santo e decorada com 
afrescos de Giotto, Cimabue e outros. Prosseguimento da 
viagem até Roma. Hospedagem.

12º Dia - Roma 
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da cidade 
de Roma, com destaque para: Basílica de Santa Maria Maior, 
Coliseu, Arco de Constantino, Fórum Romano, Coluna de 
Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e Basílica de São Pedro 
(entrada). Tarde livre. Para a noite, sugerimos um jantar típico 
romano com música italiana (opcional).

13º Dia - Roma
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de participação em 
vários passeios opcionais em Roma. Sugerimos uma visita 
às famosas Mil Fontes e Tivoli, bem como a visita interior da 
luxuosa Villa d’ Este.

14º Dia - Roma > Florença
Café da manhã e continuação da viagem para Florença, 
capital da Toscana. Na chegada, parada na Praça 
Michelangelo para desfrutar da vista espetacular da cidade. 
De tarde, visita a pé da cidade, em que veremos algumas das 
obras dos artistas mais importantes: Igreja de Santa Cruz, 
Casa de Dante, Catedral de Santa Maria das Flores (entrada), 
o famoso Batistério, Praça “della Signoria”, Ponte “Vecchio” e o 
típico Mercado da Palha. Hospedagem.

15º Dia - Florença > Pádua > Veneza (Mestre)
Após o café da manhã, partida para Pádua, onde 
visitaremos a Basílica e o Túmulo de Santo Antônio. 
Prosseguimento para Veneza. Viagem em barco privado 
passando pelo Canal Grande e pela Ponte de Rialto. 
Chegada à Praça de S. Marcos, onde poderemos apreciar 
a famosa Basílica, o Campanário, o Palácio Ducal e 
a Ponte dos Suspiros. Tempo livre para descobrir os 
encantos desta cidade. Possibilidade de fazer um passeio 
de “gôndola” pelos típicos canais (opcional). Regresso a 
Veneza Mestre. Hospedagem.

testemunho e à volta do qual Santiago mandou edificar 
a primeira igreja. Após o almoço, continuação através do 
planalto central, em direção à belíssima região da Catalunha. 
Hospedagem.

8º Dia - Barcelona
Café da manhã e visita da capital catalã: a belíssima Catedral 
iniciada no séc. XIII (entrada), as Ramblas, a Praça da 
Catalunha, Passeio de Gracia, com as Casas Millá (La Pedrera) 
e Battló, obras-primas de Gaudi, a Igreja da Sagrada Família, 
o Parque de Montjuich e o Estádio Olímpico. Tarde livre. 
Sugerimos uma visita ao Pueblo Español e ao Parque Guell, 
decorado por Gaudi e que foi a sua obra mais colorida, hoje 
também Patrimônio Mundial (opcional).

9º Dia - Barcelona > Nice
Café da manhã e partida pela região da Costa Brava, 
atravessando os Pireneus e entrando na França pela bela 
região do Midi. Continuação junto às cidades de Narbonne, 
Beziers, Montpellier, Nîmes e Arles (onde viveu Van 
Gogh). Chegada à “Côte d’Azur” com suas maravilhosas e 
requintadas estâncias balneares: Cannes, Juan-les-Pins, 
Antibes e, finalmente, sua capital, Nice. Hospedagem.

10º Dia - Nice > Principado do Mônaco > Pisa
Café da manhã e saída por Èze, com parada para visita de uma 
fábrica de perfumes e continuação para o famoso Principado 
de Mônaco. Aqui poderá reconhecer os maravilhosos jardins 
do Cassino, em Monte Carlo, a Condamine - avenida do porto, 
das corridas de Fórmula 1, com os seus luxuosos barcos 
ancorados, o Museu Oceanográfico Albert I, na cidade velha, 
a pequena catedral neo-românica e o Palácio Real - uma 
verdadeira jóia medieval. Continuação para a Itália e viagem 
ao longo da Riviera dei Fiori, na região da Ligúria, para Pisa. Na 
chegada, tempo livre para admirar o conjunto arquitetônico 
formado pelo Batistério, a Catedral e a célebre Torre Inclinada. 
Hospedagem.

11º Dia - Pisa > Assis > Roma
Após o café da manhã, saída em direção à Úmbria, região de 
grande beleza natural. Chegada a Assis e visita guiada ao seu 

4º Dia - Porto
Café da manhã e visita desta cidade, com destaque para a 
Igreja da Lapa, a Sé do séc. XII (entrada) e visita panorâmica 
da cidade (Av. dos Aliados, Torre dos Clérigos, Av. da 
Boavista, Bairro da Foz, Ponte da Arrábida e Ponte de D. 
Luís) terminando numa Cave de Vinho do Porto para visita 
e degustação. Restante do dia livre. Sugerimos fazer um 
passeio de barco no rio Douro e almoçar num restaurante de 
um Bairro Típico (opcional). Hospedagem.

5º Dia - Porto > Madri
Após o café da manhã, saída para Madri. Atravessando 
a região da Beira Alta, entraremos em Espanha. Parada 
para almoço livre em Salamanca. Pela tarde, continuação 
para Madri, com breve parada para visita panorâmica de 
Ávila, cidade natal de Santa Teresa de Jesus, fundadora 
das Carmelitas Descalças. Prosseguimento para Madri. 
Hospedagem. À noite, sugerimos um espetáculo de dança 
clássica flamenca (opcional).

6º Dia - Madri
Após café da manhã, visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: Praça 
de Espanha, com o monumento a Cervantes, Gran Via, a 
Praça Cibeles, o Passeio do Prado, com o seu famoso museu, 
a estação de Atocha, o Parque do Retiro, a Praça de Touros 
de Las Ventas, o Passeio da Castellana, com os seus bonitos 
jardins e fontes, a Praça da Puerta del Sol e a Praça do Oriente 
(com o Palácio Real, o Teatro da Ópera e a estátua de Filipe 
IV). De tarde, poderá efetuar uma excursão opcional à cidade 
fortificada de Toledo, antiga capital de Espanha, que alcançou 
o seu apogeu nos séc. XIV e XV, hoje Patrimônio Mundial da 
UNESCO.

7º Dia - Madri > Zaragoza > Barcelona
Após o café da manhã, saída em direção a Zaragoza, antiga 
capital do reino de Aragão um dos reinos mais poderosos 
que existiram na Península Ibérica. Tempo livre para almoço 
e visita à famosa Basílica da Virgem do Pilar, erguida no 
local onde Nossa Senhora teria aparecido duas vezes ao 
Apóstolo Santiago, sobre um pequeno pilar que ficou como 
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a Torre Eiffel, a Ópera (um dos maiores teatros do mundo) 
e a Madeleine. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou 
excursão opcional a Versalhes. À noite, sugerimos assistir ao 
famoso espetáculo do “Lido” (opcional).

21º Dia - Paris 
Café da manhã. Dia livre para viver Paris. 

22º Dia - Paris > Castelos do Loire > Bordeaux
Café da manhã e saída para a região dos Castelos do Loire. 
A primeira parada para fotos será no castelo de Chambord. 
Continuação para o belo e elegante Castelo de Cheverny 
(visita interior). De tarde, prosseguimento da viagem para 
Bordeaux, famosa pela qualidade dos vinhos produzidos na 
sua região. Hospedagem.

23º Dia - Bordeaux > San Sebastian
Após o café da manhã, saída para visita e degustação numa 
propriedade vinícola da região de Bordeaux. Prosseguimento 
da viagem para a região dos Pireneus e entrada na Espanha. 
Continuação até San Sebastian, através das paisagens do 
País Basco. Tempo livre para passear nesta bela cidade. 
Hospedagem.

24º Dia - San Sebastian > Madri
Café da manhã e partida para Burgos, cidade famosa pela 
sua Catedral gótica e pela história do famoso “El Cid”. Parada 
e tempo livre. Continuação através da Serra de Guadarrama 
para Madri. Hospedagem.

25º Dia - Madri 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades 
independentes ou passeios opcionais.

16º Dia - Veneza (Mestre) > Cortina d’Ampezzo > 
Innsbruck
Após o café da manhã, viagem atravessando os Dolomitas, 
onde estão situadas famosas estâncias de inverno como 
Cortina d’ Ampezzo (parada). Entrada na Áustria e chegada a 
Innsbruck, capital do Tirol. Breve passeio por esta charmosa 
cidade e tempo livre. À noite, possibilidade de assistir a um 
animado espetáculo de folclore típico do Tirol (opcional). 
Hospedagem. 

17º Dia - Innsbruck > Vaduz > Zurique > Lucerna
Após o café da manhã, partida pelo vale do Rio Inn, 
passagem pelo Túnel de Arlberg para chegada ao Principado 
do Liechtenstein. Parada na sua capital, Vaduz. Continuação 
para Zurique, a capital financeira da Suíça. Breve passeio 
pelo centro da cidade. Continuação para Lucerna, charmosa 
cidade na margem do lago dos Quatro Cantões. Hospedagem.

18º Dia - Lucerna 
Café da manhã. Dia livre nesta maravilhosa cidade. 
Sugerimos participar em uma excursão opcional de meio dia 
ao Monte Pilatus. Esta noite, aproveite para se deliciar com 
um “fondue” ou com uma “raclette”. Hospedagem.

19º Dia - Lucerna > Paris
Café da manhã. Partida pela Basileia, entrada na França 
e viagem até Paris. Hospedagem. Possibilidade de visita 
noturna de Paris e cruzeiro no Rio Sena (opcional).

20º Dia - Paris 
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os 
Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia (construída no 
tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, 

Barcelona

Cortina d’Ampezzo

Roma

26º Dia - Madri > Ávila > Salamanca
Café da manhã. No início da tarde, continuação da 
viagem por Ávila. Breve parada. Prosseguimento para a 
bela cidade de Salamanca, “a Cidade Dourada”, situada às 
margens do rio Tormes e possuidora do melhor conjunto 
espanhol de arquitetura renascentista. Tempo livre para 
visitar esta cidade universitária, com seus belos edifícios. 
Hospedagem.

27º Dia - Salamanca > Coimbra > Fátima > Lisboa
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Portugal. 
Entrada passando junto à cidade da Guarda. Continuação 
para Coimbra, onde visitaremos a sua famosa Biblioteca 
barroca. Chegada a Fátima e tempo livre para o almoço 
e visita ao Santuário. Continuação para Lisboa e 
hospedagem.

28º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
ROMA
MASSIMO D’AZEGLIO H H H H

FLORENÇA
GRAND HOTEL MEDITERRANEO H H H H

VENEZA (MESTRE)
NH LAGUNA PALACE H H H H

INNSBRUCK
GRAUER BÄR H H H H

LUCERNA
RADISSON BLU HOTEL LUCERNE H H H H

PARIS
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL 
& CONFERENCE CENTER H H H H

BORDEAUX
MERCURE BORDEAUX CENTRE H H H H

SAN SEBASTIÁN
BARCELÓ COSTA VASCA H H H H

MADRI
CATALONIA ATOCHA H H H H

SALAMANCA
CATALONIA PLAZA MAYOR SALAMANCA H H H H

LISBOA
VIP GRAND LISBOA HOTEL & SPA H H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 20 cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Roma, Assis (Basílica), Siena, Florença, Paris, Madri 
e Lisboa;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
guia: Pádua, Veneza, Innsbruck, Zurique, Lucerna, 
Bordeaux, Burgos, Ávila, Salamanca, Coimbra e 
Fátima; 

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Basílica de São Pedro, Basílica de 
São Francisco de Assis, Catedral de Siena, Basílica 
e Túmulo de Santo Antônio, Castelo de Cheverny, 
Biblioteca de Coimbra, Santuário de Fátima e 
Mosteiro dos Jerônimos;

• Viagem em barco privado para Veneza;
• Visita e degustação em uma vinícola em Bordeaux.

DESDE € 2.965
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

5º Dia - Roma > Assis > Siena > Florença
Café da manhã e saída em direção a Assis. Visita guiada 
da Basílica de São Francisco. Continuação para Siena. 
Visita desta bela cidade medieval, com especial destaque 
para a Piazza “Il Campo” e a famosa Catedral (entrada). 
Prosseguimento para Florença. Hospedagem.

6º Dia - Florença
Após o café da manhã, visita a pé da cidade, em que veremos 
algumas das obras dos artistas mais importantes: Igreja de 
Santa Cruz, Casa de Dante, o famoso Batistério, Praça “della 
Signoria”, Ponte “Vecchio” e o típico Mercado da Palha. Tarde 
livre para visitas a gosto pessoal. Hospedagem.

7º Dia - Florença > Pádua > Veneza (Mestre)
Após o café da manhã, partida para Pádua, onde visitaremos 
a Basílica e o Túmulo de Santo Antônio. Prosseguimento 
para Veneza. Viagem em barco privado passando pelo Canal 
Grande e pela Ponte de Rialto. Chegada à Praça de S. Marcos, 
onde poderemos apreciar a famosa Basílica, o Campanário, 
o Palácio Ducal e a Ponte dos Suspiros. Tempo livre para 
descobrir os encantos desta cidade. Possibilidade de fazer um 
passeio em “gôndola” pelos típicos canais (opcional). Regresso 
a Veneza Mestre. Hospedagem.

8º Dia - Veneza (Mestre) > Cortina d’Ampezzo > 
Innsbruck
Após o café da manhã, viagem atravessando os Dolomitas, 
onde estão situadas famosas estâncias de inverno como 
Cortina d’ Ampezzo (parada). Entrada na Áustria e chegada a 
Innsbruck, capital do Tirol. Breve passeio por esta charmosa 
cidade e tempo livre. À noite, possibilidade de assistir a um 

Europa  
Fascinante 
21 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Roma
Chegada no aeroporto de Roma, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Roma 
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da cidade 
de Roma, com destaque para: Basílica de Santa Maria Maior, 
Coliseu, Arco de Constantino, Fórum Romano, Coluna de 
Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e Basílica de São Pedro 
(entrada). Tarde livre. Para a noite, sugerimos um jantar típico 
romano com música italiana (opcional).

3º Dia - Roma
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de participação de 
uma excursão de dia inteiro a Nápoles e Pompéia (visita das 
ruínas desta cidade soterrada pelas cinzas do Vesúvio no 
ano 79)

4º Dia - Roma
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia livre 
para compras ou visitas a gosto pessoal.

SAÍDAS

2017:
Novembro 14
Dezembro 20 

2018:
Janeiro 16 
Fevereiro 6 
Março 20

Visitando: Roma, Assis, Siena, Florença, Pádua, Veneza, Cortina d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zurique, Lucerna, Paris, Castelos 
do Loire, Bordeaux, San Sebastian, Madri, Ávila, Salamanca, Coimbra, Fátima e Lisboa

Pádua
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ESPANHA

FRANÇA

ITÁLIA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO

MAR  
MEDITERRÂNEO

LISBOA
MADRI

SAN SEBASTIAN

BORDEAUX

LUCERNA

PÁDUA

ROMA

COIMBRA
FÁTIMA

SALAMANCA

PARIS

VENEZA

FLORENÇA

INNSBRUCK

SUÍÇA
ÁUSTRIA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

novembro 2017  
a março 2018 € 2.965 € 1.205



Zurique Paris

Salamanca

Siena
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animado espetáculo de folclore típico do Tirol (opcional). 
Hospedagem. 

9º Dia - Innsbruck > Vaduz > Zurique > Lucerna
Após o café da manhã, partida pelo vale do Rio Inn 
e passagem pelo Túnel de Arlberg para chegada ao 
Principado do Liechtenstein. Parada na sua capital, 
Vaduz. Continuação para Zurique, a capital financeira da 
Suíça. Parada para fotos junto ao Lago de Zurique e breve 
passeio pelo centro da cidade. Continuação para Lucerna, 
charmosa cidade na margem do lago dos Quatro Cantões. 
Hospedagem.

10º Dia - Lucerna 
Café da manhã. Dia livre nesta maravilhosa cidade. 
Sugerimos participar em uma excursão opcional de meio dia 
ao Monte Pilatus. Esta noite, aproveite para se deliciar com 
um “fondue” ou com uma “raclette”. Hospedagem.

11º Dia - Lucerna > Paris
Café da manhã. Partida por Basileia, entrada na França 
e viagem até Paris. Hospedagem. Possibilidade de visita 
noturna de Paris e cruzeiro no Rio Sena (opcional).

12º Dia - Paris 
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os 
Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia, os Campos 
Elíseos, o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, a Ópera e a 
Madeleine. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou 
excursão opcional a Versalhes. À noite sugerimos assistir ao 
famoso espetáculo do “Lido” (opcional).

13º Dia - Paris 
Café da manhã. Dia livre para viver Paris. 

14º Dia - Paris > Castelos do Loire > Bordeaux
Café da manhã e saída para a região dos Castelos do Loire. 
A primeira parada para fotos será no castelo de Chambord. 
Continuação para o belo e elegante Castelo de Cheverny 
(visita interior). De tarde, prosseguimento da viagem para 
Bordeaux, famosa pela qualidade dos vinhos produzidos na 
sua região. Hospedagem.

15º Dia - Bordeaux > San Sebastian
Após o café da manhã, saída para visita e degustação numa 
propriedade vinícola da região de Bordeaux. Prosseguimento 
da viagem para a região dos Pireneus e entrada na Espanha. 
Continuação até San Sebastian, através das paisagens do 
País Basco. Tempo livre para passear nesta bela cidade. 
Hospedagem.

16º Dia - San Sebastian > Madri
Café da manhã e partida para Burgos, cidade famosa pela 
sua Catedral gótica e pela história do famoso “El Cid”. Parada 
e tempo livre. Continuação através da Serra de Guadarrama 
para Madri. Hospedagem. À noite sugerimos um espetáculo 
de dança clássica flamenca (opcional).

17º Dia - Madri 
Após café da manhã, visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: 
Praça de Espanha, com o monumento a Cervantes, Gran 
Via, a Praça Cibeles, o Passeio do Prado, com o seu famoso 
museu, a estação de Atocha, o Parque do Retiro, a Praça 
de Touros de Las Ventas, o Passeio da Castellana, a Praça 
da Puerta del Sol e a Praça do Oriente. De tarde, sugerimos 
uma excursão opcional à cidade fortificada de Toledo, 
antiga capital de Espanha, hoje Patrimônio Mundial da 
UNESCO.

18º Dia - Madri > Ávila > Salamanca
Café da manhã. No início da tarde, continuação da viagem 
por Ávila. Breve parada. Prosseguimento para a bela cidade 
de Salamanca, “a Cidade Dourada”, situada às margens do 
rio Tormes e possuidora do melhor conjunto espanhol de 
arquitetura renascentista. Tempo livre para visitar esta cidade 
universitária, com seus belos edifícios. Hospedagem.

19º Dia - Salamanca > Coimbra > Fátima > Lisboa
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Portugal. 
Entrada passando junto à cidade da Guarda. Continuação 
para Coimbra, onde visitaremos a sua famosa Biblioteca 
barroca. Chegada a Fátima e tempo livre para o almoço e 
visita ao Santuário. Continuação para Lisboa e hospedagem. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

20º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita da cidade, incluindo 
a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e Mosteiro 
dos Jerônimos (visita da igreja). Continuação pelas estreitas 
ruas do centro histórico de Lisboa e depois em ônibus pela 
Baixa Pombalina, Praça do Rossio, Praça dos Restauradores, 
Avenida da Liberdade e Praça Marquês de Pombal. Regresso 
ao hotel. Tarde livre em que sugerimos visita opcional a 
Queluz, Sintra, Cascais e Estoril. Para esta noite a sugestão 
será jantar numa típica Casa de Fados, com danças folclóricas 
(opcional).

21º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
GENEBRA
NOVOTEL GENEVE CENTRE H H H H

LYON
MERCURE LYON CENTRE SAXE LAFAYETTE H H H H

NICE
HOLIDAY INN NICE H H H H

MARSELHA
NEW HOTEL OF MARSEILLE H H H H

MONTPELLIER
MERCURE MONTPELLIER CENTRE  
ANTIGONE H H H H

LOURDES
PARADIS LOURDES H H H H

BORDEAUX
MERCURE BORDEAUX CENTRE H H H H

TOURS
OCEANIA L’UNIVERS TOURS H H H H

NANTES
NOVOTEL NANTES CENTRE BORD DE LOIRE H H H H

SAINT-MALO
OCEANIA SAINT-MALO H H H H

PARIS
NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL H H H H

NOTAS:
• Na saída de 9 junho, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Tours poderá 
ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

• O quarto para 3 adultos no Hotel Mercure Lyon 
Centre Saxe Lafayette é composto por duas camas 
de casal.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 14 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Lyon 

e Paris;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Genebra, Avignon, Cannes, Mônaco,  
Saint-Paul-de-Vence, Nice, Marselha,  
Saint-Rémy, Les-Baux-de-Provence, Montpellier, 
Carcassonne, Lourdes, Bordeaux, Tours, Angers, 
Nantes, Rennes, Saint-Malo e Monte Saint-Michel;

• Entradas em museus e monumentos de acordo com 
o itinerário: Marché les Halles de Lyon, Castelo de 
Chenonceau e Abadia de Saint-Michel;

• Visita e degustação em uma vinícola na região de 
Bordeaux.

DESDE € 2.590
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

3º Dia - Lyon > Avignon > Cannes > Nice
Após o café da manhã, saída em direção ao sul, para 
Avignon, a fascinante cidade dos Papas, com seu 
monumental palácio e residência. Tempo livre para 
almoçar. De tarde, entrada na Provence e continuação da 
viagem passando junto da cidade de Aix-en-Provence. 
Chegada a Cannes, onde faremos um passeio de 
orientação com parada para admirar o famoso Palácio dos 
Festivais. Continuação para Nice. Hospedagem.

4º Dia - Nice > Mônaco > Saint-Paul-de-Vence > 
Nice 
Café da manhã e saída por Èze onde faremos uma parada 
para visita de uma fábrica de perfume. Continuação para o 
Principado do Mônaco, onde vai reconhecer as belíssimas 
paisagens que o mundo admira: os maravilhosos jardins 
do Cassino, a Condamine, o Museu Oceanográfico Albert 
I, a catedral e o Palácio Real. De tarde, nos dirigimos à 
cidade medieval de Saint-Paul-de-Vence. Tempo livre. 
Prosseguimento para Nice, capital da Côte d’Azur, onde 

Grande Tour  
da França 
15 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Genebra
Chegada no aeroporto de Genebra, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Genebra > Lyon
Café da manhã e visita panorâmica da cidade. Em hora a 
determinar, saída para Lyon. Entrada na França e continuação 
para a segunda maior área urbana da França. Na chegada, 
faremos uma visita guiada desta fantástica cidade, com entrada 
no famoso Marché les Halles “Paul Bocuse”. Hospedagem.

SAÍDAS

2017:
Maio 12 
Junho 9 
Julho 7 
Setembro 1, 29

Visitando: Genebra, Lyon, Avignon, Cannes, Mônaco, Saint-Paul-de-Vence, Nice, Saint-Tropez, Marselha, Saint-Rémy,  
Les-Baux-de-Provence, Montpellier, Carcassonne, Lourdes, Bordeaux, Tours, Chenonceau, Angers, Nantes, Rennes, Dinan,  
Saint-Malo, Monte Saint-Michel e Paris 

Nantes
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio e junho 2017 € 2.590 € 1.395

julho e setembro 2017 € 2.690 € 1.395



Paris

Marselha
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faremos uma panorâmica e um passeio pela famosa 
Promenade des Anglais. Hospedagem.

5º Dia - Nice > Saint-Tropez > Marselha
Café da manhã. Saída para Saint-Tropez, antigamente 
formada somente por uma vila de pescadores, e atualmente 
frequentada por jovens milionários e estrelas de Hollywood, 
em grande parte graças a Brigitte Bardot quando se mudou 
para esta cidade. Tempo livre para passear e almoçar. 
Continuação para Marselha, o maior porto comercial da 
França, onde nasceu o hino nacional da França. Tempo livre. 
Hospedagem

6º Dia - Marselha > Saint-Remy > Les-Baux-de- 
-Provence > Montpellier 
Saída após o café da manhã para conhecer uma das mais 
belas regiões do sul da França; a Provence. Hoje iremos visitar 
Saint-Remy, onde faremos um breve passeio e continuação 
para Les-Baux-de-Provence, considerada uma das mais belas 
aldeias da França. À tarde, continuação para Montpellier. 
Hospedagem.

7º Dia - Montpellier > Carcassonne > Lourdes 
Após o café da manhã, saída para Carcassonne, onde 
visitaremos a sua cidadela – a maior e mais completa de 
toda a Europa. Tempo livre. De tarde, continuamos para 
Lourdes, cidade onde a Virgem Maria apareceu a Bernadette 
Soubirous em 1858. Hospedagem. Esta noite poderá 
participar na procissão das velas.

8º Dia - Lourdes > Bordeaux
Café da manhã e tempo livre para visitar o Santuário. Em 
hora a combinar, continuação de viagem para Bordeaux, 
importante e monumental cidade nas margens do rio 
Garonne e capital de uma das maiores regiões vinícolas do 
mundo. Passeio pelo centro histórico e hospedagem.

9º Dia - Bordeaux > Tours 
Após o café da manhã, saída para visita e degustação numa 
propriedade vinícola da região de Bordeaux. Teremos a 
oportunidade de ver como se prepara o vinho na maior 
região vinícola do mundo, desde a colheita das uvas até a 
comercialização do famoso néctar. Em seguida, continuação 
para Tours, cidade de S. Martinho. Hospedagem.

10º Dia - Tours > Chenonceau > Angers > Nantes
Café da manhã e saída para a região do Vale do Loire. A primeira 
parada será em Chenonceau, para visita do seu interior. 
Continuação para Angers. Parada para apreciar o castelo. 
Continuação para Nantes, antiga capital da Bretanha e cidade 
natal de Júlio Verne. Hospedagem.

11º Dia - Nantes > Rennes > Dinan > Saint-Malo 
Após o café da manhã, saída em direção a Rennes, atual 
capital da bela região da Bretanha. Tempo livre para passear. 
Continuação para Dinan, bela aldeia medieval a sul de 
Saint-Malo, que teve um papel muito importante durante a 
Guerra dos 100 anos. Tempo livre para passear pelas suas 
belas ruelas. Em hora a determinar, nos dirigiremos a Saint- 
-Malo, conhecida como a cidade dos Corsários, na região 
da Bretanha. Resto da tarde livre para conhecer uma das 
mais importantes cidades fortificadas da Europa e apreciar 
algumas de suas especialidades gastronômicas de peixe ou 
frutos do mar. Hospedagem.

12º Dia – Saint-Malo > Monte Saint-Michel > Paris 
Café da manhã e saída para a região da Normandia. Chegada 
ao Monte Saint-Michel, situado no Mar da Mancha, numa das 
regiões de marés mais altas do mundo. Visita da Abadia de 
Saint-Michel a “Maravilha do Ocidente” (entrada). Tempo livre 
para passear e almoçar. De tarde, viagem em auto-estrada até 
Paris. Tempo livre para os primeiros contatos com a “cidade-luz”. 
À noite, sugerimos uma visita noturna de Paris com cruzeiro no 
Sena (opcional). Hospedagem.

13º Dia - Paris
Café da manhã e visita panorâmica da cidade: os Grandes 
Boulevards, a Praça da Concórdia, os Campos Elíseos, o Arco 
do Triunfo, a Torre Eiffel, a Ópera e a Madeleine. Tarde livre 
para visitas a gosto pessoal ou excursões opcionais: Notre- 
-Dame e Inválidos ou Montmartre e Sacré-Coeur + Torre de 
Montparnasse.

14º Dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para viver Paris. Para a noite 
sugerimos assistir ao famoso espetáculo do Paradis Latin 
(opcional). Hospedagem.

15º Dia - Saída de Paris
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



SAÍDAS

2017:
Junho 3 
Julho 1, 15, 29 
Agosto 5, 12, 19
Setembro 2

Visitando: Paris, Caen, Bayeux, Praias do Desembarque, Monte Saint- Michel, Saint-Malo, Quimper, Concarneau, Carnac, 
Vannes, Nantes, Tours, Amboise e Chartres.

Quimper Tours

 HOTÉIS
PARIS
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL  
& CONFERENCE CENTER H H H H

CAEN
MERCURE CAEN CENTRE PORT DE  
PLAISANCE H H H H

SAINT-MALO
MERCURE SAINT MALO BALMORAL H H H H

QUIMPER
OCEANIA QUIMPER H H H H

NANTES
NOVOTEL NANTES CENTRE BORD DE  
LOIRE H H H H

AMBOISE
NOVOTEL AMBOISE H H H H

NOTAS:
• Na saída de 3 junho o hotel em Caen é o Mercure 

Caen Côte de Nacre Herouville Saint Clair H H H H

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 8 Cafés da manhã buffet e 13 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento, do 1º ao 8º dia, por um guia 

Abreu em idioma português;
• Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Paris, Lisieux, Caen, Bayeux, Praias do 
Desembarque, Monte Saint-Michel, Saint-Malo, 
Costa de Granito Rosa, Quimper, Concarneau, 
Carnac, Vannes, Nantes, Angers, Tours, Amboise, 
Chambord e Chartres;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Basílica de Santa Teresinha do 
Menino Jesus, Memorial de Caen, Abadia de 
Saint-Michel com áudio-guia, Castelo de 
Chenonceau e Catedral de Chartres;

• Passeio noturno por Paris e cruzeiro no Rio Sena.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.820
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Encantos  
da Normandia 
Bretanha e  
Castelos do Loire
9 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Paris
Chegada no aeroporto de Paris, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem e jantar. Visita noturna de Paris, a “Cidade 
Luz” e cruzeiro no Rio Sena. 
Nota importante: Para podermos garantir todos os serviços, 
a chegada a Paris deverá ocorrer antes das 17h00.

2º Dia - Paris > Caen
Café da manhã. Início da viagem para Lisieux, segundo 
destino de peregrinação da França. Visitaremos a Basílica 

de Sta. Teresinha do Menino Jesus, construída após a morte 
da Santa, para apreciar a sua rica decoração em mosaicos. 
Almoço em restaurante local. Continuação para Caen. 
Hospedagem e jantar no hotel.

3º Dia - Caen > Bayeux > Praias do Desembarque > 
Caen
Café da manhã. Breve visita de Caen, com destaque para 
a Abadia dos Homens, onde se encontra o túmulo do Rei 
Guilherme “O Conquistador” e a Abadia das Mulheres, com 
o túmulo da Rainha Matilde. Visita do Memorial de Caen. 
Prosseguimento para Bayeux. Almoço em restaurante local. 
Viagem ao longo da costa, passando pelas praias designadas 
durante a II Guerra Mundial por nomes de código, como 
Omaha, Gold e Juno e onde desembarcaram as tropas 
aliadas. Regresso a Caen. Hospedagem e jantar no hotel.

4º Dia - Caen > Monte Saint -Michel > Saint-Malo
Café da manhã e continuação para o Monte Saint-Michel. 
Visitaremos a Abadia, a “Maravilha do Ocidente” (entrada). 
Almoço em restaurante local. Continuação para Saint-
Malo, conhecida como a cidade dos Corsários. Jantar em 
restaurante local. Hospedagem.
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho a setembro 2017 € 1.820 € 600



Nantes
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13 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Memorial de Caen

Catedral de Chartres

Passeio noturno por Paris 
e cruzeiro no Rio Sena

Abadia de Saint-Michel

Castelo de Chenonceau

PLUSSERVIÇOS

5º Dia - Saint-Malo > Quimper
Após o café da manhã, viagem pela Costa de Granito Rosa, 
passando pelas praias bretãs: Perros-Guirec, Ploumanach e 
Trégastel, em direção a Morlaix. Almoço em restaurante local. 
Continuação para Quimper. Hospedagem e jantar no hotel.

6º Dia - Quimper > Concarneau > Carnac > Vannes > 
Nantes
Café da manhã. Saída para Concarneau, construída dentro de 
uma fortaleza. Continuação para Carnac, uma das maiores 
concentrações de monumentos megalíticos da Europa. 
Visita do centro de interpretação. Prosseguimento para a 
cidade medieval de Vannes e almoço em restaurante local. 
Continuação da viagem em direção a Nantes, antiga capital 
bretã. Hospedagem e jantar no hotel.

7º Dia - Nantes > Tours > Amboise
Café da manhã e saída em direção a Tours, passando por 
Angers. Breve parada para apreciar o castelo. Continuação 

ao longo do Vale do Loire para Chenonceau, conhecido 
como o Castelo das Seis Mulheres (entrada). Almoço. 
Prosseguimento para Amboise, cidade onde Leonardo da 
Vinci viveu os últimos anos da sua vida. Hospedagem e 
jantar no hotel.

8º Dia - Amboise > Chartres > Paris
Após o café da manhã, saída em direção a Chartres. 
Passagem por Chambord e parada para vista panorâmica 
do castelo. Chegada a Chartres e visita da catedral “a Bíblia 
de Pedra”, um dos edifícios mais notáveis do estilo gótico, 
com os seus famosos vitrais. Continuação para Paris e 
hospedagem.

9º Dia - Saída de Paris
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



SUÍÇA

BÉLGICA

LUXEMBURGO

HOLANDA

ALEMANHA

FRANÇA

 HOTÉIS
PARIS
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL & CON-
FERENCE CENTER H H H H

BRUXELAS
FOUR POINTS BY SHERATON BRUSSELS H H H H

AMSTERDÃ
RAMADA APOLLO AMSTERDAM CENTRE H H H H

LUXEMBURGO 
MERCURE GRAND HOTEL ALFA  
LUXEMBOURG  H H H H

MULHOUSE
MERCURE MULHOUSE CENTRE H H H H

FRANKFURT
MÖVENPICK HOTEL FRANKFURT CITY H H H H

MUNIQUE
HOLIDAY INN MUNICH CITY CENTRE H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 20 julho e 17 agosto a hospedagem 

em Mulhouse será substituída por Strasbourg no 
Hotel Mercure Strasbourg Centre H H H H, alterando-
-se a ordem das visitas.

• Na saída de 14 setembro o hotel em Munique é o 
Achat Premium München-Süd H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 11 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Paris, Amsterdã, Strasbourg e Munique;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo 

nosso Guia: Bruges, Gante, Bruxelas, Roterdã, Haia, 
Colônia, Vale do Reno, Luxemburgo, Ribeauville, 
Colmar, Mulhouse, Heidelberg, Frankfurt e 
Rothenburg; 

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Parque de Madurodam;

• Cruzeiro em Bateaux-Mouches no Rio Sena e 
Iluminação de Paris;

• Visita e degustação de vínicola na Alsácia.

DESDE € 1.970
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

4º Dia - Paris > Bruges > Gante > Bruxelas
Café da manhã e saída em direção a Bruges. Passeio a pé e 
tempo livre. Continuação para Gante, e breve passeio a pé 
no centro. Tempo livre. Prosseguimento para Bruxelas. Na 
chegada, veremos o Atomium, a Torre Japonesa, o Pagode 
Chinês e a Grand Place. Veremos ainda o famoso Manekken 
Pis. Hospedagem.

5º Dia - Bruxelas > Roterdã > Haia > Amsterdã
Café da manhã e partida para Roterdã. Visita panorâmica. 
Continuação para Haia, sede do governo dos Países Baixos. 
Visita de Madurodam, a tão famosa Holanda em miniatura. 
Continuação da viagem para Amsterdã. Hospedagem 

6º Dia - Amsterdã
Café da manhã. Saída para visita da cidade, passando pela 
Praça Dam, com o Palácio e Igreja Reais, Estação Central, 
Sinagoga Portuguesa e o Museu Nacional (Rijksmuseum). 
Tarde e noite livres. Sugerimos um passeio opcional às aldeias 
típicas de Volendam e Zaanse Schans, com visita a uma 
fazenda tradicional produtora de queijos. Hospedagem.

7º Dia - Amsterdã > Colônia > Vale do Reno > 
Luxemburgo
Após o café da manhã, viagem para a Alemanha. Parada 
em Colônia; tempo livre, em que poderá almoçar e visitar a 
famosa Catedral. Continuação para a linda região do vale do 
Reno onde veremos uma série de aldeias típicas e castelos, 
bem como as suas famosas vinhas. Continuação para o Grão-
-Ducado do Luxemburgo. Hospedagem.

Bélgica, Holanda, 
Alemanha  
e França
12 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Paris
Chegada no aeroporto de Paris, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Paris
Café da manhã e visita panorâmica da cidade: os Grandes 
Boulevards, a Praça da Concórdia, os Campos Elíseos, 
o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, a Ópera e a Madeleine. 
Tarde livre. Hospedagem. Para a noite sugerimos assistir ao 
famoso espetáculo do Paradis Latin (opcional).

3º Dia - Paris
Café da manhã. Dia livre. Aceite nossa proposta para um 
passeio opcional ao bairro de Montmartre, com visita da 
Basílica do Sacré Coeur. Esta noite tem incluído um cruzeiro 
no rio Sena nos famosos Bateaux-Mouches e Iluminações de 
Paris. Hospedagem.

SAÍDAS

2017:
Abril 27 
Maio 11(*), 25 
Junho 15(*) 
Julho 6, 20(*) 
Agosto 3, 17(*), 31 
Setembro 14(*) 
Outubro 5 

(*) Saídas PLUS

Visitando: Paris, Bruges, Gante, Bruxelas, Roterdã, Haia, Amsterdã, Colônia, Vale do Reno, Luxemburgo, Colmar, Mulhouse, 
Strasbourg, Heidelberg, Frankfurt, Rothenburg e Munique

Bruxelas
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PARIS

BRUXELAS

AMSTERDÃ

COLÔNIA

STRASBOURG

MULHOUSE

MUNIQUE

FRANKFURT

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, agosto e 
outubro 2017 € 1.970 € 940

julho 2017 € 2.045 € 940

Saídas PLUS (maio, 
junho e agosto 2017) € 2.690 € 940

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 2.790 € 940



Heidelberg

Bruges
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8º Dia - Luxemburgo > Circuito Vinícola > Colmar > 
Mulhouse
Café da manhã. Saída para a região da Alsácia, na França, 
onde iniciaremos o inesquecível circuito vinícola da Alsácia. 
Passagem por Chatênois, Bergheim, St. Hyppolyte, com 
numerosas fontes floridas no verão e Ribeauvillé, que 
produz os famosos “Traminner” e “Riesling” e onde no 
último domingo de Agosto se realizam os grandes cortejos 
históricos e festas tradicionais alsacianas, bem como 
Riquewihr (a pérola da região vinhateira) que foi poupada da 
destruição na II Guerra Mundial e preserva as construções 
do sec. XVI. Visita a uma cave da região com degustação 
de vinhos. Prosseguimento para a bela cidade de Colmar, 
para um passeio a pé pelos bairros desta “pequena Veneza”. 
No final da tarde, continuação para Mulhouse, 2ª cidade da 
Alsácia. Hospedagem.

9º Dia - Mulhouse > Strasbourg > Heidelberg > 
Frankfurt
Café da manhã e saída para Strasbourg, capital da Alsácia, 
onde faremos uma visita guiada da cidade, com destaque 
para o bairro da Petite France. Tempo livre e saída para 
Heidelberg, para um breve passeio a pé no centro histórico 
e comercial desta cidade universitária. Continuação para 

Frankfurt, capital financeira da Alemanha, sede do BCE e 
importante cidade comercial. Parada no centro histórico para 
desfrutar da Praça Rommer. Hospedagem.

10º Dia - Frankfurt > Rothenburg > Munique
Saída, após o café da manhã, para a famosa Estrada 
Romântica. Parada em Rothenburg, para visitar uma das mais 
belas cidades medievais da Europa. Chegada a Munique ao 
final da tarde. Possibilidade de participar num jantar opcional 
numa cervejaria de Munique. Hospedagem.

11º Dia - Munique
Após o café da manhã, visita panorâmica de Munique com 
destaque para a Prefeitura, a Praça da Ópera com o Palácio 
Real, a Avenida Maximillian e a Konigsplatz. Tarde livre, em 
que poderá participar de um passeio opcional ao Museu 
Alemão, dedicado às Ciências e às Técnicas e ao Parque 
Olímpico. Hospedagem.

12º Dia - Saída de Munique
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

21 refeições em  
restaurantes locais ou hotéis

PLUSSERVIÇOS

Visita às aldeias típicas de Volendam e 
Zaanse Schans, com visita de uma queijaria

Passeio de barco nos canais 
de Amsterdã

BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANHA E 
FRANÇA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 21 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Visita de Montmartre e Catedral de Notre- 

-Dame;
• Passeio de barco nos canais de Amsterdã;
• Visita às aldeias típicas de Volendam e Zaanse 

Schans, com visita de uma queijaria;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.
 
NOTA: As refeições não incluem bebidas.

Visita de Montmartre  
e Catedral de Notre-Dame



 HOTÉIS
PARIS
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL  
& CONFERENCE CENTER H H H H

BRUXELAS
FOUR POINTS BY SHERATON BRUSSELS H H H H

AMSTERDÃ
RAMADA APOLLO AMSTERDAM CENTRE H H H H

LUXEMBURGO 
MERCURE GRAND HOTEL ALFA  
LUXEMBOURG H H H H

MULHOUSE
MERCURE MULHOUSE CENTRE H H H H

FRANKFURT
MÖVENPICK HOTEL FRANKFURT CITY H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 22 julho e 19 agosto a hospedagem 

em Mulhouse será substituída por Strasbourg no 
Hotel Mercure Strasbourg Centre H H H H, alterando-
-se a ordem das visitas.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local:  

Amsterdã e Strasbourg;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo 

nosso Guia: Bruges, Gante, Bruxelas, Roterdã, Haia, 
Colônia, Vale do Reno, Luxemburgo, Ribeauville, 
Colmar, Mulhouse, Heidelberg e Frankfurt; 

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Parque de Madurodam;

• Cruzeiro em Bateaux-Mouches no Rio Sena e 
Iluminações de Paris;

• Visita e degustação de Vinícola na Alsácia.

DESDE € 1.365
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

no centro. Tempo livre. Prosseguimento para Bruxelas. Na 
chegada, veremos o Atomium, a Torre Japonesa, o Pagode 
Chinês e a Grand Place. Veremos ainda o famoso Manekken 
Pis. Hospedagem.

3º Dia - Bruxelas > Roterdã > Haia > Amsterdã
Café da manhã e partida para Roterdã. Visita panorâmica. 
Continuação para Haia, sede do governo dos Países Baixos. 
Visita de Madurodam, a tão famosa Holanda em miniatura. 
Continuação da viagem para Amsterdã. Hospedagem. 

4º Dia - Amsterdã
Café da manhã. Saída para visita da cidade, passando pela 
Praça Dam, com o Palácio e Igreja Reais, Estação Central, 
Sinagoga Portuguesa e o Museu Nacional (Rijksmuseum). 
Tarde e noite livres. Sugerimos um passeio opcional às aldeias 
típicas de Volendam e Zaanse Schans, com visita a uma 
fazenda tradicional produtora de queijos. Hospedagem.

5º Dia - Amsterdã > Colônia > Vale do Reno > 
Luxemburgo
Após o café da manhã, viagem para a Alemanha. Parada 
em Colônia; tempo livre, em que poderá almoçar e visitar a 
famosa Catedral. Continuação para a linda região do vale do 

Benelux, Paris, 
Vale do Reno  
e Alsácia
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Paris
Chegada no aeroporto de Paris, recepção e traslado para o 
hotel. Tempo livre para os primeiros contatos com a “Cidade 
Luz”. Hospedagem. Esta noite tem incluído um cruzeiro no rio 
Sena nos famosos Bateaux-Mouches e Iluminações de Paris: 
Nota importante: Para podermos garantir todos  os serviços, 
a chegada a Paris deverá ocorrer antes das 17h00.

2º Dia - Paris > Bruges > Gante > Bruxelas
Café da manhã e saída em direção a Bruges. Passeio a pé e 
tempo livre. Continuação para Gante, e breve passeio a pé 

SAÍDAS

2017:
Abril 29  
Maio 13(*), 27  
Junho 17(*)  
Julho 8, 22(*)  
Agosto 5, 19(*)  
Setembro 2, 16(*) 
Outubro 7

(*) Saídas PLUS

Visitando: Paris, Bruges, Gante, Bruxelas, Roterdã, Haia, Amsterdã, Colônia, Vale do Reno, Luxemburgo, Colmar, Mulhouse, 
Strasbourg, Heidelberg e Frankfurt

Luxemburgo
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SUÍÇA

BÉLGICA

LUXEMBURGO

HOLANDA
ALEMANHA

FRANÇA

PARIS

COLÔNIA

FRANKFURT

STRASBOURG

BRUXELAS

AMSTERDÃ

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, agosto e 
outubro 2017 € 1.365 € 545

julho e setembro 2017 € 1.415 € 545

Saídas PLUS (maio, 
junho e agosto 2017) € 1.910 € 545

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 1.985 € 545

MULHOUSE



Colônia

Gante

Paris

Amsterdã

Reno onde veremos uma série de aldeias típicas e castelos, 
bem como as suas famosas vinhas. Continuação para o Grão- 
-Ducado do Luxemburgo. Hospedagem.

6º Dia - Luxemburgo >  Circuito Vinícola > Colmar > 
Mulhouse
Café da manhã. Saída para a região da Alsácia, na França, 
onde iniciaremos o inesquecível circuito vinícola da Alsácia. 
Passagem por Chatênois, Bergheim, St. Hyppolyte, com 
numerosas fontes floridas no verão e Ribeauvillé, que produz 
os famosos “Traminner” e “Riesling” e onde no último domingo 
de Agosto se realizam os grandes cortejos históricos e festas 
tradicionais alsacianas, bem como Riquewihr (a pérola da 
região vinhateira) que foi poupada da destruição na II Guerra 
Mundial e preserva as construções do sec. XVI. Visita a uma 
cave da região com degustação de vinhos. Prosseguimento 
para a bela cidade de Colmar, para um passeio a pé pelos 
bairros desta “pequena Veneza”. No final da tarde, continuação 
para Mulhouse, 2ª cidade da Alsácia. Hospedagem.

7º Dia - Mulhouse > Heidelberg > Frankfurt
Café da manhã e saída para Strasbourg, capital da Alsácia, 
onde faremos uma visita guiada da cidade, com destaque 

para o bairro da Petite France. Tempo livre e saída para 
Heidelberg, para um breve passeio a pé no centro histórico 
e comercial desta cidade universitária. Continuação para 
Frankfurt, capital financeira da Alemanha, sede do BCE e 
importante cidade comercial. Parada no centro histórico para 
disfrutar da Praça Rommer. Hospedagem.

8º Dia – Saída de Frankfurt
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

13 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis

PLUSSERVIÇOS

 
BENELUX, PARIS, VALE DO RENO 
E ALSÁCIA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Passeio de barco nos canais de Amsterdã;
• Visita às aldeias típicas de Volendam e Zaanse 

Schans, com visita de uma queijaria;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.
 
NOTA: As refeições não incluem bebidas.

Visita às aldeias típicas de Volendam e 
Zaanse Schans, com visita de uma queijaria

Passeio de barco nos canais 
de Amsterdã
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 HOTÉIS
MUNIQUE
HOLIDAY INN MUNICH CITY CENTRE H H H H

INNSBRUCK
GRAUER BÄR H H H H

LUCERNA
GRAND HOTEL EUROPE H H H H

MULHOUSE
MERCURE MULHOUSE CENTRE H H H H

HEIDELBERG
HEIDELBERG MARRIOTT HOTEL H H H H

NUREMBERG
MARITIM HOTEL NÜRNBERG H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 22 julho e 26 agosto a hospedagem 

em Mulhouse será substituída por Strasbourg no 
Hotel Mercure Strasbourg Centre H H H H, alterando- 
-se a ordem das visitas.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 13 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visita de Cidade (incluída) com Guia Local: 

Strasbourg;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo 

nosso Guia: Munique, Innsbruck, Lucerna, Colmar, 
Mulhouse, Triberg, Baden Baden, Heidelberg, 
Rotemburg e Nuremberg;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Castelo de Neuschwanstein, 
Catedral de Strasbourg e Museu ao Ar Livre;

• Espetáculo de folclore Tirolês;
• Passeio às aldeias típicas tirolesas;
• Passeio ao Monte Pilatus;
• Passeio a Colmar e Riquewihr.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.720
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Neuschwanstein, mandado construir pelo rei Luís II da 
Baviera, no séc. XIX. Almoço. De tarde, saída para a bela 
capital do Tirol, a cidade de Innsbruck. Tempo livre no centro. 
Hospedagem. À noite, iremos jantar e assistir a um animado 
espetáculo de folclore típico do Tirol.

3º Dia - Innsbruck > Lucerna 
Café da manhã e saída para um lindíssimo passeio pelas 
aldeias típicas ao redor de Innsbruck. Almoço. Em hora a 
combinar, saída para Lucerna, a cidade mais fotografada da 
Suíça, construída nas margens do lago de Lucerna, ou dos 
Quatro Cantões. Jantar e hospedagem no hotel.

4º Dia - Lucerna > Mulhouse
Após o café da manhã, passeio a pé pelo centro histórico, 
apreciando as belas casas de estrutura medieval e as pontes 
de madeira. Saída para Alpnachstad, onde tomaremos o trem 
de cremalheira mais inclinado do mundo subindo ao Monte 
Pilatus, até cerca de 2100 metros de altitude. Almoço. Descida 
em teleférico e continuação da viagem para Mulhouse, 

Alpes  
Românticos
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Munique
Chegada no aeroporto de Munique e traslado para o hotel. À 
noite, jantar na maior cervejaria do mundo.
Nota importante: Para podermos garantir todos os serviços, 
a chegada a Munique deverá ocorrer antes das 17h00.

2º Dia - Munique > Castelo de Neuschwanstein > 
Innsbruck
Depois do café da manhã, partida em direção ao sul. Chegada 
a Fussen e subida para visita do romântico Castelo de 

SAÍDAS

2017:
Junho 24 
Julho 8, 22, 29 
Agosto 5, 12, 26 

Visitando: Munique, Castelo de Neuschwanstein, Innsbruck, Lucerna, Monte Pilatus, Mulhouse, Strasbourg, Colmar, 
Riquewihr, Floresta Negra, Heidelberg, Rotemburg e Nuremberg

Innsbruck
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* Todas as refeições e visitas incluídas desde o jantar do 
1º dia ao café da manhã do 8º dia

ÁUSTRIA

SUÍÇA

FRANÇA

ALEMANHA

REP. TCHECA

INNSBRUCK

FUSSEN

MUNIQUE

NUREMBERG

LUCERNA

STRASBOURG

HEIDELBERG

ROTEMBURG

PLUS*
CIRCUITO

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho a agosto 2017 € 1.720 € 420



Strasbourg

Munique

Alpes Suiços
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13 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis

Castelo de Neuschwanstein

Passeio ao Monte Pilatus

Espetáculo de folclore tirolês

PLUSSERVIÇOS

segunda cidade da Alsácia onde chegaremos ao final da 
tarde. Jantar  e hospedagem.

5º Dia - Mulhouse> Strasbourg > Riquewihr > Colmar 
> Mulhouse
Café da manhã. Saída para Strasbourg, para visita guiada 
desta bela cidade, uma das mais belas interessantes da região 
da Alsácia e sua capital. Almoço em restaurante local. À tarde, 
iremos fazer um passeio pela região vinícola de Alsácia, com 
visita das belíssimas cidades de Riquewihr e Colmar. Jantar 
e hospedagem.

6º Dia - Mulhouse > Floresta Negra > Heidelberg
Após o café da manhã, partida em direção à Floresta Negra. 
Entrada no museu etnográfico em Gutach. Continuação para 
Triberg, famoso centro de produção de relógios de cuco e 
almoço. Continuação para Heidelberg a meio da tarde. Breve 
passeio a pé pelo centro histórico e comercial e tempo livre. 
Hospedagem. Jantar no hotel.

7º Dia - Heidelberg > Rotemburg > Nuremberg
Após o café da manhã, saída em direção à linda cidade de 
Rotemburg, no centro da Estrada Romântica para visita a pé 
e almoço. Segue-se para Nuremberg, importante cidade da 
Alemanha. Tempo livre para conhecer esta linda e histórica 
cidade. Hospedagem. Jantar no hotel.

8º Dia - Nuremberg > Aeroporto de Munique
Café da manhã. Saída para o aeroporto de Munique para o 
seu voo de regresso. Feliz viagem de regresso.
Nota: O voo de regresso não deverá ser antes das 14h00. 
Caso contrário não poderemos garantir o traslado incluído 
no programa.



 HOTÉIS
NICE
NOVOTEL NICE CENTRE H H H H

BERGAMO
STARHOTELS CRISTALLO PALACE H H H H

SAINT-MORITZ 
ART BOUTIQUE HOTEL MONOPOL H H H H

COMO
CRUISE H H H H

STRESA
GRAND HOTEL DINO (BAVENO) H H H H

MILÃO
UNA HOTEL SCANDINAVIA H H H H

NOTAS:
• Na saída de 3 junho, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Nice poderá 
ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 3 junho o hotel em Saint-Moritz é o 
Steffani H H H H

• Nas saídas de 26 agosto e 2 setembro, devido à 
realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Milão poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 13 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
•  Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
•  Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
•  Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu em idioma português;
•  Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: 

Nice, Mônaco, Saint-Paul-de-Vence, Cannes, 
Portofino, Bergamo, Tirano, Saint-Moritz, Bellagio, 
Como, Lago Lugano, Locarno, Stresa, Ilha Bella, Ilha 
dos Pescadores e Milão;

•  Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Palácio Borromeu;

•  Barcos: Rapallo>Portofino>Rapallo, 
Varenna>Bellagio>Como e Stresa>Ilha Bella>Stresa;

• Trem Bernina Express.
 
NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.840
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Rainier. Almoço em restaurante local. Em hora a combinar, 
continuação para Saint-Paul-de-Vence, antiga vila romana, 
uma das cidades mais encantadoras da Provence, com suas 
muralhas do séc. XVI. Prosseguimento para Cannes e parada 
para ver o Palácio onde se realiza o famoso Festival de Cinema 
de Cannes. Regresso a Nice. Jantar e hospedagem no hotel.

3º Dia - Nice > Portofino > Bergamo
Após o café da manhã, partida para Itália. Chegada à Ligúria 
e viagem até Rapallo, onde tomaremos um barco que nos 
levará até Portofino. Tempo livre para passear neste pitoresco 
porto, local de encontro das estrelas do cinema mundial. 
Almoço em restaurante local. De tarde, retorno de barco a 
Rapallo e continuação da viagem até Bergamo, bela cidade 
aos pés dos Alpes, conhecida por sua gastronomia e onde 
nasceu o famoso compositor de ópera, Gaetano Donizetti. 
Jantar no hotel e passeio na Città Alta para apreciarmos o 
lindo centro histórico de Bergamo. Hospedagem.

4º Dia - Bergamo > Tirano (Bernina Express) >  
Saint-Moritz
Café da manhã. Em hora a combinar, saída para Tirano, junto 
à fronteira da Suíça. Chegada e almoço em restaurante local. 
À tarde, embarque em um dos mais famosos trens alpinos, o 

Côte D’Azur  
e Lagos Italianos
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Nice
Chegada no aeroporto de Nice, recepção e traslado para o 
hotel. Jantar e hospedagem no hotel. 
Nota importante: Para podermos garantir todos os serviços, 
a chegada a Nice deverá ocorrer antes das 17h00.

2º Dia - Nice > Mônaco > Saint-Paul-de-Vence > 
Cannes > Nice
Após o café da manhã, partida para o Principado do 
Mônaco. Chegada a Monte Carlo; tempo livre para tirar 
fotografias e apreciar os jardins do Cassino e o Hotel de Paris. 
Continuação para a cidade do Mônaco, onde se encontram 
o Palácio dos Príncipes, o Museu Oceanográfico, o jardim 
tropical e a Catedral, onde Grace Kelly casou com o principe 

SAÍDAS

2017:
Junho 3 
Julho 8, 15, 22, 29  
Agosto 5, 12, 19, 26  
Setembro 2

Visitando: Nice, Mônaco, Saint-Paul-de-Vence, Cannes, Portofino, Bergamo, Tirano, Saint-Moritz, Bellagio, Como, Lago de 
Lugano, Locarno, Stresa, Ilha Bella, Ilha dos Pescadores e Milão 

Portofino
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ITÁLIA

FRANÇA

ALEMANHA

SUIÇA

MAR 
MEDITERRÂNEO

NICE

MÔNACO

PORTOFINO

SAINT-MORITZ

BERGAMO

CANNES

SAINT-PAUL-DE-VENCE

LOCARNO

LUGANO

MILÃO

COMO

PLUS*
CIRCUITO

* Todas as refeições e visitas incluídas desde o jantar do 
1º dia ao café da manhã do 8º dia

BÉLGICA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho a setembro 2017 € 1.840 € 545



Stresa

Milão

Circuitos Europeus   59

Bernina Express que, através de maravilhosas paisagens, nos 
levará até à famosa estância suíça de Saint-Moritz, situada a 
1.822 metros de altitude. Jantar e hospedagem no hotel.

5º Dia - Saint-Moritz > Bellagio > Como 
Café da manhã. Saída para o Lago de Como. Embarque para a 
exclusiva cidade de Bellagio, local de veraneio da aristocracia 
lombarda. Tempo livre para passear, admirar os elegantes 
cafés, restaurantes e lojas. Almoço em restaurante local. De 
tarde, embarque em um cruzeiro que nos permitirá conhecer 
as margens do Lago, onde se situam algumas das mais belas 
“Villas” de Itália, até à cidade de Como. Jantar e hospedagem 
no hotel.

6º Dia - Como > Lago Lugano > Locarno > Stresa
Café da manhã e manhã livre. Almoço em restaurante local e 
saída para Lugano, com breve parada para fotos. Continuação 

para Locarno, nas margens do Lago Maggiore. Tempo livre. 
Continuação ao longo das lindíssimas margens do lago, até 
Stresa. Jantar e hospedagem no hotel.

7º Dia - Stresa > Ilha Bella > Ilha dos Pescadores > 
Milão
Após o café da manhã, embarque para a Ilha Bella, para visita 
do Palácio Borromeu e seus fantásticos jardins em degraus. 
Construído no séc. XVIII continua sendo um dos palácios 
mais visitados da região, devido ao seu exotismo particular. 
Continuação da viagem e parada para almoço na Ilha dos 
Pescadores. Prosseguimento para Milão, segunda maior 
cidade da Itália, capital financeira do país e centro da moda 
mundial. Na chegada, breve visita panorâmica e parada no 
centro para podermos apreciar a Galeria “Vitorio Emanuelle 
II”, o famoso Teatro Alla Scala e a grandiosa Catedral de Milão. 
Jantar e hospedagem no hotel.

8º Dia - Saída de Milão 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até as 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

13 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis

Visita do Palácio Borromeu

Trem Bernina Express

PLUSSERVIÇOS



SAÍDAS

2017:
Maio 9  
Julho 4  
Agosto 8  
Setembro 12

DESDE € 2.885
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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 HOTÉIS
ZURIQUE
THE ZÜRI HOTEL BY FASSBIND H H H H

LUCERNA
GRAND HOTEL EUROPE H H H H

INTERLAKEN
METROPOLE H H H H

MONTREUX
EDEN PALACE AU LAC H H H H

GENEBRA
ROYAL H H H H

MILÃO
UNA HOTEL SCANDINAVIA H H H H

VERONA
GRAND HOTEL DES ARTS H H H H

CORTINA D’AMPEZZO
ANCORA H H H H

INNSBRUCK
GRAUER BÄR H H H H

SALZBURGO
AUSTRIA TREND EUROPA SALZBURG H H H H

VIENA
INTERCITY HOTEL WIEN H H H H

NOTAS:
• Na saída de 4 julho, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Lucerna 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 4 julho, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Montreux  
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 12 setembro, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Verona 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 8 agosto, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Cortina 
d’Ampezzo poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 14 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Berna, Lausanne e Viena;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Zurique, Lucerna, Grindelwald, Interlaken, 
Gruyères, Montreux, Chamonix, Milão, Sirmione, 
Verona, Bolzano, Cortina d’Ampezzo, Lago Misurina, 
Innsbruck, Salzburgo, Mondsee, St. Gilgen e Hallstatt;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Igreja de Fraumünster em Zurique, 
Igreja de Mármore de Meggen, Catedral de 
Lausanne, Catedral Gótica de São Pedro, casa de 
Julieta e Jardins do Palácio de Belvedere;

• Teleférico Grindelwald>Monte First>Grindelwald;
• Trem Golden Pass Montbovon/Montreux.

grega (entrada). Chegando a Lucerna, faremos um pequeno 
passeio a pé pelo centro da cidade. Hospedagem.

3º Dia - Lucerna
Dia livre. Sugerimos fazer um maravilhoso passeio opcional 
ao Monte Pilatus, com seus 2.128 metros, subindo no trem de 
cremalheira e descendo no teleférico. As vistas espetaculares 
estão entre as mais belas da Suíça. Hospedagem.

4º Dia - Lucerna > Grindelwald > Interlaken
Café da manhã. Saída para o belo povoado de Grindelwald, 
da qual se desfruta de uma paisagem impressionante para os 
picos de Mönch, Eiger e Jungfrau, que fazem parte dos Alpes 
Berneses. Aqui tomaremos o teleférico que nos leva até o 
pico de First. Regresso a Grindelwald e, de tarde, continuação 
para Interlaken, situada entre os lagos de Thun e Brienz. 
Hospedagem.

5º Dia - Interlaken > Berna > Gruyères > (trem 
Golden Pass) Montreux
Café da manhã e saída para Berna, capital da Suíça. Visita 
guiada do centro da cidade, em que se destacam os vários 
quilômetros de arcadas, a Fonte Záhringen, a Torre do Relógio 
e o Fosso dos ursos. À tarde, passando por idílicas paisagens 
suíças, chegaremos à aldeia de Gruyères, onde é produzido o 

Suíça  
Espetacular, 
Itália e Áustria 
15 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Zurique
Chegada no aeroporto de Zurique, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros contatos 
com a cidade.

2º Dia - Zurique > Lucerna
Café da manhã e visita panorâmica da cidade. Visitaremos 
a Igreja Fraumünster para apreciar seus famosos vitrais e 
faremos uma parada para fotos no lago. Partida para Lucerna, 
passando pela pequena capela da Princesa Astrid. Parada. 
Continuação para a Igreja de Mármore de Meggen, um 
simples cubo com finas placas translúcidas de mármore 

Visitando: Zurique, Lucerna, Grindelwald, Interlaken, Berna, Gruyères, Trem Golden Pass, Montreux, Lausanne, Genebra, 
Chamonix, Mont Blanc, Milão, Sirmione, Verona, Bolzano, Cortina d’Ampezzo, Lago Misurina, Innsbruck, Salzburgo, Mondsee,  
St Gilgen, Hallstatt e Viena.

Viena

ALEMANHA

ÁUSTRIA

ESLOVÉNIA

SUÍÇA

ITÁLIA

MAR 
MEDITERRÂNEO

VERONA

MONT BLANC

GENEBRA
LAUSANNE
BERNA

ZURIQUE

INTERLAKEN
INNSBRUCK

SALZBURGO

MILÃO

VIENA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio e agosto 2017 € 2.885 € 1.030

julho e setembro 2017 € 2.985 € 1.030
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Berna

famoso queijo. Tempo livre. Continuação da viagem em trem 
para tomarmos o famoso “Golden Pass” até Montreux. Na 
chegada, panorâmica do lago. Hospedagem.

6º Dia - Montreux > Lausanne > Genebra
Café da manhã e saída para Lausanne. Chegada e visita da 
cidade, sede do Comité Olímpico. Destaca-se a Catedral 
Gótica – a mais bela da Suíça – e o Palácio de Rumine. 
Ao longo das margens do Lago Léman, avistando belas 
paisagens de vinhas da região do Vaudois, chegaremos 
em Genebra. Na chegada, visita panorâmica da cidade, 
considerada o mais importante centro da diplomacia e da 
cooperação internacional depois de Nova Iorque, onde se 
destacam a Catedral Gótica de São Pedro (entrada), a Praça de 
Four, a Prefeitura e o Parc Des Eaux Vives. Hospedagem.

7º Dia - Genebra > Chamonix > Mont Blanc > Milão
Café da manhã. Em hora a determinar, partida para 
Chamonix, uma das mais famosas estâncias de esportes 
de Inverno da França. Possibilidade de subida em teleférico 
até ao Pic du Midi, um dos principais pontos do Mont Blanc, 
a 3.482 metros de altitude (opcional). Partida para Itália, 
atravessando o túnel do Mont Blanc, um dos mais longos 
dos Alpes. Entramos na bela e histórica região do Vale de 
Aosta, rodeada de altas montanhas, após o que chegamos 
à Lombardia e sua capital, Milão. Breve panorâmica desta 
cidade com destaque para o Duomo, as Galerias Vittorio 
Emanuele II e Teatro alla Scala. Tempo livre. Hospedagem.

8º Dia - Milão
Café da manhã e dia livre para descansar, ou para atividades 
de caráter pessoal na capital financeira de Itália e capital da 
moda. Poderá ainda fazer um passeio para conhecer a Ilha 
Bella e visitar o Palácio Borromeu, com seus lindíssimos 
jardins e a Ilha dos Pescadores (opcional). Hospedagem.

9º Dia - Milão > Sirmione > Verona
Café da manhã e saída para Sirmione, localizada às margens 
do Lago di Garda. Breve parada. Continuação para Verona, 
onde faremos um breve passeio a pé, para admirar algumas 
das praças e edifícios mais importantes, entre os quais a casa 
de Julieta (entrada). Hospedagem.

10º Dia - Verona > Bolzano > Cortina d’Ampezzo
Café da manhã e saída pela região de Trento, até Bolzano, 
capital do Alto Ádige. Tempo livre para passear e sentir a 
atmosfera desta bela cidade dos Alpes, com a Catedral em 
estilo gótico, a Praça Walter, rodeada de cafés e a Via dei Portici 
(pórticos). Em hora a combinar, saída para Cortina d’Ampezzo, 
uma das mais bonitas cidades desta região, com seus chalés 
de madeira e rodeada pelos maciços montanhosos do Parque 
Regional dos Dolomitas d’Ampezzo. Hospedagem.

11º Dia - Cortina d’Ampezzo > Lago Misurina > 
Innsbruck
Café da manhã. Continuação por belas estradas até encontrar 
um dos mais espetaculares lagos dos Alpes, o surpreendente 
Lago de Misurina, situado a 1.754 m de altitude. Parada para 
fotos. Atravessando a fronteira, entramos no Tirol Austríaco, 
e chegaremos a Innsbruck. Breve passeio de orientação a pé 
no belíssimo centro histórico, onde se destacam o Telhado 
Dourado, a Praça Velha e a Rua Marietheresien. Hospedagem. 
Esta noite pode ainda aproveitar para assistir a um animado 
show de folclore tirolês (opcional).

12º Dia - Innsbruck > Salzburgo
Após o café da manhã, em hora a determinar, continuação da 
viagem para Salzburgo, cidade natal de Mozart. Na chegada, 
passeio de orientação por esta encantadora cidade com suas 
for tes tradições musicais. Restante do dia livre para passear 
pela cidade. Hospedagem.

13º Dia - Salzburgo > Mondsee > St. Gilgen > Hallstatt 
> Viena
Café da manhã. Saída para conhecer a região de 
Salzkamergut, uma das mais belas da Áustria. Começaremos 
por visitar a povoação de Mondsee, eternizada pelo filme 

“A Noviça Rebelde”. Prosseguimento para St. Gilgen, onde 
Mozart passou sua infância e visita de Hallstatt. Tempo para 
almoço nesta linda cidade. De tarde, viajaremos pelo fértil 
vale do Danúbio até Viena, a capital da Áustria. Hospedagem.

14º Dia - Viena
Após o café da manhã, visita desta encantadora cidade que 
foi capital do antigo e poderoso Império Austro-Húngaro. Ao 
longo da Ringstrasse veremos a Ópera, o Palácio Imperial, o 
Parlamento, a Prefeitura e a Igreja Votiva. Visita dos Jardins do 
Palácio de Belvedere. Tarde livre. Possibilidade de participar 
em uma excursão opcional com visita ao interior da 
magnífica Ópera, construída no séc. XIX, e à Torre Giratória 
de onde se tem uma vista espetacular do Rio Danúbio e das 
suas praias fluviais. Hospedagem. Para esta noite sugerimos 
assistir a um concerto de valsas (opcional).

15º Dia - Saída de Viena
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso. Lago Misurina



 HOTÉIS
ZURIQUE
THE ZÜRI HOTEL BY FASSBIND H H H H

LUCERNA
GRAND HOTEL EUROPE H H H H

INTERLAKEN
METROPOLE H H H H

MONTREUX
EDEN PALACE AU LAC H H H H

GENEBRA
ROYAL H H H H

MILÃO
UNA HOTEL SCANDINAVIA H H H H

NOTAS:
• Na saída de 4 julho, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Lucerna 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 4 julho, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Montreux  
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Berna e Lausanne;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Zurique, Lucerna, Grindelwald, Interlaken, 
Gruyères, Montreux, Chamonix e Milão;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Igreja Fraumünster em Zurique, 
Igreja de Mármore de Meggen, Catedral de 
Lausanne e Catedral Gótica de São Pedro;

• Teleférico Grindelwald>Monte First>Grindelwald;
• Trem Golden Pass Montbovon>Montreux.

DESDE € 1.790
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Continuação para a Igreja de Mármore de Meggen, um 
simples cubo com finas placas translúcidas de mármore 
grega (entrada). Chegando a Lucerna, faremos um pequeno 
passeio a pé pelo centro da cidade. Hospedagem.

3º Dia - Lucerna
Dia livre. Sugerimos fazer um maravilhoso passeio 
opcional ao Monte Pilatus, com seus 2.128 metros, subindo 
no trem de cremalheira e descendo no teleférico. As 
vistas espetaculares estão entre as mais belas da Suíça. 
Hospedagem.

4º Dia - Lucerna > Grindelwald > Interlaken
Café da manhã. Saída para o belo povoado de Grindelwald, 
da qual se desfruta de uma paisagem impressionante para os 
picos de Mönch, Eiger e Jungfrau, que fazem parte dos Alpes 
Berneses. Aqui tomaremos o teleférico que nos leva até o 
pico de First. Regresso a Grindelwald e, de tarde, continuação 
para Interlaken, situada entre os lagos de Thun e Brienz. 
Hospedagem.

Suíça Fascinante 
e Milão
8 dias de viagem

Itinerário 

1º Dia - Chegada a Zurique
Chegada no aeroporto de Zurique, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros contatos 
com a cidade.

2º Dia - Zurique > Lucerna
Café da manhã e visita panorâmica da cidade. Visitaremos 
a Igreja Fraumünster para apreciar seus famosos vitrais e 
faremos uma parada para fotos no lago. Partida para Lucerna, 
passando pela pequena capela da Princesa Astrid. Parada. 

SAÍDAS

2017:
Maio 9  
Julho 4  
Agosto 8  
Setembro 12

Visitando: Zurique, Lucerna, Grindelwald, Interlaken, Berna, Gruyères, Trem Golden Pass, Montreux, Lausanne, Genebra, 
Chamonix, Mont Blanc e Milão 

Mont Blanc
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio e agosto 2017 € 1.790 € 590

julho e setembro 2017 € 1.840 € 590



Milão

Montreux
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5º Dia - Interlaken > Berna > Gruyères > (trem 
Golden Pass) > Montreux
Café da manhã e saída para Berna, capital da Suíça. Visita 
guiada do centro da cidade, em que se destacam os vários 
quilômetros de arcadas, a Fonte Záhringen, a Torre do Relógio 
e o Fosso dos ursos. À tarde, passando por idílicas paisagens 
suíças, chegaremos à aldeia de Gruyères, onde é produzido o 
famoso queijo. Tempo livre. Continuação da viagem em trem 
para tomarmos o famoso “Golden Pass” até Montreux. Na 
chegada, panorâmica do lago. Hospedagem.

6º Dia - Montreux > Lausanne > Genebra
Café da manhã e saída para Lausanne. Chegada e visita da 
cidade, sede do Comité Olímpico. Destaca-se a Catedral 
Gótica – a mais bela da Suíça – e o Palácio de Rumine. 
Ao longo das margens do Lago Léman, avistando belas 
paisagens de vinhas da região do Vaudois, chegaremos 
em Genebra. Na chegada, visita panorâmica da cidade, 
considerada o mais importante centro da diplomacia e da 
cooperação internacional depois de Nova Iorque, onde se 
destacam a Catedral Gótica de São Pedro (entrada), a Praça de 
Four, a Prefeitura e o Parc Des Eaux Vives. Hospedagem.

7º Dia - Genebra > Chamonix > Mont Blanc > Milão
Café da manhã. Em hora a determinar, partida para 
Chamonix, uma das mais famosas estâncias de esportes 
de Inverno da França. Possibilidade de subida em teleférico 
até ao Pic du Midi, um dos principais pontos do Mont Blanc, 
a 3.482 metros de altitude (opcional). Partida para Itália, 
atravessando o túnel do Mont Blanc, um dos mais longos 

dos Alpes. Entramos na bela e histórica região do Vale de 
Aosta, rodeada de altas montanhas, após o que chegamos 
à Lombardia e sua capital, Milão. Breve panorâmica desta 
cidade, com destaque para o Duomo, as Galerias Vittorio 
Emanuele II e Teatro alla Scala. Tempo livre. Hospedagem.

8º Dia - Saída de Milão
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
MILÃO
UNA HOTEL SCANDINAVIA H H H H

VERONA
GRAND HOTEL DES ARTS H H H H

CORTINA D’AMPEZZO
ANCORA H H H H

 INNSBRUCK
GRAUER BÄR H H H H

SALZBURGO
AUSTRIA TREND EUROPA SALZBURG H H H H

VIENA
INTERCITY HOTEL WIEN H H H H

NOTAS:
• Na saída de 19 setembro, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Verona 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 15 agosto, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Cortina 
d’Ampezzo poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores. 

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visita de Cidade (incluída) com Guia Local: Viena;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Milão, Sirmione, Verona, Bolzano, Cortina 
d’Ampezzo, Lago Misurina, Innsbruck, Salzburgo, 
Mondsee, St. Gilgen e Hallstatt;

• Entrada em museus e monumentos de acordo com 
o itinerário: casa de Julieta e Jardins do Palácio de 
Belvedere.

DESDE € 1.225
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

2º Dia - Milão > Sirmione > Verona
Café da manhã e saída para uma breve visita panorâmica da 
cidade de Milão, com destaque para o Duomo, as Galerias 
Vittorio Emanuele II e o Teatro alla Scalla. Tempo livre. 
Continuação para Sirmione, localizada às margens do Lago di 
Garda. Breve parada. Continuação para Verona, onde faremos 
um breve passeio a pé, para admirar algumas das praças e 
edifícios mais importantes, entre os quais a casa de Julieta 
(entrada). Hospedagem.

3º Dia - Verona > Bolzano > Cortina d’Ampezzo
Café da manhã e saída pela região de Trento, até Bolzano, 
capital do Alto Ádige. Tempo livre para passear e sentir a 
atmosfera desta bela cidade dos Alpes, com a Catedral em 
estilo gótico, a Praça Walter, rodeada de cafés e a Via dei 
Portici (pórticos). Em hora a combinar, saída para Cortina 

Norte de Itália 
e Belezas da 
Áustria 
8 dias de viagem

Itinerário 

1º Dia - Chegada em Milão
Chegada no aeroporto de Milão, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

SAÍDAS

2017:
Maio 16  
Julho 11  
Agosto 15  
Setembro 19

Visitando: Milão, Sirmione, Verona, Bolzano, Cortina d’Ampezzo, Lago Misurina, Innsbruck, Salzburgo, Mondsee, St Gilgen, 
Hallstatt e Viena

Salzburgo
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ALEMANHA

ÁUSTRIA
SUÍÇA

ITÁLIA

VERONA

SALZBURGO

INNSBRUCK

MILÃO

VIENA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio e agosto 2017 € 1.225 € 435

julho e setembro 2017 € 1.275 € 435



Viena

Bolzano

Hallstatt
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d’Ampezzo, uma das mais bonitas cidades desta região, 
com seus chalés de madeira e rodeada pelos maciços 
montanhosos do Parque Regional dos Dolomitas d’Ampezzo. 
Hospedagem.

4º Dia - Cortina d’Ampezzo > Lago Misurina > 
Innsbruck
Café da manhã. Continuação por belas estradas até encontrar 
um dos mais espetaculares lagos dos Alpes, o surpreendente 
Lago de Misurina, situado a 1.754 m de altitude. Parada para 
fotos. Atravessando a fronteira, entramos no Tirol Austríaco, 
e chegaremos a Innsbruck. Breve passeio de orientação a pé 
no belíssimo centro histórico, onde se destacam o Telhado 
Dourado, a Praça Velha e a Rua Marietheresien. Hospedagem. 
Esta noite pode-se ainda aproveitar para assistir a um 
animado show de folclore tirolês (opcional).

5º Dia - Innsbruck > Salzburgo
Após o café da manhã, em hora a determinar, continuação da 
viagem para Salzburgo, cidade natal de Mozart. Na chegada, 
passeio de orientação por esta encantadora cidade com suas 
fortes tradições musicais. Restante do dia livre para passear 
pela cidade. Hospedagem

6º Dia - Salzburgo > Mondsee > St. Gilgen > Hallstatt 
> Viena
Café da manhã. Saída para conhecer a região de 
Salzkamergut, uma das mais belas da Áustria. 
Começaremos por visitar a povoação de Mondsee, 
eternizada pelo filme “A Noviça Rebelde”. Prosseguimento 
para St. Gilgen, onde Mozart passou sua infância e visita de 
Hallstatt. Tempo para almoço nesta linda cidade. De tarde, 
viajaremos pelo fértil vale do Danúbio até Viena, a capital da 
Áustria. Hospedagem.

7º Dia - Viena
Após o café da manhã, visita desta encantadora cidade 
que foi capital do antigo e poderoso Império Austro-
Húngaro. Ao longo da Ringstrasse veremos a Ópera, o 
Palácio Imperial, o Parlamento, a Prefeitura e a Igreja 
Votiva. Visita dos Jardins do Palácio de Belvedere. Tarde 
livre. Possibilidade de participar em uma excursão 
opcional com visita ao interior da magnífica Ópera, 
construída no séc. XIX, e à Torre Giratória de onde se tem 
uma vista espetacular do Rio Danúbio e das suas praias 
fluviais. Hospedagem. Para esta noite sugerimos assistir a 
um concerto de valsas (opcional).

8º Dia - Saída de Viena
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
ROMA
MASSIMO D’AZEGLIO H H H H 
BEST WESTERN HOTEL PRESIDENT H H H H

FLORENÇA
STARHOTELS TUSCANY H H H H 
GRAND HOTEL MEDITERRANEO H H H H

VENEZA (MESTRE)
NH LAGUNA PALACE H H H H

INNSBRUCK
GRAUER BÄR H H H H

LUCERNA
GRAND HOTEL EUROPE H H H H 
RADISSON BLU HOTEL LUCERNE H H H H

PARIS
NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL H H H H 
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL  
& CONFERENCE CENTER H H H H

NOTAS:
• Na saída de 13 junho o hotel em Veneza é o Novotel  

Venezia Mestre Castellana H H H H

• Na saída de 18 abril, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Lucerna 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 13 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Roma, Assis (Basílica), Siena, Florença e Paris;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

guia: Pádua, Veneza, Innsbruck, Zurique e Lucerna; 
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Basílica de São Pedro, Basílica de 
São Francisco de Assis, Catedral de Siena, Basílica e 
Túmulo de Santo Antônio;

• Viagem em barco privado para Veneza.

DESDE € 2.150
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Coliseu, Arco de Constantino, Fórum Romano, Coluna de 
Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e Basílica de São Pedro 
(entrada). Tarde livre. Para a noite, sugerimos um jantar típico 
romano com música italiana (opcional).

3º Dia - Roma
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de participação de 
uma excursão de dia inteiro à bela Ilha de Capri ou a Nápoles 
e Pompéia (visita das ruínas desta cidade soterrada pelas 
cinzas do Vesúvio no ano 79).

4º Dia - Roma
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia livre 
para compras ou visitas a gosto pessoal.

5º Dia - Roma > Assis > Siena > Florença
Café da manhã e saída em direção a Assis. Visita guiada 
da Basílica de São Francisco. Continuação para Siena. 

Itália, Áustria, 
Suíça e França 
14 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Roma
Chegada no aeroporto de Roma, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Roma 
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da cidade 
de Roma, com destaque para: Basílica de Santa Maria Maior, 

SAÍDAS

2017:
Abril 18  
Maio 9  
Junho 13  
Julho 4  
Agosto 8  
Setembro 5  
Novembro 14  
Dezembro 20 

2018:
Janeiro 16  
Fevereiro 6  
Março 20

Visitando: Roma, Assis, Siena, Florença, Pádua, Veneza, Cortina d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zurique, Lucerna e Paris

Roma
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ALEMANHA

ÁUSTRIA

ESLOVÉNIA

SUÍÇA

ITÁLIA

MAR 
MEDITERRÂNEO

FRANÇA

BÉLGICA

PARIS

VENEZA

FLORENÇA

ROMA

PÁDUA

LUCERNA INNSBRUCK

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho e 
agosto 2017 € 2.420 € 1.095

julho e setembro 2017 € 2.520 € 1.095

novembro 2017  
a março 2018 € 2.150 € 990



Veneza

Florença

Lucerna

Paris
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Visita desta bela cidade medieval, com especial destaque 
para a Piazza “Il Campo” e a famosa Catedral (entrada). 
Prosseguimento para Florença. 

6º Dia - Florença
Após o café da manhã, visita a pé da cidade, em que veremos 
algumas das obras dos artistas mais importantes: Igreja de 
Santa Cruz, Casa de Dante, o famoso Batistério, Praça “della 
Signoria”, Ponte “Vecchio” e o típico Mercado da Palha. Tarde 
livre para visitas a gosto pessoal. Hospedagem.

7º Dia - Florença > Pádua > Veneza (Mestre)
Após o café da manhã, partida para Pádua, onde visitaremos 
a Basílica e o Túmulo de Santo Antônio. Prossegui mento 
para Veneza. Viagem em barco privado passando pelo Canal 
Grande e pela Ponte de Rialto. Chegada à Praça de S. Marcos, 
onde poderemos apreciar a famosa Basílica, o Campanário, 
o Palácio Ducal e a Ponte dos Suspiros. Tempo livre para 
descobrir os encantos desta cidade. Possibilidade de fazer um 
passeio de “gôndola” pelos típicos canais (opcional). Regresso 
a Veneza Mestre. Hospedagem.

8º Dia - Veneza (Mestre) > Cortina d’Ampezzo > 
Innsbruck
Após o café da manhã, viagem atravessando os Dolomitas, 
onde estão situadas famosas estâncias de inverno como 
Cortina d’ Ampezzo (parada). Entrada na Áustria e chegada 
a Innsbruck, capital do Tirol. Breve passeio e tempo livre. À 
noite, possibilidade de assistir a um animado espetáculo de 
folclore do Tirol (opcional). Hospedagem. 

9º Dia - Innsbruck > Vaduz > Zurique > Lucerna
Após o café da manhã, partida pelo vale do Rio Inn, e 
passagem pelo Túnel de Arlberg para chegada ao Principado 
do Liechtenstein. Parada na sua capital, Vaduz. Continuação 
para Zurique, a capital financeira da Suíça. Parada para fotos 
junto ao Lago de Zurique e passeio pelo centro da cidade. 
Continuação para Lucerna, charmosa cidade na margem do 
Lago dos Quatro Cantões. Hospedagem.

10º Dia - Lucerna 
Café da manhã. Dia livre nesta maravilhosa cidade. 
Sugerimos participar em uma excursão opcional de meio dia 
ao Monte Pilatus. Esta noite, aproveite para se deliciar com 
um “fondue” ou com uma “raclette”. Hospedagem.

11º Dia - Lucerna > Paris
Café da manhã. Partida pela Basileia, entrada na 
França e viagem até Paris. Hospedagem. Possibilidade 
de visita noturna de Paris e cruzeiro no Rio Sena 
(opcional).

12º Dia - Paris 
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os 
Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia, os Campos 
Elíseos, o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, a Ópera e a 
Madeleine. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou 
excursão opcional a Versalhes. À noite sugerimos assistir ao 
famoso espetáculo do “Lido” (opcional).

13º Dia - Paris 
Café da manhã. Dia livre para viver Paris. 

14º Dia – Saída de Paris
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
ROMA
MASSIMO D’AZEGLIO H H H H 
MEDITERRANEO H H H H

FLORENÇA
GRAND HOTEL MEDITERRANEO H H H H

VENEZA (MESTRE)
NH LAGUNA PALACE H H H H

INNSBRUCK
GRAUER BÄR H H H H

LUCERNA
GRAND HOTEL EUROPE H H H H

PARIS
PARIS MARRIOTT RIVE GAUCHE HOTEL  
& CONFERENCE CENTER H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 17 maio e 13 setembro o hotel em 

Florença é o Villa Gabriele D’annunzio H H H H

• Na saída de 24 maio o hotel em Florença é o Palazzo 
Ricasoli H H H H

• Nas saídas de 21 junho e 20 setembro o hotel em 
Florença é o Starhotels Tuscany H H H H

• Nas saídas de 17 maio e 12 julho o hotel em Veneza é 
o Novotel Venezia Mestre Castellana H H H H

• Na saída de 20 setembro o hotel em Innsbruck é o 
Alphotel Innsbruck H H H H

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 11 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Roma, Florença e Paris;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Pádua, Veneza, Innsbruck, Zurique e Lucerna;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Basílica de São Pedro, Catedral de 
Santa Maria das Flores, Basílica e Túmulo de Santo 
Antônio;

• Viagem em barco privado para Veneza.

DESDE € 2.205
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

4º Dia - Roma > Florença
Café da manhã e continuação da viagem para Florença, 
capital da Toscana. Na chegada, parada na Praça 
Michelangelo para desfrutar da vista espetacular da cidade. 
De tarde, visita a pé da cidade, em que veremos algumas das 
obras dos artistas mais importantes: Igreja de Santa Cruz, 
Casa de Dante, Catedral de Santa Maria das Flores (entrada), 
o famoso Batistério, Praça “della Signoria”, Ponte “Vecchio” e o 
típico Mercado da Palha. Hospedagem.

5º Dia - Florença > Pádua > Veneza (Mestre)
Após o café da manhã, partida para Pádua, onde visitaremos 
a Basílica e o Túmulo de Santo Antônio. Prosseguimento 
para Veneza. Viagem em barco privado passando pelo Canal 
Grande e pela Ponte de Rialto. Chegada à Praça de S. Marcos, 
onde poderemos apreciar a famosa Basílica, o Campanário, 
o Palácio Ducal e a Ponte dos Suspiros. Tempo livre para 
descobrir os encantos desta cidade. Possibilidade de fazer um 
passeio de “gôndola” pelos típicos canais (opcional). Regresso 
a Veneza Mestre. Hospedagem.

6º Dia - Veneza (Mestre) > Cortina d’Ampezzo > 
Innsbruck
Após o café da manhã, viagem atravessando os Dolomitas, 
onde estão situadas famosas estâncias de inverno como 
Cortina d’ Ampezzo (parada). Entrada na Áustria e chegada a 
Innsbruck, capital do Tirol. Breve passeio por esta charmosa 

Europa Essencial
12 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Roma
Chegada no aeroporto de Roma, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros contatos 
com a “cidade eterna”.

2º Dia - Roma 
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da cidade 
de Roma, com destaque para: Basílica de Santa Maria Maior, 
Coliseu, Arco de Constantino, Fórum Romano, Coluna de 
Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e Basílica de São Pedro 
(entrada). Tarde livre. Para a noite, sugerimos um jantar típico 
romano com música italiana (opcional).

3º Dia - Roma
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de participação em 
vários passeios opcionais em Roma. Sugerimos uma visita 
às famosas Mil Fontes e Tivoli, bem com a visita interior da 
luxuosa Villa d’Este.

SAÍDAS

2017:
Abril 26  
Maio 17, 24  
Junho 21  
Julho 12, 19  
Agosto 23  
Setembro 13, 20  
Outubro 4, 18

Visitando: Roma, Florença, Pádua, Veneza, Cortina d’Ampezzo, Innsbruck, Vaduz, Zurique, Lucerna e Paris

Innsbruck
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ESPANHA

FRANÇA

ITÁLIA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO

MAR  
MEDITERRÂNEO

LUCERNA

PÁDUA

ROMA

PARIS

VENEZA

FLORENÇA

INNSBRUCK

SUÍÇA
ÁUSTRIA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 2.205 € 925

julho e setembro 2017 € 2.305 € 925



FlorençaLucerna

Zurique

Paris
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cidade e tempo livre. À noite, possibilidade de assistir a um 
animado espetáculo de folclore tipico do Tirol (opcional). 
Hospedagem. 

7º Dia - Innsbruck > Vaduz > Zurique > Lucerna
Após o café da manhã, partida pelo vale do Rio Inn, 
passagem pelo Túnel de Arlberg para chegada ao Principado 
do Liechtenstein. Parada na sua capital, Vaduz. Continuação 
para Zurique, a capital financeira da Suíça. Breve passeio 
pelo centro da cidade. Continuação para Lucerna, charmosa 
cidade na margem do lago dos Quatro Cantões. Hospedagem.

8º Dia - Lucerna 
Café da manhã. Dia livre nesta maravilhosa cidade. 
Sugerimos participar em uma excursão opcional de meio dia 
ao Monte Pilatus. Esta noite, aproveite para se deliciar com 
um “fondue” ou com uma “raclette”. Hospedagem.

9º Dia - Lucerna > Paris
Café da manhã. Partida pela Basileia, entrada na França 
e viagem até Paris. Hospedagem. Possibilidade de visita 
noturna de Paris e cruzeiro no Rio Sena (opcional).

10º Dia - Paris 
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os 
Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia (construída no 
tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, 
a Torre Eiffel, a Ópera (um dos maiores teatros do mundo) 
e a Madeleine. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou 
excursão opcional a Versalhes. À noite, sugerimos assistir ao 
famoso espetáculo do “Lido” (opcional).

11º Dia - Paris 
Café da manhã. Dia livre para viver Paris. 

12º Dia - Saída de Paris 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
LONDRES
MELIÁ WHITE HOUSE HOTEL H H H H

LIVERPOOL
RADISSON BLU LIVERPOOL H H H H

GLASGOW 
HOLIDAY INN GLASGOW THEATRELAND H H H H

INVERNESS
THE COLUMBA H H H H

EDIMBURGO
APEX WATERLOO PLACE HOTEL H H H H

YORK
PARK INN BY RADISSON YORK CITY CENTRE H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 11 e 25 agosto o hotel em Edimburgo 

é o Apex City of Edinburgh Hotel H H H H

• Na saída de 12 maio o hotel em York é o Novotel 
York Centre H H H H

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 9 Cafés da manhã buffet e 4 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Edimburgo e Londres;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo 

nosso Guia: Oxford, Stratford-upon-Avon, Chester, 
Liverpool, Distrito dos Lagos, Gretna Green, 
Glasgow, Loch Lomond, Glencoe, Fort William, 
Fort Augustus, Lago Ness, Inverness, Newtonmore, 
Jedburgh, Durham, York e Cambridge;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Museu “The Beatles Story”, 
Castelo de Urquhart, Museu Popular das Terras 
Altas, destilaria de whisky, Castelo de Edimburgo e 
Catedral de York.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 2.155
HOTÉIS DE 3 E 4 ESTRELAS

para Liverpool, cidade natal dos Beatles. Breve panorâmica. 
Hospedagem e jantar no hotel.

3º Dia - Liverpool > Distrito dos Lagos > Gretna 
Green > Glasgow
Café da manhã. Começaremos por visitar o museu “The 
Beatles Story”. Continuação da viagem até ao Distrito dos 
Lagos. Tempo livre para almoço. De tarde, entraremos na 
Escócia, através de Gretna Green, chegando em Glasgow. 
Hospedagem e jantar no hotel.

4º Dia - Glasgow > Lago Lomond > Fort William > 
Lago Ness > Inverness
Café da manhã. Breve visita panorâmica da cidade de 
Glasgow, seguindo em direção às “Terras Altas”, passando 
pelas belas margens do “Loch Lomond”. Continuação por 
Glencoe com suas montanhas escarpadas. Passaremos em 
Fort William, onde se avista a mais alta montanha da Grã 
Bretanha, Ben Nevis, até chegarmos no misterioso Lago 
Ness (Loch Ness), residência do lendário monstro. Visita 
do Castelo de Urquhart situado sobre um promontório 
rochoso, construído no séc XIII. Continuação até Inverness, 
capital das “Terras Altas” e tempo livre. Hospedagem e 
jantar no hotel.

O Melhor 
de Inglaterra 
e Escócia
10 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Londres
Chegada no aeroporto de Londres, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Londres > Oxford > Stratford-Upon-Avon > 
Chester > Liverpool
Café da manhã. Saída para Oxford e passeio a pé nesta cidade 
conhecida pelo seu complexo universitário. Continuação 
para Stratford-upon-Avon, terra natal de William Shakespeare. 
Breve visita e tempo livre. De tarde, seguiremos para Chester, 
antiga cidade fortificada. Breve visita a pé. Continuação 

SAÍDAS

2017:
Maio 12  
Junho 9, 30  
Julho 14, 21, 28  
Agosto 4, 11, 25  
Setembro 8

Visitando: Londres, Oxford, Stratford-Upon-Avon, Liverpool, Glasgow, Lago Ness, Inverness, Edimburgo, York e Cambridge

Edimburgo
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REINO 
UNIDO

IRLANDA

OCEANO
ATLÂNTICO

MAR 
DO NORTE

LONDRES

YORK

INVERNESS

EDIMBURGO

CAMBRIDGE

OXFORD

GLASGOW

LIVERPOOL

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho e  
agosto 2017 € 2.155 € 790

julho e setembro 2017 € 2.230 € 790



Glasgow

Londres Abadia Jedburgh

Castelo de Urquhart
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5º Dia - Inverness > Newtonmore > Pitlochry > 
Edimburgo
Café da manhã, saída em direção a Newtonmore e parada 
para visitar Highland Folk Museum (Museu Popular das 
Terras Altas). Seguiremos para Pitlochry, pequena povoação 
comercial das “Terras Altas”. Visita a uma destilaria de 
whisky. Tempo livre para almoço. Continuação da viagem 
até Edimburgo e hospedagem. À noite, possibilidade de 
participar de um jantar típico escocês com folclore (opcional).

6º Dia - Edimburgo
Após o café da manhã, visita panorâmica de Edimburgo com 
guia local. Entre os principais motivos de interesse destacam-
se o Palácio de Holyrood, a Catedral de St Giles, a Galeria 
Nacional da Escócia e o Castelo de Edimburgo (entrada). 
Tarde livre para visitas de gosto pessoal. Hospedagem.

7º Dia - Edimburgo > Jedburgh > Durham > York
Café da manhã. Partida em direção a Durham, passando por 
Jedburgh, através das belas paisagens das “Terras Altas”. À 
chegada, passeio a pé pelo centro histórico da cidade, com 
destaque para a sua bela catedral, que serviu de inspiração 
para cenas dos primeiros dois filmes de Harry Potter e a 
importante universidade. Tempo livre. Saída em direção 
a York e visita da sua imponente Catedral. Hospedagem e 
jantar no hotel.

8º Dia - York > Cambridge > Londres
Após o café da manhã, partida em direção a Londres, com 
uma parada em Cambridge, que rivaliza com Oxford pelas 
suas famosas universidades. Tempo livre para almoço e 
passeio a pé pelas suas típicas ruas. Em hora a determinar 
prosseguimento para Londres. Hospedagem.

9º Dia - Londres
Café da manhã. Visita da cidade de Londres, com destaque 
para os pricipais pontos turísticos como o Big Ben, a 
Westminster Bridge, a London Tower e o Palácio de 
Buckingham. Tarde livre que poderá aproveitar para fazer um 
passeio opcional ao Castelo de Windsor, residência de Verão 
da família real inglesa. Hospedagem.

10º Dia - Saída de Londres
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até as 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
DUBLIN
CAMDEN COURT H H H H

GALWAY
CONNEMARA COAST HOTEL H H H H

SLIGO 
THE GLASSHOUSE H H H H

DERRY
CITY HOTEL DERRY H H H H

BELFAST
EUROPA H H H H

PORTMARNOCK
PORTMARNOCK HOTEL AND GOLF LINKS H H H H

NOTAS:
• Na saída de 17 setembro (1ª hospedagem) o hotel 

em Dublin é o Jurys Inn Dublin Christchurch H H H

• Nas saídas de 23 julho e 20 agosto o hotel em Sligo 
é o Sligo Park Hotel H H H H

• Nas saídas de 6, 13 e 20 agosto o hotel em Belfast é 
o Holiday Inn Belfast City Centre H H H H

• Na saída de 3 setembro a hospedagem em 
Portmarnock será substituída por Dublin 
(aproximadamente a 13km) no Ashling Hotel  
Dublin H H H H

• Na saída de 17 setembro, devido à realização 
de congressos e feiras, a hospedagem em 
Portmarnock poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 13 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Dublin e Belfast;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Galway, Penhascos de Moher, Burren, Sligo, 
Connemara, Drumcliff, Penhascos de Slieve League 
e Calçada do Gigante;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Colégio de Trinity, Destilaria de 
Kilbeggan, centro de visitas dos Penhascos de 
Moher, Abadia de Kylemore, Calçada do Gigante e 
Titanic Belfast.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.805
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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2º Dia - Dublin > Galway
Café da manhã. Visita da cidade de Dublin, com entrada 
no Colégio de Trinity onde poderá observar o livro de 
Kells, datado do séc. VIII, e um dos mais belos manuscritos 
iluminados do mundo. Almoço. Continuação da viagem 
para Galway. Parada para visita de uma destilaria e 
degustação do famoso whisky irlandês. Chegada a Galway. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia - Galway > Penhascos de Moher > Galway
Café da manhã e viagem até aos Penhascos de Moher, uma 
das maiores atrações da Irlanda. Continuação pela estranha e 
inesquecível paisagem de Burren, famosa pelas suas grandes 
extensões de pedra calcária. Almoço. Regresso à região de 
Galway. Jantar e hospedagem.

Encantos da 
Irlanda
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Dublin
Chegada no aeroporto de Dublin, recepção e traslado para o 
hotel. Jantar e hospedagem.
Nota importante: Para podermos garantir todos os serviços, 
a chegada a Dublin deverá ocorrer antes das 17h00.

SAÍDAS

2017:
Maio 21  
Junho 18  
Julho 9, 23, 30  
Agosto 6, 13, 20  
Setembro 3, 17

Visitando: Dublin, Galway, Penhascos de Moher, Sligo, Donegal, Derry, Calçada do Gigante e Belfast

Penhascos de Moher

REINO 
UNIDO

IRLANDA

OCEANO
ATLÂNTICO

DUBLIN

KILBEGGAN

BELFAST

PENHASCOS
DE MOHER

GALWAY

KYLEMORE

SLIGO

DONEGAL

DERRY

PLUS*
CIRCUITO

* Todas as refeições e visitas incluídas desde o jantar do 
1º dia ao café da manhã do 8º dia

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio a setembro 2017 € 1.805 € 455



Calçada do Gigante

Derry
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4º Dia - Galway > Sligo
Café da manhã. Saída em direção a Sligo pela região de 
Connemara, salpicada de lagos e montanhas escarpadas. 
Ao Norte deparamo-nos com um cenário verdadeiramente 
espetacular, o porto de Killary, situado num magnífico 
fiorde. Almoço. Continuação da viagem e visita à Abadia de 
Kylemore. Chegada a Sligo. Jantar e hospedagem. 

5º Dia - Sligo > Donegal > Derry 
Após o café da manhã, saída para Drumcliff onde se encontra 
o túmulo de um dos poetas mais famosos da Irlanda, 
W.B.Yeats. Continuação para os penhascos de Slieve League 
conhecidos por serem considerados as falésias mais altas 
da Europa. Parada e tempo livre. Almoço. Continuação para 
Derry. Jantar e hospedagem.

6º Dia - Derry > Calçada do Gigante > Belfast
Café da manhã. Saída para visita da região da Calçada 
do Gigante. Esta estranha paisagem criou-se a partir de 
erupções vulcânicas, faz parte do Patrimônio Mundial 
da UNESCO e é considerada a 8ª maravilha do mundo. 

Almoço. Continuação para Belfast. Visita panorâmica da 
cidade de Belfast, com destaque para o centro comercial 
com a sua larga zona pedonal e a Prefeitura. Jantar e 
hospedagem.  

7º Dia - Belfast > Dublin > Portmarnock
Café da manhã. Visita de Titanic Belfast, novo centro 
de visitas distribuído por nove galerias que através de 
exposição interativa conta a história do Titanic desde a sua 
construção ao seu final trágico. Saída em direção a Dublin. 
Almoço. Tempo livre. para atividades de caráter pessoal. Ao 
final da tarde, check-in no hotel em Portmarnock. Em hora a 
combinar, saida para Dublin para jantar típico irlandês com 
música e danças tradicionais num dos famosos pubs da 
cidade. Regresso ao hotel e hospedagem.

8º Dia - Portmarnock > Saída de Dublin
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até as 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

Destilaria de Kilbeggan

Abadia de Kylemore

Colégio de Trinity

13 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis

Titanic Belfast

PLUSSERVIÇOS



 HOTÉIS
LONDRES
MELIÁ WHITE HOUSE HOTEL H H H H

LIVERPOOL
RADISSON BLU LIVERPOOL H H H H

GLASGOW 
HOLIDAY INN GLASGOW THEATRELAND H H H H

INVERNESS
THE COLUMBA H H H H

EDIMBURGO
APEX WATERLOO PLACE HOTEL H H H H

YORK
PARK INN BY RADISSON YORK CITY CENTRE H H H

DUBLIN
CAMDEN COURT H H H H

GALWAY
CONNEMARA COAST HOTEL H H H H

SLIGO 
THE GLASSHOUSE H H H H

DERRY
CITY HOTEL DERRY H H H H

BELFAST
EUROPA H H H H

PORTMARNOCK
PORTMARNOCK HOTEL AND GOLF LINKS H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 11 e 25 agosto o hotel em Edimburgo 

é o Apex City of Edinburgh Hotel H H H H

• Na saída de 12 maio o hotel em York é o Novotel 
York Centre H H H H

• Na saída de 8 setembro (1ª hospedagem) o hotel 
em Dublin é o Jurys Inn Dublin Christchurch H H H

• Nas saídas de 14 julho e 11 agosto o hotel em Sligo é 
o Sligo Park Hotel H H H H

• Nas saídas de 28 julho, 4 e 11 agosto o hotel em 
Belfast é o Holiday Inn Belfast City Centre H H H H

• Na saída de 25 agosto a hospedagem em 
Portmarnock será substituída por Dublin 
(aproximadamente a 13km) no Ashling Hotel  
Dublin H H H H

• Na saída de 8 setembro, devido à realização 
de congressos e feiras, a hospedagem em 
Portmarnock poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 16 Cafés da manhã buffet e 17 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Edimburgo, Londres, Dublin e Belfast;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo 

nosso Guia: Oxford, Stratford-upon-Avon, Chester, 
Liverpool, Distrito dos Lagos, Gretna Green, 
Glasgow, Loch Lomond, Glencoe, Fort William, 
Fort Augustus, Lago Ness, Inverness, Newtonmore, 
Jedburgh, Durham, York, Cambridge, Galway, 
Penhascos de Moher, Burren, Sligo, Connemara, 
Drumcliff, Penhascos de Slieve League e Calçada 
do Gigante;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Museu “The Beatles Story”, Castelo 
de Urquhart, Museu Popular das Terras Altas, 
destilaria de whisky, Castelo de Edimburgo, Catedral 
de York, Colégio de Trinity, Destilaria de Kilbeggan, 
centro de visitas dos Penhascos de Moher, Abadia 
de Kylemore, Calçada do Gigante e Titanic Belfast.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 3.960
HOTÉIS DE 3 E 4 ESTRELAS
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Londres

3º Dia - Liverpool > Distrito dos Lagos > Gretna 
Green > Glasgow
Café da manhã. Começaremos por visitar o museu “The 
Beatles Story”. Continuação da viagem até ao Distrito dos 
Lagos. Tempo livre para almoço. De tarde, entraremos na 
Escócia, através de Gretna Green, chegando em Glasgow. 
Hospedagem e jantar no hotel.

4º Dia - Glasgow > Lago Lomond > Fort William > 
Lago Ness > Inverness
Café da manhã. Breve visita panorâmica da cidade de 
Glasgow, seguindo em direção às “Terras Altas”, passando 
pelas belas margens do “Loch Lomond”. Continuação por 
Glencoe com suas montanhas escarpadas. Passaremos em 
Fort William, onde se avista a mais alta montanha da Grã 
Bretanha, Ben Nevis, até chegarmos no misterioso Lago 
Ness (Loch Ness), residência do lendário monstro. Visita do 
Castelo de Urquhart situado sobre um promontório rochoso, 

SAÍDAS

2017:
Maio 12  
Junho 9, 30  
Julho 14, 21, 28  
Agosto 4, 11, 25  
Setembro 8

Visitando: Londres, Oxford, Stratford-Upon-Avon, Liverpool, Glasgow, Lago Ness, Inverness, Edimburgo, York, Cambridge, 
Dublin, Galway, Penhascos de Moher, Sligo, Donegal, Derry/Ballyboffey, Calçada do Gigante e Belfast

Reino Unido 
e Irlanda
17 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Londres
Chegada no aeroporto de Londres, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Londres > Oxford > Stratford-Upon-Avon >  
Chester > Liverpool
Café da manhã. Saída para Oxford e passeio a pé nesta cidade 
conhecida pelo seu complexo universitário. Continuação 
para Stratford-upon-Avon, terra natal de William Shakespeare. 
Breve visita e tempo livre. De tarde, seguiremos para Chester, 
antiga cidade fortificada. Breve visita a pé. Continuação 
para Liverpool, cidade natal dos Beatles. Breve panorâmica. 
Hospedagem e jantar no hotel.

REINO 
UNIDO

IRLANDA

OCEANO
ATLÂNTICO

MAR 
DO NORTE

LONDRES

YORK

INVERNESS

EDIMBURGO

CAMBRIDGE

OXFORD

GLASGOW

LIVERPOOL
DUBLIN

KILBEGGAN

BELFAST

PENHASCOS
DE MOHER

GALWAY

KYLEMORE

SLIGO
DONEGAL

DERRY

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho e  
agosto 2017 € 3.960 € 1.245

julho e setembro 2017 € 4.035 € 1.245
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Dublin

construído no séc XIII. Continuação até Inverness, capital das 
“Terras Altas” e tempo livre. Jantar e hospedagem no hotel.

5º Dia - Inverness > Newtonmore > Pitlochry > 
Edimburgo
Café da manhã, saída em direção a Newtonmore e parada 
para visitar o Highland Folk Museum (Museu Popular das 
Terras Altas). Seguiremos para Pitlochry, pequena povoação 
comercial das “Terras Altas”. Visita a uma destilaria de 
whisky. Tempo livre para almoço. Continuação da viagem 
até Edimburgo e hospedagem. À noite, possibilidade de 
participar de um jantar típico escocês com folclore (opcional).

6º Dia - Edimburgo
Após o café da manhã, visita panorâmica de Edimburgo com 
guia local. Entre os principais motivos de interesse destacam- 
-se o Palácio de Holyrood, a Catedral de St Giles, a Galeria 
Nacional da Escócia e o Castelo de Edimburgo (entrada). 
Tarde livre para visitas de gosto pessoal. Hospedagem.

7º Dia - Edimburgo > Jedburgh > Durham > York
Café da manhã. Partida em direção a Durham, passando por 
Jedburgh, através das belas paisagens das “Terras Altas”. À 
chegada, passeio a pé pelo centro histórico da cidade, com 
destaque para a sua bela catedral, que serviu de inspiração para 
cenas dos primeiros dois filmes de Harry Potter e a importante 
universidade. Tempo livre. Saída em direção a York e visita da 
sua imponente Catedral. Hospedagem e jantar no hotel.

8º Dia - York > Cambridge > Londres
Após o café da manhã, partida em direção a Londres, com 
uma parada em Cambridge, que rivaliza com Oxford pelas 
suas famosas universidades. Tempo livre para almoço e 
passeio a pé pelas suas típicas ruas. Em hora a determinar 
prosseguimento para Londres. Hospedagem.

9º Dia - Londres
Café da manhã. Visita da cidade de Londres, com destaque 
para os pricipais pontos turísticos como o Big Ben, a 
Westminster Bridge, a London Tower e o Palácio de 
Buckingham. Tarde livre que poderá aproveitar para fazer um 
passeio opcional ao Castelo de Windsor, residência de Verão 
da família real inglesa. Hospedagem.

10º Dia - Londres > Dublin
Café da manhã. Em hora a informar, traslado para o aeroporto 
e partida com destino a Dublin (aéreo não incluído). Chegada 
no aeroporto de Dublin, recepção e traslado para o hotel. 
Jantar e hospedagem.
Nota importante: A chegada a Dublin deverá ser antes das 
17h00.

11º Dia - Dublin > Galway
Café da manhã. Visita da cidade de Dublin, com entrada 
no Colégio de Trinity onde poderá observar o livro de 

Kells, datado do séc. VIII, e um dos mais belos manuscritos 
iluminados do mundo. Almoço. Continuação da viagem para 
Galway. Parada para visita de uma destilaria e degustação 
do famoso whisky irlandês. Chegada a Galway. Jantar e 
hospedagem.

12º Dia - Galway > Penhascos de Moher > Galway
Café da manhã e viagem até aos Penhascos de Moher, uma 
das maiores atrações da Irlanda. Continuação pela estranha e 
inesquecível paisagem de Burren, famosa pelas suas grandes 
extensões de pedra calcária. Almoço. Regresso à região de 
Galway. Jantar e hospedagem.

13º Dia - Galway > Sligo
Café da manhã. Saída em direção a Sligo pela região de 
Connemara, salpicada de lagos e montanhas escarpadas. 
A Norte deparamo-nos com um cenário verdadeiramente 
espetacular, o porto de Killary, situado num magnífico 
fiorde. Almoço. Continuação da viagem e visita à Abadia de 
Kylemore. Chegada a Sligo. Jantar e hospedagem. 

14º Dia - Sligo > Donegal > Derry 
Após o café da manhã, saída para Drumcliff onde se encontra 
o túmulo de um dos poetas mais famosos da Irlanda, 
W.B.Yeats. Continuação para os penhascos de Slieve League 
conhecidos por serem considerados as falésias mais altas 
da Europa. Parada e tempo livre. Almoço. Continuação para 
Derry. Jantar e hospedagem.

15º Dia - Derry > Calçada do Gigante > Belfast
Café da manhã. Saída para visita da região da Calçada 
do Gigante. Esta estranha paisagem criou-se a partir de 
erupções vulcânicas, faz parte do Patrimônio Mundial 
da UNESCO e é considerada a 8ª maravilha do mundo. 
Almoço. Continuação para Belfast. Visita panorâmica da 
cidade de Belfast, com destaque para o centro comercial 
com a sua larga zona pedonal e a Prefeitura. Jantar e 
hospedagem.  

16º Dia - Belfast > Dublin > Portmarnock
Café da manhã. Visita de Titanic Belfast, novo centro de 
visitas distribuído por nove galerias que através de exposição 
interativa conta a história do Titanic desde a sua construção 
ao seu final trágico. Saída em direção a Dublin. Almoço. 
Tempo livre. para atividades de caráter pessoal. Ao final 
da tarde, check-in no hotel em Portmarnock. Em hora a 
combinar, saida para Dublin para jantar típico irlandês com 
música e danças tradicionais num dos famosos pubs da 
cidade. Regresso ao hotel e hospedagem.

17º Dia - Portmarnock > Saída de Dublin
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até as 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

Destilaria de Kilbeggan

Abadia de Kylemore

Colégio de Trinity

Titanic Belfast

PLUSSERVIÇOS

13 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis
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 HOTÉIS
LONDRES
MILLENNIUM GLOCESTER HOTEL LONDON 
KENSINGTON H H H H

BRUXELAS
FOUR POINTS BY SHERATON BRUSSELS H H H H

AMSTERDÃ
RAMADA APOLLO AMSTERDAM CENTRE H H H H

PARIS
NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL H H H H

NOTAS:
• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 

uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/bou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 9 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Londres, Amsterdã e Paris;
• Outras cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Bruges, Bruxelas, Roterdã, Madurodam e Haia;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Madurodam e Museu Nacional 
(Rijksmuseum);

• Travessia do Canal da Mancha pelo Eurotunnel em 
trem.

DESDE € 1.750
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

4º Dia - Londres > Folkstone > Calais > Bruges > 
Bruxelas
Café da manhã. Partida para o sul da Inglaterra, até 
Folkstone onde faremos a travessia do Canal da Mancha 
pelo famoso Eurotunnel (a maior obra de engenharia do 
séc. XX) em trem. Desembarque em Calais e continuação 
da viagem entrando na Bélgica pela região da Flandres 
Ocidental, com destino a Bruges. Tempo livre. Chegada a 
Bruxelas, com uma breve visita de orientação. Veremos 
a beleza da Grand Place, dominada pela sua imponente 
Prefeitura em estilo gótico e a estátua do “Manneken Pis”, 
adotado como um dos símbolos populares de Bruxelas. 
Hospedagem. 
Nota importante: O ônibus é transportado em um vagão 
específico para atravessar o túnel, de Folkestone a Calais. 
No caso de não haver disponibilidade em alguma data, a 
travessia será efetuada em ferry.

5º Dia - Bruxelas > Roterdã > Haia > Amsterdã
Café da manhã. Saída em direção ao norte e entrada no Reino 
dos Países Baixos (Holanda). Chegada a Roterdã e breve 
visita panorâmica. Continuação para Haia, a terceira maior 
cidade do país, onde se encontram os edifícios do governo, o 
Parlamento, as embaixadas e o Palácio da Paz, onde funciona 
o tribunal internacional da O.N.U. Breve visita panorâmica 
e parada para visitar Madurodam, a célebre Holanda 
em miniatura, pensada para as crianças, mas também 
interessante para os adultos. Continuação para Amsterdã, a 
capital econômica da Holanda, principal centro comercial e 
segundo porto do país. No final do dia, sugerimos um passeio 

Londres, 
Amsterdã e Paris
10 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Londres
Chegada no aeroporto de Londres, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Londres
Café da manhã. Saída para visita da cidade, com destaque 
para: área comercial de Picadilly, Regent Street e Oxford 
Street, Marble Arch, Hyde Park, monumento ao príncipe 
Alberto, panorâmica do Parlamento vista da margem sul 
do rio Tamisa, Abadia de Westminster, a Torre do Relógio 
com o famoso “Big Ben”, Whitehall, Praça Trafalgar, Arco do 
Almirantado e Palácio de Buckingham. Tarde livre. À noite, 
conheça o ambiente de um dos típicos “pubs” desta cidade e 
faça um passeio pela cidade iluminada (opcional).

3º Dia - Londres
Café da manhã. Dia livre para descobrir mais de Londres. 
Sugerimos ainda fazer uma visita opcional ao Castelo de 
Windsor utilizado com frequência como residência de Verão 
da família real.

SAÍDAS

2017:
Abril 29  
Maio 13, 27  
Junho 17  
Julho 1, 15  
Agosto 5, 19  
Setembro 2, 16

Visitando: Londres, Bruges, Bruxelas, Roterdã, Haia, Amsterdã e Paris

Amsterdã

ALEMANHA

SUÍÇA
FRANÇA

HOLANDA

BÉLGICA

REINO
UNIDO

PARIS

BRUXELAS

AMSTERDÃ

LONDRES

HAIA

ROTERDÃ

DOVER

CALAIS
BRUGES

MAR DO 
NORTE
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho e 
agosto 2017 € 1.750 € 900

julho e setembro 2017 € 1.850 € 900
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Paris

ParisBruxelas

Londres

de barco, com degustação de queijo e vinho (opcional). 
Hospedagem.

6º Dia - Amsterdã
Café da manhã. Saída para visita de Amsterdã, cidade 
atravessada por numerosos canais, que a dividem em muitas 
ilhas. Visita do Museu Nacional Rijksmuseum (entrada), 
com as grandes obras de Rembrandt e Vermeer, entre outros 
pintores. De tarde, possibilidade de participar em uma 
excursão opcional à região do lago Zuidersee para conhecer 
as aldeias típicas de Zaanse Schans e Volendam, na região 
dos diques e “polders” com visita a uma produção tradicional 
de queijos. No final da tarde, aproveite para conhecer o centro 
de Amsterdã, uma das cidades mais liberais e tolerantes da 
Europa. Hospedagem.

7º Dia - Amsterdã > Paris
Café da manhã. Continuação da viagem e entrada em Paris, 
centro e referência cultural da Europa. Hospedagem. À 
noite, a nossa sugestão é o passeio para desfrutar o fascínio 
da cidade, que também inclui a viagem nos tradicionais 
“Bateaux-Mouches” pelo Rio Sena (opcional).

8º Dia - Paris
Após o café da manhã, visita da cidade em que veremos 
por que Paris é o centro da moda, das artes, do turismo e 
do comércio. Nas grandes obras, ou nos lugares comuns, 
a cidade revela os atrativos que a tornam única e especial. 
No roteiro da visita, mencionando apenas os monumentos 
mais importantes, temos a Ópera, a Madeleine, a Praça da 
Concórdia, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo e a Torre 
Eiffel. Tarde livre em que sugerimos a visita opcional do 
Palácio de Versalhes. À noite, possibilidade de assistir ao 
fantástico espetáculo de variedades do “Lido” (opcional).

9º Dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para viver Paris.

10º Dia - Saída de Paris
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã 
(o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre 
até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de 
regresso.
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 HOTÉIS
MILÃO
UNA HOTEL SCANDINAVIA H H H H

COMO
CRUISE H H H H

VENEZA (MESTRE) 
NH LAGUNA PALACE H H H H

FLORENÇA
GRAND HOTEL MEDITERRANEO H H H H

ROMA
BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO H H H H

NÁPOLES
MERCURE NAPOLI CENTRO ANGIOINO H H H H

TAORMINA
CAPARENA & WELLNESS CLUB H H H H 
VILLA DIODORO H H H H

AGRIGENTO
BEST WESTERN DIOSCURI BAY PALACE H H H H

PALERMO/NÁPOLES (FERRY BOAT NOTURNO)
SNAV

NOTAS:
• Nas saídas de 16 junho, 1, 8 e 22 setembro, devido 

à realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Milão poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• Na saída de 19 maio o hotel em Milão é o Una Hotel 
Mediterraneo H H H H

• Nas saídas de 5 maio, 4 agosto e 8 setembro o hotel 
em Veneza é o Novotel Venezia Mestre  
Castellana H H H H

• Nas saídas de 19 maio, 2 junho e 8 setembro, devido 
à realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Florença poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• Na saída de 6 outubro, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Nápoles 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 16 Cafés da manhã buffet e 1 refeição no hotel;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Veneza, Florença, Siena, Assis (Basílica), Roma, 
Pompéia, Capri, Nápoles, Taormina, Agrigento, 
Monreale e Palermo;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Lago Maggiore, Stresa, Locarno, Lago de 
Lugano, Como, Verona, Pádua, Bolonha, Pisa e 
Amalfi;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Palácio Borromeu, Basílica de 
Santo Antônio, Catedral de Santa Maria das Flores, 
Catedral de Siena, Basílica de São Francisco de 
Assis, Basílica de São Pedro, ruínas de Pompéia, 
Teatro greco-romano, Vale dos Templos, Catedral 
de Monreale, Catedral e Capela Palatina de 
Palermo;

• Barco Stresa>Ilha Bella>Stresa;
• Viagem em barco privado para Veneza;
• Ferry S. Giovanni/Messina;
• Ferry noturno Palermo/Nápoles.

NOTA: As refeição não inclui bebidas.

DESDE € 2.980
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

3º Dia - Como > Verona > Pádua > Veneza (Mestre)
Após o café da manhã, continuação da viagem para a bela 
cidade de Verona (breve visita), cidade que evoca a história 
trágica de “Romeu e Julieta”. Continuação para Pádua. Visita 
da Basílica de Santo Antônio, edificada para albergar o túmulo 
e algumas relíquias deste Santo português. Prosseguimento 
da viagem para Veneza (Mestre). Hospedagem.

4º Dia - Veneza
Café da manhã. Transporte para Veneza dos Canais. Viagem 
em barco privado, passando pelo Grande Canal e pela Ponte 
de Rialto, e chegada à Praça de São Marcos, com a Basílica 
de S. Marcos, o Campanário, o Palácio Ducal e a Ponte dos 
Suspiros. Visita guiada e tempo livre para que cada um 
descubra os encantos desta cidade. Regresso a Veneza 
Mestre em barco. Hospedagem.

5º Dia - Veneza (Mestre) > Bolonha > Pisa > Florença
Café da manhã. Partida para Bolonha, sede da mais antiga 
Universidade da Europa. Breve visita ao centro histórico, 
Praça Netuno e Basílica de S. Petrônio. Continuação para Pisa, 
cidade de Galileu Galilei, conhecida pelo seu “Campo dei 
Miracoli” com o maior conjunto de arquitetura românica da 
Europa, composto pela Catedral, Batistério, Campo Santo e 
a célebre Torre Inclinada. Tempo livre. Prosseguimento para 
Florença. Hospedagem.

6º Dia - Florença > Siena > San Gimignano > Florença
Após o café da manhã, saída para Siena, onde faremos 
uma visita guiada até à Piazza del Campo, com entrada na 
Catedral. Continuação para San Gimignano, jóia da Toscana 

Grande Giro 
de Itália
17 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Milão
Chegada no aeroporto de Milão, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem. 

2º Dia - Milão > Stresa > Locarno > Lago de Lugano 
> Como
Café da manhã. Após uma breve visita de orientação, 
saída para Stresa. Travessia em barco para visita do Palácio 
Borromeu, na Ilha Bella. Continuação ao longo do lago e 
entrada na Suíça. Breve parada para fotos em Locarno e 
prossegui mento da viagem pelo Lago de Lugano até Como. 
Jantar e hospedagem

SAÍDAS

2017:
Abril 28  
Maio 5, 19  
Junho 2, 16, 30  
Julho 14  
Agosto 4, 18  
Setembro 1, 8, 15, 22  
Outubro 6 

Visitando: Milão, Stresa, Locarno, Lago de Lugano, Como, Verona, Pádua, Veneza, Bolonha, Pisa, Florença, Siena,  
San Gimignano,  Assis, Roma, Pompéia, Costa Amalfitana, Nápoles, Capri, Taormina, Monte Etna, Agrigento, Monreale e Palermo

Roma

SUIÇA ÁUSTRIA

CROÁCIA

ITÁLIA

FRANÇA

VENEZA

COMO

PÁDUA

ASSIS

POMPÉIA

TAORMINA

MESSINA

FLORENÇA

MILÃO

LOCARNO

LUGANO

VERONA

BOLONHA

PISA

SIENA

ROMA

NÁPOLES

PALERMO

AGRIGENTO

MAR
MEDITERRÂNEO
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 2.980 € 890

julho e setembro 2017 € 3.055 € 890
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Nápoles

Florença

Taormina

e lindíssima cidade medieval, conhecida por suas inúmeras 
torres e ruelas estreitas. Breve passeio a pé e tempo livre para 
almoçar. À tarde, regresso a Florença, para uma visita guiada 
a pé desta inesquecível cidade evocando Giotto, Dante e 
Michelangelo, através de históricos edifícios como a Igreja 
de Santa Cruz - Panteão das Glórias Italianas - a Catedral 
de Santa Maria das Flores (entrada sempre que possível), 
as famosas Portas do Paraíso do Batistério, a Praça “della 
Signoria” com as suas estátuas e a fonte de Netuno, a Ponte 
Vecchio sobre o Rio Arno e, por fim, o típico Mercado da 
Palha. Hospedagem.

7º Dia - Florença > Assis > Roma
Após o café da manhã, partida para Assis, cidade natal 
de S. Francisco. Visita guiada à Basílica (repleta de belos 
afrescos de Giotto, Cimabue e outros pintores famosos), em 
cuja cripta se encontra o túmulo deste Santo, fundador da 
Ordem Franciscana. Prosseguimento da viagem para Roma. 
Hospedagem. Possibilidade de efetuar um passeio noturno 
opcional, a fim de conhecer as famosas praças e fontes, com 
especial destaque para a Fontana di Trevi, Praça Navona, etc.

8º Dia - Roma 
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. 
Sugerimos uma visita opcional aos Museus do Vaticano e 
Capela Sistina. Em seguida, visita da Cidade Eterna, com 
destaque para o Arco do Triunfo de Constantino, os Fóruns 
Romanos, a Colina do Palatino, a Praça e a Basílica de 
São Pedro no Vaticano. Tarde livre. Sugerimos uma visita 
opcional à Basílica de São Paulo e Catacumbas e bairro E.U.R. 
Possibilidade de participar em um jantar típico romano com 
música italiana (opcional).

9º Dia - Roma
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia 
livre para atividades de caráter pessoal. Sugerimos o seguinte 
passeio opcional a partir de Roma: Mil Fontes de Tivoli e Villa 
d’Este. 

10º Dia - Roma > Pompéia > Costa Amalfitana > 
Nápoles
Após o café da manhã, viagem para Pompéia, onde faremos 
uma visita das ruínas desta cidade, destruída pela erupção do 
vulcão Vesúvio (entrada incluída). Após a visita, tempo para 
almoçar e saída em direção à Costa Amalfitana. Passaremos 
por Positano e Praiano, frequentadas por ricos e famosos, 
além de Amalfi, uma das quatro repúblicas marítimas 
italianas. Continuação para Nápoles e hospedagem. 

11º Dia - Nápoles > Capri > Nápoles
Café da manhã e travessia para a glamorosa Ilha de Capri. Na 
chegada, começaremos por fazer um lindo passeio de barco em 

volta da ilha, avistando a Gruta Branca e os Farilhões. Depois, 
conheceremos Anacapri, com sua maravilhosa vista de todo o 
Golfo de Nápoles e Capri. Regresso a Nápoles e visita panorâmica 
desta bela cidade. Hospedagem.

12º Dia - Nápoles > Taormina
Café da manhã e continuação da nossa viagem para o sul da 
península italiana, até Vila S.Giovanni, onde embarcamos para 
uma travessia de aproximadamente 20 minutos para a ilha 
da Sicília. Chegada em Messina e continuação para Taormina. 
Hospedagem.

13º Dia - Taormina
Após o café da manhã, visitaremos este exclusivo balneário 
do Mediterrâneo e conheceremos o espetacular teatro 
greco-romano do séc. III a.C. Veremos ainda o Palácio Corvaia, 
a Praça Vittorio Emmanuele, local do Fórum Romano e o 
Duomo que faz lembrar uma fortaleza. Restante do dia livre. 
Hospedagem. 

14º Dia - Taormina > Monte Etna > Agrigento
Café da manhã. Caso as condições meteorológicas 
permitam, nossa viagem nos leva até ao Monte Etna, o 
maior vulcão ativo da Europa que supera os 3.300 m de 
altitude. Parada. Saída para Agrigento, a pérola do turismo 
siciliano. De tarde, visitaremos o Vale dos Templos, talvez 
o mais completo recinto arqueológico de templos Gregos. 
Hospedagem.

15º Dia - Agrigento > Monreale > Palermo > Nápoles
Café da manhã. Partida para Monreale para admirar a 
Catedral (entrada), que guarda no seu interior magníficos 
mosaicos, únicos pela sua beleza. Continuação para 
Palermo e visita à capital da Sicília, com destaque para a 
Catedral, o Palácio Real e a Capela Palatina (entrada). Ao fim 
da tarde, embarque em moderno ferry noturno em direção 
a Nápoles.
Nota importante: Sugerimos levar no ferry apenas o 
indispensável para esta noite. Prepare seus pertences com 
o que necessitar (deverá deixar suas bagagens grandes 
no bagageiro do ônibus). O ferry serve apenas um café da 
manhã ligeiro.

16º Dia - Nápoles > Roma
Chegada a Nápoles, desembarque e continuação para Roma. 
Tarde e noite livres. Hospedagem.

17º Dia - Saída de Roma
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
VENEZA (MESTRE) 
NH LAGUNA PALACE H H H H

FLORENÇA
GRAND HOTEL MEDITERRANEO H H H H

ROMA
BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO H H H H

NÁPOLES
MERCURE NAPOLI CENTRO ANGIOINO H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 7 maio, 6 agosto e 10 setembro 

o hotel em Veneza é o Novotel Venezia Mestre 
Castellana H H H H

• Nas saídas de 21 maio, 4 junho e 10 setembro, 
devido à realização de congressos e feiras, a 
hospedagem em Florença poderá ser em um hotel 
localizado nos arredores.

• Na saída de 8 outubro, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Nápoles 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 10 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento, por um guia Abreu em idioma 

português do 1º ao 9º dia. No 10º e 11º dias, em 
Roma, o programa será garantido por um assistente 
da nossa empresa;

• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 
Veneza, Florença, Siena, Assis (Basílica), Roma, 
Pompéia, Capri e Nápoles;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Bolonha, Pisa e Amalfi;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Catedral de Santa Maria das Flores, 
Catedral de Siena, Basílica de São Francisco de 
Assis, Basílica de São Pedro e ruínas de Pompéia;

• Viagem em barco privado para Veneza;
• Trem bala – Fresciarossa, de Nápoles a Roma;
• Bilhete de entrada no Coliseu de Roma.

DESDE € 2.045
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Suspiros. Visita guiada e tempo livre para que cada um 
descubra os encantos desta cidade. Regresso a Veneza 
Mestre em barco. Hospedagem.

3º Dia - Veneza (Mestre) > Bolonha > Pisa > Florença
Café da manhã. Partida para Bolonha, sede da mais antiga 
Universidade da Europa. Breve visita ao centro histórico, 
Praça Netuno e Basílica de S. Petrônio. Continuação para Pisa, 
cidade de Galileu Galilei, conhecida pelo seu “Campo dei 
Miracoli” com o maior conjunto de arquitetura românica da 
Europa, composto pela Catedral, Batistério, Campo Santo e 
a célebre Torre Inclinada. Tempo livre. Prosseguimento para 
Florença. Hospedagem.

4º Dia - Florença  > Siena > San Gimignano > 
Florença
Após o café da manhã, saída para Siena, onde faremos uma 
visita guiada até à Piazza del Campo, com entrada na Catedral. 
Continuação para San Gimignano, jóia da Toscana e lindíssima 
cidade medieval, conhecida por suas inúmeras torres e ruelas 

Itália 
Monumental
11 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Veneza
Chegada no aeroporto de Veneza, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros contatos 
com a cidade.

2º Dia - Veneza
Café da manhã. Transporte para Veneza dos Canais. Viagem 
em barco privado, passando pelo Grande Canal e pela Ponte 
de Rialto, e chegada à Praça de São Marcos, com a Basílica 
de S. Marcos, o Campanário, o Palácio Ducal e a Ponte dos 

SAÍDAS

2017:
Abril 30  
Maio 7, 21  
Junho 4, 18  
Julho 2, 16  
Agosto 6, 20  
Setembro 3, 10, 17, 24  
Outubro 8

Visitando: Veneza, Bolonha, Pisa, Florença, Siena, San Gimignano, Assis, Roma, Pompéia, Costa Amalfitana, Nápoles e Capri

Roma
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SUÍÇA

ÁUSTRIA

ESLOVÉNIA

ITÁLIA

FRANÇA

VENEZA

ASSIS

POMPÉIA

FLORENÇA

BOLONHA

PISA

SIENA

ROMA

NÁPOLES

MAR
MEDITERRÂNEO

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 2.045 € 640

julho e setembro 2017 € 2.120 € 640



Assis

Pompéia

Veneza
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estreitas. Breve passeio a pé e tempo livre para almoçar. À 
tarde, regresso a Florença, para uma visita guiada a pé desta 
inesquecível cidade evocando Giotto, Dante e Michelangelo, 
através de históricos edifícios como a Igreja de Santa Cruz 
- Panteão das Glórias Italianas - a Catedral de Santa Maria 
das Flores (entrada sempre que possível), as famosas Portas 
do Paraíso do Batistério, a Praça “della Signoria” com as suas 
estátuas e a fonte de Netuno, a Ponte Vecchio sobre o Rio Arno 
e, por fim, o típico Mercado da Palha. Hospedagem.

5º Dia - Florença > Assis > Roma
Após o café da manhã, partida para Assis, cidade natal 
de S. Francisco. Visita guiada à Basílica (repleta de belos 
afrescos de Giotto, Cimabue e outros pintores famosos), 
em cuja cripta se encontra o túmulo deste Santo, fundador 
da Ordem Franciscana. Prosseguimento da viagem para 
Roma. Hospedagem. Possibilidade de efetuar um passeio 
noturno opcional, a fim de conhecer as famosas praças e 
fontes, com especial destaque para a Fontana di Trevi, Praça 
Navona, etc.

6º Dia - Roma 
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. 
Sugerimos uma visita opcional aos Museus do Vaticano e 

Capela Sistina. Em seguida, visita da Cidade Eterna, com 
destaque para o Arco do Triunfo de Constantino, os Fóruns 
Romanos, a Colina do Palatino, a Praça e a Basílica de 
São Pedro no Vaticano. Tarde livre. Sugerimos uma visita 
opcional à Basílica de São Paulo e Catacumbas e bairro E.U.R. 
Possibilidade de participar em um jantar típico romano com 
música italiana (opcional).

7º Dia - Roma
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia 
livre para atividades de caráter pessoal. Sugerimos o seguinte 
passeio opcional a partir de Roma: Mil Fontes de Tivoli e Villa 
d’Este. 

8º Dia - Roma > Pompéia > Costa Amalfitana > 
Nápoles
Após o café da manhã, viagem para Pompéia, onde faremos 
uma visita das ruínas desta cidade, destruída pela erupção 
do vulcão Vesúvio (entrada incluída). Após a visita, tempo 
para almoçar e saída em direção à Costa Amalfitana. 
Passaremos por Positano e Praiano, frequentadas 
por ricos e famosos, além de Amalfi, uma das quatro 
repúblicas marítimas italianas. Continuação para Nápoles e 
hospedagem.

9º Dia - Nápoles > Capri > Nápoles
Café da manhã e travessia para a glamorosa Ilha de Capri. Na 
chegada, começaremos por fazer um lindo passeio de barco 
em volta da ilha, avistando a Gruta Branca e os Farilhões. 
Depois, conheceremos Anacapri, com sua maravilhosa vista 
de todo o Golfo de Nápoles e Capri. Regresso a Nápoles e 
visita panorâmica desta bela cidade. Hospedagem.

10º Dia - Nápoles > Roma
Após o café da manhã e em hora a combinar, traslado à 
estação para embarque no trem bala – Fresciarossa - com 
destino a Roma. Na chegada, traslado ao Coliseu para visita 
livre (entrada incluída). Continuação para o hotel e restante 
dia livre. Hospedagem.

11º Dia - Saída de Roma
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.
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 HOTÉIS
MILÃO
UNA HOTEL SCANDINAVIA H H H H

COMO
CRUISE H H H H

VENEZA (MESTRE) 
NH LAGUNA PALACE H H H H

FLORENÇA
GRAND HOTEL MEDITERRANEO H H H H

ROMA
BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 16 junho, 1, 8 e 22 setembro, devido 

à realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Milão poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• Na saída de 19 maio o hotel em Milão é o Una Hotel 
Mediterraneo H H H H

• Nas saídas de 5 maio, 4 agosto e 8 setembro o hotel 
em Veneza é o Novotel Venezia Mestre  
Castellana H H H H

• Nas saídas de 19 maio, 2 junho e 8 setembro, devido 
à realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Florença poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 9 Cafés da manhã buffet e 1 refeição no hotel;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Veneza, Florença, Siena, Assis (Basílica) e Roma;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Lago Maggiore, Stresa, Locarno, Lago de 
Lugano, Como, Verona, Pádua, Bolonha e Pisa;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Palácio Borromeu, Basílica de 
Santo Antônio, Catedral de Santa Maria das Flores, 
Catedral de Siena, Basílica de São Francisco de 
Assis e Basílica de São Pedro;

• Barco Stresa>Ilha Bella>Stresa;
• Viagem em barco privado para Veneza.

NOTA: A refeição não inclui bebidas.

DESDE € 1.690
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

 3º Dia - Como > Verona > Pádua > Veneza (Mestre)
Após o café da manhã, continuação da viagem para a bela 
cidade de Verona (breve visita), cidade que evoca a história 
trágica de “Romeu e Julieta”. Continuação para Pádua. Visita 
da Basílica de Santo Antônio, edificada para albergar o túmulo 
e algumas relíquias deste Santo português. Prosseguimento 
da viagem para Veneza (Mestre). Hospedagem.

4º Dia - Veneza
Café da manhã. Transporte para Veneza dos Canais. Viagem 
em barco privado, passando pelo Grande Canal e pela Ponte 
de Rialto, e chegada à Praça de São Marcos, com a Basílica 
de S. Marcos, o Campanário, o Palácio Ducal e a Ponte dos 
Suspiros. Visita guiada e tempo livre para que cada um 
descubra os encantos desta cidade. Regresso a Veneza 
Mestre em barco. Hospedagem.

5º Dia - Veneza (Mestre) > Bolonha > Pisa > Florença
Café da manhã. Partida para Bolonha, sede da mais antiga 
Universidade da Europa. Breve visita ao centro histórico, 
Praça Netuno e Basílica de S. Petrônio. Continuação para Pisa, 
cidade de Galileu Galilei, conhecida pelo seu “Campo dei 

Circuito Italiano 
Clássico
10 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Milão
Chegada no aeroporto de Milão, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem. 

2º Dia - Milão > Stresa > Locarno > Lago de Lugano 
> Como
Café da manhã. Após uma breve visita de orientação, 
saída para Stresa. Travessia em barco para visita do Palácio 
Borromeu, na Ilha Bella. Continuação ao longo do lago e 
entrada na Suíça. Breve parada para fotos em Locarno e 
prosseguimento da viagem pelo Lago de Lugano até Como. 
Jantar e hospedagem.

SAÍDAS

2017:
Abril 28  
Maio 5, 19  
Junho 2, 16, 30  
Julho 14  
Agosto 4, 18  
Setembro 1, 8, 15, 22  
Outubro 6

Visitando: Milão, Stresa, Locarno, Lago de Lugano, Como, Verona, Pádua, Veneza, Bolonha, Pisa, Florença, Siena, 
San Gimignano, Assis e Roma

Toscana

SUÍÇA ÁUSTRIA

ITÁLIA

FRANÇA

ASSIS

FLORENÇA

PÁDUA

COMO

BOLONHA

VERONA

VENEZA

MILÃO

LUGANO

LOCARNO

PISA

SIENA

ROMA

MAR
MEDITERRÂNEO
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 1.690 € 585

julho e setembro 2017 € 1.740 € 585
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Verona

SienaVeneza

Lago Como

Miracoli” com o maior conjunto de arquitetura românica da 
Europa, composto pela Catedral, Batistério, Campo Santo e 
a célebre Torre Inclinada. Tempo livre. Prosseguimento para 
Florença. Hospedagem.

6º Dia - Florença > Siena > San Gimignano > Florença
Após o café da manhã, saída para Siena, onde faremos 
uma visita guiada até à Piazza del Campo, com entrada na 
Catedral. Continuação para San Gimignano, jóia da Toscana 
e lindíssima cidade medieval, conhecida por suas inúmeras 
torres e ruelas estreitas. Breve passeio a pé e tempo livre para 
almoçar. À tarde, regresso a Florença, para uma visita guiada 
a pé desta inesquecível cidade evocando Giotto, Dante e 
Michelangelo, através de históricos edifícios como a Igreja 
de Santa Cruz - Panteão das Glórias Italianas - a Catedral 
de Santa Maria das Flores (entrada sempre que possível), 
as famosas Portas do Paraíso do Batistério, a Praça “della 
Signoria” com as suas estátuas e a fonte de Netuno, a Ponte 
Vecchio sobre o Rio Arno e, por fim, o típico Mercado da 
Palha. Hospedagem.

7º Dia - Florença > Assis > Roma
Após o café da manhã, partida para Assis, cidade natal 
de S. Francisco. Visita guiada à Basílica(repleta de belos 
afrescos de Giotto, Cimabue e outros pintores famosos), em 
cuja cripta se encontra o túmulo deste Santo, fundador da 
Ordem Franciscana. Prosseguimento da viagem para Roma. 
Hospedagem. Possibilidade de efetuar um passeio noturno 
opcional, a fim de conhecer as famosas praças e fontes, com 
especial destaque para a Fontana di Trevi, Praça Navona, etc.

8º Dia - Roma 
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. 
Sugerimos uma visita opcional aos Museus do Vaticano e 
Capela Sistina. Em seguida, visita da Cidade Eterna, com 
destaque para o Arco do Triunfo de Constantino, os Fóruns 
Romanos, a Colina do Palatino, a Praça e a Basílica de 
São Pedro no Vaticano. Tarde livre. Sugerimos uma visita 
opcional à Basílica de São Paulo e Catacumbas e bairro E.U.R. 
Possibilidade de participar em um jantar típico romano com 
música italiana (opcional).

9º Dia - Roma
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia 
livre para atividades de caráter pessoal. Sugerimos o seguinte 
passeio opcional a partir de Roma: Mil Fontes de Tivoli e Villa 
d’Este. 

10º Dia - Saída de Roma
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
MILÃO
UNA HOTEL SCANDINAVIA H H H H

VENEZA (MESTRE) 
NH LAGUNA PALACE H H H H

FLORENÇA
GRAND HOTEL MEDITERRANEO H H H H

ROMA
BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO H H H H

NOTAS:
•  Na saída de 17 junho o hotel em Milão é o NH 

Milano Machiavelli H H H H

• Nas saídas de 13 maio, 2 e 9 setembro, devido à 
realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Milão poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• Nas saídas de 10 fevereiro, 24 e 31 março o hotel em 
Milão é o AC Hotel Milano H H H H

• Nas saídas de 27 maio, 24 junho, 16 setembro, 
7 outubro e 10 fevereiro o hotel em Veneza é o 
Novotel Venezia Mestre Castellana H H H H

• Nas saídas de 20 maio e 16 setembro o hotel em 
Florença é o Starhotels Tuscany H H H H

• Na saída de 10 junho, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Florença 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 2 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Veneza, Florença, Siena, Assis (Basílica) e Roma;
• Outras cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Milão, Verona, Pádua e Pisa;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Basílica de Santo Antônio, Catedral 
de Santa Maria das Flores, Catedral de Siena, 
Basílica de São Francisco de Assis e Basílica de São 
Pedro;

• Viagem em barco privado para Veneza.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.345
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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3º Dia - Veneza (Mestre) > Pádua > Florença
Café da manhã. Transporte para a Praça de S. Marcos e visita 
guiada. Tempo livre para conhecer melhor a Basílica, Torre 
do Relógio, Campanário, Palácio Ducal e  Ponte dos Suspiros. 
Possibilidade de efetuar um passeio de gôndola. No início 
da tarde, continuação para Pádua. Visita da Basílica de Santo 
Antônio, edificada para albergar o túmulo e algumas relíquias 
deste Santo português. Prosseguimento para Florença. 
Hospedagem e jantar no hotel.

4º Dia - Florença > Pisa > Florença
Café da manhã. De manhã, viagem para Pisa, cidade de 
Galileu Galilei, conhecida pelo seu “ Campo dei Miracoli”, 
que é o maior conjunto de arquitetura românica da Europa, 
composto pela Catedral, Batistério, Campo Santo e a célebre 
Torre Inclinada. Tempo livre. Regresso a Florença. À tarde, 
visita guiada a pé através de históricos edifícios, tais como: 
Igreja de Santa Cruz - Panteão das Glórias Italianas, Catedral 
de Santa Maria das Flores (entrada), a famosa Porta do 
Paraíso do Batistério, a Piazza della Signoria com as suas 

Circuito Italiano
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Milão
Chegada no aeroporto de Milão, recepção e traslado para o 
hotel. Jantar e hospedagem no hotel.
Nota importante: Para podermos garantir todos os serviços, 
a chegada a Milão deverá ocorrer antes das 17h00.

2º Dia - Milão > Verona > Veneza (Mestre)
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade com destaque 
para: o “Duomo” e a Galeria Vittorio Emanuele. Partida para 
Verona (breve visita), cidade de Romeu e Julieta, onde 
poderemos ver a célebre varanda da casa dos Capulletto. 
Prosseguimento da viagem para Veneza. Hospedagem.

SAÍDAS

Sentido Milão / Roma  
2017: 
Maio 6, 20(*)  
Junho 3(*), 17(*)  
Julho 1(*), 15(*), 29(*)  
Agosto 12(*), 26(*)  
Setembro 9, 23  
Outubro 7

2018: 
Fevereiro 10(*)  
Março 24(*) 

Sentido Roma / Milão 
2017: 
Maio 13(*), 27(*)  
Junho 10(*), 24  
Julho 8(*), 22  
Agosto 5(*), 19  
Setembro 2(*) ,16(*), 30 

2018: 
Março 31(*)

(*) Saídas PLUS

Visitando: Milão, Verona, Veneza, Pádua, Florença, Pisa, Siena, Assis e Roma

Roma

SUÍÇA

ÁUSTRIA

ESLOVÉNIA

ITÁLIA

FRANÇA

VENEZAVERONA

ASSIS

FLORENÇA

PÁDUAMILÃO

PISA

SIENA

ROMA

MAR
MEDITERRÂNEO

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 1.345 € 415

julho e setembro 2017 € 1.420 € 415

Saídas PLUS (maio a 
setembro 2017) € 1.830 € 415

Saídas PLUS (fevereiro 
e março 2018) € 1.690 € 360
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Pisa

Milão

estátuas e a Fonte de Netuno, a Ponte Vecchio sobre o Rio 
Arno e por fim o típico Mercado da Palha.

5º Dia - Florença > Siena > Assis > Roma
Após o café da manha, partida até Siena e visita desta bela 
cidade medieval, com as suas ruas e ruelas que nos levam 
até à “Piazza del Campo” e à Catedral (entrada), magnífico 
exemplo da arquitetura gótica italiana. Partida para Assis, 
cidade natal de São Francisco e visita guiada à Basílica, 
repleta de belos afrescos onde se encontra o túmulo do 
Santo. Prosseguimento da viagem para Roma. Hospedagem. 
Possibilidade de passeio facultativo noturno a fim de 
conhecer as famosas praças e fontes, com especial destaque 
para a Fontana di Trevi, Panteão, Praça Navona, etc.

6º Dia - Roma
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. 
Sugerimos uma visita opcional aos museus do Vaticano 
e Capela Sistina. Em seguida, visita da Cidade Eterna, 

com destaque para o Arco do Triunfo de Constantino, os 
Fóruns Romanos, a Colina do Palatino, a Praça e a Basílica 
de São Pedro no Vaticano, onde se poderá admirar a 
“Pietá”, belíssima escultura de Michelangelo. Tarde livre. 
Possibilidade de participar num jantar típico romano com 
música italiana (opcional).

7º Dia - Roma
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia 
livre para atividades de caráter pessoal. Sugerimos um 
passeio opcional de dia inteiro, a partir de Roma, a Nápoles 
e Pompéia.

8º Dia - Saída de Roma
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã 
(o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre 
até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de 
regresso.

PLUSSERVIÇOS

12 refeições + Jantar Típico
Romano com Música Italiana 

Passeio de Gôndola em Veneza

Passeio noturno  a pé 
pela “Roma Iluminada”

Visita a Nápoles e Pompéia

Visita aos Museus do 
Vaticano e Capela Sistina

CIRCUITO ITALIANO PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
•  13 refeições em restaurantes locais ou hotéis 

incluindo jantar típico romano com música italiana;
• Passeio de gôndola em Veneza;
• Passeio noturno a pé pela “Roma Iluminada”;
•  Visita aos Museus do Vaticano e Capela Sistina 

(com entrada privilegiada);
• Visita a Nápoles e Pompéia;
•  As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.
 
NOTA: As refeições não incluem bebidas.



 HOTÉIS
ROMA
BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO H H H H

NÁPOLES
MERCURE NAPOLI CENTRO ANGIOINO H H H H

TAORMINA
CAPARENA & WELLNESS CLUB H H H H 
VILLA DIODORO H H H H

AGRIGENTO
BEST WESTERN DIOSCURI BAY PALACE H H H H

PALERMO/NÁPOLES (FERRY BOAT NOTURNO)
SNAV

NOTAS:
• Na saída de 12 outubro, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Nápoles 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 10 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Roma, Pompéia, Capri, Nápoles, Taormina, 
Agrigento, Monreale e Palermo;

• Outra Cidade e Local comentado pelo nosso 
Guia: Amalfi;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Basílica de São Pedro, ruínas de 
Pompéia, Teatro greco-romano, Vale dos Templos, 
Catedral de Monreale, Catedral e Capela Palatina 
de Palermo;

• Ferry S. Giovanni/Messina;
• Ferry noturno Palermo/Nápoles.

DESDE € 1.970
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

3º Dia - Roma
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia 
livre para atividades de caráter pessoal. Sugerimos o seguinte 
passeio opcional a partir de Roma: Mil Fontes de Tivoli e Villa 
d’Este.

4º Dia - Roma > Pompéia > Costa Amalfitana > 
Nápoles
Após o café da manhã, viagem para Pompéia, onde faremos 
uma visita das ruínas desta cidade, destruída pela erupção 
do vulcão Vesúvio (entrada incluída). Após a visita, tempo 
para almoçar e saída em direção à Costa Amalfitana. 
Passaremos por Positano e Praiano, frequentadas 
por ricos e famosos, além de Amalfi, uma das quatro 
repúblicas marítimas italianas. Continuação para Nápoles e 
hospedagem.

5º Dia - Nápoles > Capri > Nápoles
Café da manhã e travessia para a glamorosa Ilha de Capri. 
Na chegada, começaremos por fazer um lindo passeio 
de barco em volta da ilha, avistando a Gruta Branca e 
os Farilhões. Depois, conheceremos Anacapri, com sua 
maravilhosa vista de todo o Golfo de Nápoles e Capri. 
Regresso a Nápoles e visita panorâmica desta bela cidade. 
Hospedagem.

Sul de Itália 
e Sicília
11 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Roma
Chegada no aeroporto de Roma, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros contatos 
com a “cidade eterna”.

2º Dia - Roma 
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. 
Sugerimos uma visita opcional aos Museus do Vaticano e 
Capela Sistina. Em seguida, visita da Cidade Eterna, com 
destaque para o Arco do Triunfo de Constantino, os Fóruns 
Romanos, a Colina do Palatino, a Praça e a Basílica de 
São Pedro no Vaticano. Tarde livre. Sugerimos uma visita 
opcional à Basílica de São Paulo e Catacumbas e bairro E.U.R. 
Possibilidade de participar em um jantar típico romano com 
música italiana (opcional).

SAÍDAS

2017:
Maio 4, 11, 25  
Junho 8, 22  
Julho 6, 20  
Agosto 10, 24  
Setembro 7, 14, 21, 28  
Outubro 12

Visitando: Roma, Pompéia, Costa Amalfitana, Nápoles, Capri, Taormina, Monte Etna, Agrigento, Monreale e Palermo

Nápoles
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ITÁLIA

POMPÉIA

MESSINA

TAORMINA

ROMA

AGRIGENTO

PALERMO

NÁPOLES

MAR
MEDITERRÂNEO

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 1.970 € 595

julho e setembro 2017 € 2.020 € 595



Pompéia

PalermoMonte Etna

Agrigento
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6º Dia - Nápoles > Taormina
Café da manhã e continuação da nossa viagem para o sul 
da península italiana, até Vila S.Giovanni, onde embarcamos 
para uma travessia de aproximadamente 20 minutos para 
a ilha da Sicília. Chegada em Messina e continuação para 
Taormina. Hospedagem

7º Dia - Taormina
Após o café da manhã, visitaremos este exclusivo balneário 
do Mediterrâneo e conheceremos o espetacular teatro 
greco-romano do séc. III a.C. Veremos ainda o Palácio Corvaia, 
a Praça Vittorio Emmanuele, local do Fórum Romano e o 
Duomo que faz lembrar uma fortaleza. Restante do dia livre. 
Hospedagem. 

8º Dia - Taormina > Monte Etna > Agrigento
Café da manhã. Caso as condições meteorológicas permitam, 
nossa viagem nos leva até ao Monte Etna, o maior vulcão 
ativo da Europa que supera os 3.300 m de altitude. Parada. 
Saída para Agrigento, a pérola do turismo siciliano. De tarde, 
visitaremos o Vale dos Templos, talvez o mais completo 
recinto arqueológico de templos Gregos. Hospedagem.

9º Dia - Agrigento > Monreale > Palermo > Nápoles
Café da manhã. Partida para Monreale para admirar a 
Catedral (entrada), que guarda no seu interior magníficos 
mosaicos, únicos pela sua beleza. Continuação para Palermo 
e visita à capital da Sicília, com destaque para a Catedral, o 
Palácio Real e a Capela Palatina (entrada). Ao fim da tarde, 
embarque em moderno ferry noturno em direção a Nápoles.
Nota importante: Sugerimos levar no ferry apenas o 
indispensável para esta noite. Prepare seus pertences com 
o que necessitar (deverá deixar suas bagagens grandes 
no bagageiro do ônibus). O ferry serve apenas um café da 
manhã ligeiro.

10º Dia - Nápoles > Roma
Chegada a Nápoles, desembarque e continuação para Roma. 
Tarde e noite livres. Hospedagem

11º Dia - Saída de Roma
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel) . Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
ROMA
BEST WESTERN HOTEL PRESIDENT H H H H

NÁPOLES
MERCURE NAPOLI CENTRO ANGIOINO H H H H

SALERNO
GRAND HOTEL SALERNO H H H H

BARI/DUBROVNIK (FERRY BOAT NOTURNO)
JADROLINIJA

DUBROVNIK
VALAMAR LACROMA DUBROVNIK  H H H H 
VALAMAR ARGOSY HOTEL H H H H

SPLIT
ATRIUM H H H H H

PLITVICE
MACOLA (KORENICA) H H H

ZAGREB
SHERATON ZAGREB HOTEL H H H H H

LJUBLJANA
AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA H H H H

VENEZA (MESTRE) 
NH LAGUNA PALACE H H H H

NOTAS:
• Na saída de 6 outubro, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Nápoles 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 14 julho o hotel em Salerno é o 
Mediterranea Hotel & Convention Center H H H H

• Na saída de 8 setembro o hotel em Plitvice é o 
Jezero H H H

• Na saída de 8 setembro o hotel em Veneza é o 
Novotel Venezia Mestre Castellana H H H H

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 13 Cafés da manhã buffet e 5 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa); 
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Roma, Nápoles, Pompéia, Dubrovnik, Split, Zagreb, 
Ljubljana e Grutas de Postojna;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Amalfi, Trogir, Zadar, Plitvice e Veneza;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Basílica de São Pedro, ruínas de 
Pompéia, Palácio do Reitor, Mosteiro de Dubrovnik, 
Parque Nacional de Plitvice, Palácio do Imperador 
Diocleciano, Catedral de Split e Grutas de Postojna;

• Ferry boat Bari/Dubrovnik;
• Viagem em barco privado para Veneza.

NOTA: As refeições não incluem bebidas. .

DESDE € 2.430
HOTÉIS DE 3, 4 E 5 ESTRELAS

Coliseu, Arco de Constantino, Fórum Romano, Coluna de 
Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e Basílica de S. Pedro 
(entrada). Tarde livre. Para a noite, sugerimos um jantar- 
-espetáculo típico romano (opcional).

3º Dia - Roma > Nápoles
Café da manhã e viagem para Nápoles, com a sua 
resplandecente baía. Visita panorâmica com guia local e 
possibilidade de participar em um passeio opcional à Ilha de 
Capri com almoço. Hospedagem.

4º Dia - Nápoles > Pompéia > Costa Amalfitana > 
Salerno
Café da manhã e saída para Pompéia. Visita das ruínas desta 
famosa cidade romana. Continuação para a Costa Amalfitana, 
com passagem por Sorrento, Positano e parada em Amalfi. 
Prosseguimento da viagem para Salerno. Hospedagem.

5º Dia - Salerno > Alberobello > Bari > Dubrovnik
Café da manhã e saída em direção a Alberobello, uma das 
mais belas cidades desta região, tombada como Patrimônio 

Roma, Croácia, 
Eslovênia 
e Veneza
14 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Roma
Chegada no aeroporto de Roma, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Roma
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita pa norâmica 
de Roma com destaque para: Basílica de Santa Maria Maior, 

SAÍDAS

2017:
Maio 12  
Junho 9  
Julho 14  
Agosto 11  
Setembro 8  
Outubro 6

Visitando: Roma, Nápoles, Pompéia, Costa Amalfitana, Salerno, Alberobello, Bari, Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Plitvice, 
Zagreb, Ljubljana, Grutas de Postojna e Veneza

Ljubljana
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ITÁLIA

ÁUSTRIA

ESLOVÉNIA

CROÁCIA

BÓSNIA
HERZEGOVINA

POMPÉIA

BARI

DUBROVNIK

ZAGREB

LJUBLJANA

VENEZA

ROMA

ZADAR

PLITVICE

SPLIT

TROGIR

NÁPOLES

MAR
MEDITERRÂNEO

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 2.430 € 850

julho e setembro 2017 € 2.505 € 850



Alberobello

Plitvice

Dubrovnik
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da Humanidade, famosa por suas casas cônicas, os “trulli”. 
Tempo livre para almoçar e passear. Em hora a combinar, 
continuação para Bari, importante porto de passageiros. 
Embarque no ferryboat e hospedagem a bordo para a 
travessia noturna com destino a Dubrovnik, na Croácia.
Nota importante: Para o ferry boat, sugerimos que prepare 
uma bolsa com uma muda de roupa e os artigos de higiene 
de que vai necessitar. 

6º Dia - Dubrovnik
Café da manhã a bordo. Chegada em Dubrovnik, desembarque 
e visita a esta importante cidade fortificada da costa da 
Dalmácia, com destaque para a Catedral, o Palácio do Reitor, os 
Mosteiros Franciscano e Dominicano, a Igreja de São Brás e a 
rua conhecida como Stradun. Almoço incluído. Hospedagem.

7º Dia - Dubrovnik > Montenegro (opcional)
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos uma excursão de dia 
inteiro a Montenegro. Passeio ao longo da costa pela Baía de 
Boka Kotorska, o fiorde do sudeste europeu. Vista panorâmica 
da cidade de Perast e continuação para a interessante cidade 
de Kotor. Prosseguimento para a Riviera de Budva, centro de 
veraneio. Tempo livre para almoço. No final da tarde, regresso à 
Croácia e a Dubrovnik. Jantar no hotel.

8º Dia - Dubrovnik > Split
Café da manhã e viagem para Split. Travessia de uma 
pequena parte do território da Bósnia Herzegovina. 
Reentrada na Croácia e continuação para Split, segunda 
cidade e principal porto do país. Na chegada, tempo para 
almoço livre. De tarde, visita ao centro histórico também 
tombado pela UNESCO, com destaque para o Palácio do 
Imperador Diocleciano, o Peristilo, o Templo de Júpiter e a 
Catedral. Jantar e hospedagem no hotel.

9º Dia - Split > Trogir > Zadar > Plitvice
Café da manhã. Prosseguimento da viagem ao longo da costa 
com parada em Trogir, antiga cidade medieval, verdadeira 
jóia do estilo gótico veneziano. Tempo para almoço livre e 
visita. Prosseguimento por Zadar, com seu centro histórico 
com vestígios de várias civilizações, entre as quais a Catedral 
e a Igreja de São Donato. Chegada ao Parque Nacional 
dos Lagos de Plitvice Jezera, situado no centro do país. 
Foi reconhecido como Parque Nacional em 1949. Jantar e 
hospedagem no hotel.

10º Dia - Plitvice > Zagreb
Depois do café da manhã, passeio a pé pelo parque para 
apreciar seus 16 pequenos e grandes lagos unidos por 62 
cascatas e quedas de água, fenômeno único, com mais de 
4000 anos. Continuação da viagem para Zagreb, capital 
da Croácia. Almoço no hotel. De tarde, passeio panorâmico 
pela cidade: cidade alta - Gornij Grad - centro histórico, com 
Igreja de São Marcos e seu telhado multicolorido, Catedral, 
Parlamento e cidade baixa - Donji Grad - muito animada, 
com cafés, esplanadas, lojas, museus, teatro e jardins. 
Hospedagem.

11º Dia - Zagreb > Ljubljana
Após o café da manhã, saída de Zagreb e entrada na 
Eslovênia em direção a Ljubljana, sua linda capital. Visita 
guiada desta bela cidade, com um passeio a pé no centro 
histórico, para conhecermos as Praças Preseren, do 
Congresso, as pontes da cidade e a Catedral de São Nicolau. 
Restante dia livre. Hospedagem. 

12º Dia - Ljubljana > Grutas de Postojna > Veneza 
(Mestre)
Café da manhã. Continuação da viagem para as famosas 
grutas de Postojna - as maiores da Europa. A visita é feita, 
parte em trem e parte a pé, ao longo de algumas galerias. 
Tempo livre para almoço antes da continuação para a Itália; 
travessia da região da Friuli-Venezia Giulia, na direção de 
Trieste e entrada na região do Veneto para chegada em 
Veneza (Mestre) ao final da tarde. Hospedagem.

13º Dia - Veneza
Café da manhã. Transporte para Veneza dos Canais, com 
viagem em barco privado passando pelo Grande Canal e 
pela Ponte de Rialto e chegada à Praça de São Marcos, com 
a Basílica de S. Marcos, o Campanário, o Palácio Ducal e 
a Ponte dos Suspiros, símbolos de riqueza, arte, fausto e 
tradição. Tempo livre para passear. Possibilidade de fazer 
um passeio opcional em gôndola pelos típicos canais. 
Regresso ao hotel.

14º Dia - Saída de Veneza
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
ISTAMBUL
MARRIOTT HOTEL SISLI H H H H H  OU RADISSON 
BLU SISLI H H H H H  OU RAMADA PLAZA  
ISTANBUL H H H H H  OU MARMARA  
TAKSIM H H H H H OU RENAISSANCE  
BOSPHORUS H H H H H  OU ELITE WORLD H H H H H

ANKARA
SWISSOTEL ANKARA H H H H H  OU ANKARA  
HILTONSA H H H H H  OU MÖVENPICK  
ANKARA H H H H H OU CROWNE PLAZA  
ANKARA H H H H H  OU HOLIDAY INN  
CUKURAMBAR H H H H H  OU WYNDHAM  
ANKARA H H H H H  

CAPADÓCIA
PERISSIA HOTEL & CONVENTION  
CENTRE H H H H H  moderada OU CRYSTAL KAYMAKLI 
HOTEL & SPA H H H H H  moderada  

OU AVRASYA H H H H H  OU SUHAN  
CAPPADOCIA H H H H H  moderada

PAMUKKALE
SPA HOTEL COLOSSAE THERMAL H H H H H  OU 
LYCUS RIVER THERMAL HOTEL H H H H H  OU PAM 
THERMAL H H H H H  OU RICHMOND  
THERMAL H H H H H OU POLAT THERMAL H H H H H

IZMIR
HILTON IZMIR H H H H H  OU MÖVENPICK HOTEL 
IZMIR H H H H H  OU WYNDHAM GRAND IZMIR 
ÖZDILEK H H H H H  OU KAYA THERMAL H H H H H

NOTAS:
• Os hotéis da sua reserva serão informados 2 semanas 

antes da partida.
• Em algumas datas, e dependendo do número de 

participantes inscritos, poderão ocorrer alterações aos 
hotéis previstos (serão confirmados hotéis similares).

• Classificação dos hotéis de acordo com as normas do 
Ministério do Turismo da Turquia. 

• O aeroporto em Istambul considerado para este 
itinerário é o aeroporto Atatürk (IST). Caso os seus voos 
estejam reservados para o aeroporto Sabiha Gökçen 
(SAW), serão aplicados suplementos de traslado. 

• Ramadã - De 26 maio a 25 junho de 2017.
• Festa do Fim do Ramadã - De 25 a 27 junho de 2017. 

Nestes dias o Mercado das Especiarias e o Grande 
Bazar estarão fechados.

• Festa do Cordeiro ou Festa do Sacrifício - De 1 a 4 
setembro 2017. Nestes dias o Mercado das Especiarias 
e o Grande Bazar estarão fechados.

• Saída de 22 junho - O itinerário poderá sofrer alterações 
de forma a que todas as visitas previstas sejam realizadas.

• Saída de 31 agosto - O Grande Bazar e o Mercado das 
Especiarias não serão visitados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 8 noites de estadia em hotéis de 5 estrelas (quarto 

standard);
• 8 cafés da manhã, 7 almoços e 5 jantares;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o 

itinerário);
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento durante o circuito por guia em 

idioma português;
• Entradas em museus e monumentos de acordo com o 

itinerário: Mesquita e Mausoléu de Eyup, Museu Kariye, 
Palácio Topkapi, Mercado das Especiarias, Grande Bazar, 
Mesquita Azul, Basílica de Santa Sofia, Cisterna Basílica, 
Museu das Civilizações, Mausoléu de Ataturk, Museu de 
Göreme, Cidade subterrânea de Göreme, Caravançarai 
Sultanhan, Museu de Mevlana, Necrópole de Hierápolis, 
Pamukkale, Éfeso e Casa da Virgem Maria.

DESDE € 660
HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
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conhecido por Bazar Egípcio, que data do séc. XVII. Almoço. 
Embarque em um cruzeiro no Bósforo. Terminado o 
cruzeiro terá tempo livre no Grande Bazar, um dos maiores 
mercados cobertos do mundo. Regresso ao hotel. Noite livre. 
Hospedagem. 

4º Dia - Istambul > Ankara
Café da manhã. Continuação da visita à cidade de Istambul 
tendo como ponto de partida a Praça de Sultanahmet, que 
ocupa atualmente o lugar do antigo Hipódromo Romano 
e do qual ainda podemos ver alguns vestígios, como é 
o caso do obelisco egípcio e da coluna serpentina. Visita 
da Mesquita Azul, com seus seis minaretes e níveis de 
cúpulas. Na praça, ergue-se outro magnífico monumento, a 
Basílica de Santa Sofia, um dos maiores edifícios do mundo 
bizantino. Visita da cisterna Yerebatan, a reserva de água mais 
importante da cidade na época bizantina. Atravessaremos 
a famosa ponte do Bósforo que liga a Europa à Ásia para 
uma visita panorâmica do lado asiático da cidade. Almoço. 
Continuação da viagem até Ankara, a capital turca. Jantar e 
hospedagem no hotel.

5º Dia - Ankara > Capadócia
Café da manhã e saída para visita da cidade de Ankara. 
Destacamos o magnífico Museu das Civilizações da Anatólia 
que expõe com grande rigor histórico vestígios de grandes 
civilizações como os hititas, assírios e frígios. Continuação do 
tour da cidade com parada para foto no mausoléu erguido 
em honra de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da república 

Turquia 
Maravilhosa
9 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada em Istambul
Chegada no aeroporto Ataturk em Istambul, assistência 
e traslado para o hotel. Hospedagem. Tempo livre para os 
primeiros contatos com a cidade.

2º Dia - Istambul
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Istambul, 
que foi durante muito tempo capital de diversos impérios 
– otomano, bizantino e romano. Almoço. Visita dos bairros 
do Corno de Ouro, como o bairro Eyup. Visita da mesquita 
e mausoléu de Eyup e ainda do museu Kariye, também 
conhecido por igreja São Salvador em Chora, com seus 
espetaculares afrescos e mosaicos bizantinos. Regresso ao 
hotel. Noite livre. Hospedagem.

3º Dia - Istambul
Café da manhã. Começaremos a nossa visita pelo Palácio 
de Topkapi, antigo centro de poder do Império Otomano. 
Seguiremos para o Mercado das Especiarias, também 

SAÍDAS

2017:
Abril 6, 13, 20, 27
Maio 4, 11, 18, 25
Junho 1, 8, 15, 22, 29
Julho 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31
Setembro 7, 14, 21, 28
Outubro 5, 12, 19, 26
Novembro 2, 9, 16, 23, 30
Dezembro 7, 14, 21, 28
 

2018:
Janeiro 4, 11, 18, 25
Fevereiro 1, 8, 15, 22
Março 1, 8, 15, 22, 29

Visitando: Istambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale e Éfeso

Istambul

TURQUIA

CHIPRE

MAR NEGRO

MAR
MEDITERRÂNEO

ISTAMBUL

IZMIR

ANKARA

KONYA

PAMUKKALE

CAPADÓCIA

ÉFESO

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Saídas Apartamento
duplo 

Apartamento
triplo

Apartamento 
Individual

Todas as 
datas € 660 € 630 € 960
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Capadócia

Pamukkale

Turca em 1923. Almoço e continuação da viagem em direção 
à Capadócia, com breve parada para foto junto ao Lago 
Salgado. Jantar e hospedagem no hotel.
É importante levar calçado apropriado para caminhadas visto 
que o terreno na região da Capadócia é um pouco acidentado.

6º Dia - Capadócia
Café da manhã. Dia dedicado à descoberta desta região 
única, onde a natureza esculpiu uma fantástica e quase 
sobrenatural paisagem, conhecida por chaminés das fadas. 
Destacamos a visita ao Museu e Vale de Göreme com as suas 
igrejas dos séculos X e XI e o Vale Vermelho. Tempo livre 
na aldeia troglodita de Uçhisar e na vila de Goreme. Visita 
da cidade subterrânea de Ozkonak, que servia de abrigo 
às populações aquando de ataques inimigos. Almoço em 
restaurante local. Continuação da viagem com parada num 
centro de artesanato. Chegada no hotel, jantar e hospedagem.

7º Dia - Capadócia > Konya > Pamukkale
Café da manhã e partida para Konya. Durante o percurso, 
visita do caravançarai Sultanhan, fortificação imponente 
utilizada para proteção e abrigo dos comerciantes e 
viajantes. Chegada a Konya e visita do Museu de Mevlana, 
islâmico fundador da Ordem Mevlevi. Almoço. De tarde, 
continuação para Pamukkale, que em turco significa Castelo 

de Algodão. Esta é uma obra da natureza constituída 
por várias nascentes de águas quentes e calcárias cujos 
sedimentos formaram piscinas naturais. Visita das ruínas 
da necrópole de Hierápolis, famosa pela riqueza artística 
dos túmulos e sarcófagos. Chegada no hotel. Jantar e 
hospedagem.

8º Dia - Pamukkale > Éfeso > Izmir
Café da manhã. Saída para Éfeso. Destaque para as ruínas 
da Biblioteca de Celso, do Teatro Helenístico, do Templo 
de Adriano e ainda de fontes, banhos romanos e ágoras 
comerciais. O museu que se encontra dentro da estação 
arqueológica não faz parte da nossa visita. Continuação 
para a visita à Casa da Virgem Maria, um santuário católico 
e muçulmano localizado no monte Koressos, onde se 
acredita que Nossa Senhora terá vivido os últimos anos 
da sua vida. Almoço entre as visitas. De tarde, parada 
num centro de peles e continuação para o hotel. Jantar e 
hospedagem.

9º Dia - Saída de Izmir
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto de Izmir. Feliz viagem de regresso.

Visita do Caravançarai 
Sultanhan

Visita de Éfeso

Visita da Cisterna Basílica 
Istambul

Visita do Museu Kariye 
Istambul

DESTAQUES

Visita do Palácio 
Topkapi
Istambul

Visita da Basílica 
de Santa Sofia
Istambul



 HOTÉIS
ISTAMBUL
MARRIOTT HOTEL SISLI H H H H H  OU RADISSON 
BLU SISLI H H H H H  OU RAMADA PLAZA  
ISTANBUL H H H H H  OU MARMARA TAKSIM H H H H H 

OU RENAISSANCE BOSPHORUS H H H H H  OU ELITE 
WORLD H H H H H

ANKARA
SWISSOTEL ANKARA H H H H H  OU ANKARA  
HILTONSA H H H H H  OU MÖVENPICK  
ANKARA H H H H H  OU CROWNE PLAZA  
ANKARA H H H H H

CAPADÓCIA
PERISSIA HOTEL & CONVENTION CENTRE H H H H H  

moderada OU CRYSTAL KAYMAKLI HOTEL  
& SPA H H H H H  moderada OU AVRASYA H H H H H  OU 
SUHAN CAPPADOCIA H H H H H  moderada

PAMUKKALE
SPA HOTEL COLOSSAE THERMAL H H H H H  OU 
LYCUS RIVER THERMAL HOTEL H H H H H  OU PAM 
THERMAL H H H H H  OU RICHMOND  
THERMAL H H H H H  OU POLAT THERMAL H H H H H

IZMIR
HILTON IZMIR H H H H H  OU MÖVENPICK HOTEL 
IZMIR H H H H H  OU WYNDHAM GRAND IZMIR 
ÖZDILEK H H H H H  OU KAYA THERMAL H H H H H

ÇANAKKALE
KOLIN H H H H H  OU PARION H H H H H

NOTAS:
• Os hotéis da sua reserva serão informados 2 semanas antes 

da partida.
• Em algumas datas, e dependendo do número de participantes 

inscritos, poderão ocorrer alterações aos hotéis previstos (serão 
confirmados hotéis similares).

• Classificação dos hotéis de acordo com as normas do Ministério 
do Turismo da Turquia. 

• O aeroporto em Istambul considerado para este itinerário é o 
aeroporto Atatürk (IST). Caso os seus voos estejam reservados 
para o aeroporto Sabiha Gökçen (SAW), serão aplicados 
suplementos de traslado. 

• Ramadã - De 26 maio a 25 junho de 2017.
• Festa do Fim do Ramadã - De 25 a 27 junho de 2017. Nestes dias 

o Mercado das Especiarias e o Grande Bazar estarão fechados.
• Festa do Cordeiro ou Festa do Sacrifício - De 1 a 4 setembro 

2017. Nestes dias o Mercado das Especiarias e o Grande Bazar 
estarão fechados.

• Saída de 22 junho - O itinerário porderá sofrer alterações para 
que todas as visitas previstas sejam realizadas.

• Saída de 31 agosto - O Grande Bazar e o Mercado de 
Especiarias não serão visitados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 10 noites de estadia em hotéis de 5 estrelas (quarto standard);
• 10 cafés da manhã, 8 almoços e 6 jantares;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o itinerário);
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento durante o circuito por guia em idioma 

português;
• Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: 

Mesquita e Mausoléu de Eyup, Museu Kariye, Palácio Topkapi, 
Mercado das Especiarias, Grande Bazar, Mesquita Azul, Basílica 
de Santa Sofia, Cisterna Basílica, Museu das Civilizações, 
Mausoléu de Ataturk, Museu de Göreme, Cidade subterrânea de 
Göreme, Caravançarai Sultanhan, Museu de Mevlana, Necrópole 
de Hierápolis, Pamukkale, Éfeso, Casa da Virgem Maria, Esculápio 
e Tróia.

DESDE € 890
HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
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conhecido por Bazar Egípcio, que data do séc. XVII. Almoço. 
Embarque em um cruzeiro no Bósforo. Terminado o 
cruzeiro terá tempo livre no Grande Bazar, um dos maiores 
mercados cobertos do mundo. Regresso ao hotel. Noite livre. 
Hospedagem.

4º Dia - Istambul > Ankara
Café da manhã. Continuação da visita à cidade de Istambul 
tendo como ponto de partida a Praça de Sultanahmet, que 
ocupa atualmente o lugar do antigo Hipódromo Romano 
e do qual ainda podemos ver alguns vestígios, como é 
o caso do obelisco egípcio e da coluna serpentina. Visita 
da Mesquita Azul, com seus seis minaretes e níveis de 
cúpulas. Na praça, ergue-se outro magnífico monumento, a 
Basílica de Santa Sofia, um dos maiores edifícios do mundo 
bizantino. Visita da cisterna Yerebatan, a reserva de água mais 
importante da cidade na época bizantina. Atravessaremos 
a famosa ponte do Bósforo que liga a Europa à Ásia para 
uma visita panorâmica do lado asiático da cidade. Almoço. 
Continuação da viagem até Ankara, a capital turca. Jantar e 
hospedagem no hotel.

5º Dia - Ankara > Capadócia
Café da manhã e saída para visita da cidade de Ankara. 
Destacamos o magnífico Museu das Civilizações da Anatólia 
que expõe com grande rigor histórico vestígios de civilizações 
como os hititas, assírios e frígios. Continuação do tour da 
cidade com parada para foto no mausoléu erguido em honra 
de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da república Turca 

Turquia 
Espetacular
11 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada em Istambul
Chegada no aeroporto Ataturk em Istambul, assistência 
e traslado para o hotel. Hospedagem. Tempo livre para os 
primeiros contatos com a cidade.

2º Dia - Istambul
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Istambul, 
que foi durante muito tempo capital de diversos impérios 
– otomano, bizantino e romano. Almoço. Visita dos bairros 
do Corno de Ouro, como o bairro Eyup. Visita da mesquita 
e mausoléu de Eyup e ainda do museu Kariye, também 
conhecido por igreja São Salvador em Chora, com seus 
espetaculares afrescos e mosaicos bizantinos. Regresso ao 
hotel. Noite livre. Hospedagem.

3º Dia - Istambul
Café da manhã. Começaremos a nossa visita pelo Palácio 
de Topkapi, antigo centro de poder do Império Otomano. 
Seguiremos para o Mercado das Especiarias, também 

SAÍDAS

2017:
Abril 6, 13, 20, 27
Maio 4, 11, 18, 25
Junho 1, 8, 15, 22, 29
Julho 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31
Setembro 7, 14, 21, 28
Outubro 5, 12, 19, 26
Novembro 2, 9, 16, 23, 30
Dezembro 7, 14, 21, 28
 

2018:
Janeiro 4, 11, 18, 25
Fevereiro 1, 8, 15, 22
Março 1, 8, 15, 22, 29

Visitando: Istambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Pérgamo, Tróia e Çanakkale

Capadócia

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Saídas Apartamento
duplo

Apartamento
triplo

Apartamento
Individual

Todas as 
datas € 890 € 840 € 1.230

TURQUIA

CHIPRE

MAR NEGRO

MAR
MEDITERRÂNEO

ISTAMBUL

IZMIR

TRÓIA

ÇANAKKALE

PÉRGAMO

ANKARA

KONYA

PAMUKKALE

CAPADÓCIA

ÉFESO
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Konya

Istambul

em 1923. Almoço e continuação da viagem em direção à 
Capadócia, com breve parada para foto junto ao Lago Salgado. 
Jantar e hospedagem no hotel.
É importante levar calçado apropriado para caminhadas visto 
que o terreno na região da Capadócia é um pouco acidentado. 

6º Dia - Capadócia
Café da manhã. Dia dedicado à descoberta desta região 
única, onde a natureza esculpiu uma fantástica e quase 
sobrenatural paisagem, conhecida por chaminés das fadas. 
Destacamos a visita ao Museu e Vale de Göreme com as suas 
igrejas dos séculos X e XI e o Vale Vermelho. Tempo livre 
na aldeia troglodita de Uçhisar e na vila de Goreme. Visita 
da cidade subterrânea de Ozkonak, que servia de abrigo 
às populações aquando de ataques inimigos. Almoço em 
restaurante local. Continuação da viagem com parada num 
centro de artesanato. Chegada no hotel, jantar e hospedagem.

7º Dia - Capadócia > Konya > Pamukkale
Café da manhã e partida para Konya. Durante o percurso, 
visita do caravançarai Sultanhan, fortificação imponente 
utilizada para proteção e abrigo dos comerciantes e 
viajantes. Chegada a Konya e visita do Museu de Mevlana, 

islâmico fundador da Ordem Mevlevi. Almoço. De tarde, 
continuação para Pamukkale, que em turco significa Castelo 
de Algodão. Esta é uma obra da natureza constituída 
por várias nascentes de águas quentes e calcárias cujos 
sedimentos formaram piscinas naturais. Visita das ruínas 
da necrópole de Hierápolis, famosa pela riqueza artística 
dos túmulos e sarcófagos. Chegada no hotel. Jantar e 
hospedagem.

8º Dia - Pamukkale > Éfeso > Izmir
Café da manhã. Saída para Éfeso. Destaque para as ruínas 
da Biblioteca de Celso, do Teatro Helenístico, do Templo 
de Adriano e ainda de fontes, banhos romanos e ágoras 
comerciais. O museu que se encontra dentro da estação 
arqueológica não faz parte da nossa visita.  
Continuação para a visita à Casa da Virgem Maria, um 
santuário católico e muçulmano localizado no monte 
Koressos, onde se acredita que Nossa Senhora terá vivido os 
últimos anos da sua vida. Almoço entre as visitas. De tarde, 
parada num centro de peles e continuação para o hotel. 
Jantar e hospedagem.

9º Dia - Izmir > Pérgamo > Tróia > Çanakkale
Café da manhã e saída para Pérgamo. Visita do Esculápio, 
primeiro santuário da medicina mental (complexo 
constituído por biblioteca, anfiteatro e escolas de medicina). 
Almoço. Continuação para a mítica cidade onde ocorreu 
a célebre Guerra de Troia. Visita das suas ruínas e de uma 
reconstrução de madeira do célebre cavalo utilizado para 
invadir a cidade. Continuação para Çanakkale, situada no 
estreito de Dardanelos. Jantar e hospedagem no hotel.

10º Dia - Çanakkale > Istambul
Café da manhã e saída em ferryboat (caso as condições 
climáticas não o permitam, o transporte será realizado por 
via terrestre) para atravessar o Mar de Marmara até a parte 
europeia do país. Continuação do percurso para Istambul em 
ônibus. Chegada no hotel. Almoço livre e restante dia livre. 
Hospedagem.

11º Dia - Saída de Istambul
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto Ataturk em Istambul. Feliz viagem de 
regresso.

Visita do Caravançarai 
Sultanhan

Visita de Éfeso

Visita de Pérgamo

Visita da Cisterna 
Basílica - Istambul Tróia

Visita do Museu Kariye 
Istambul

DESTAQUES

Visita do Palácio 
Topkapi
Istambul

Visita da Basílica 
de Santa Sofia
Istambul



 HOTÉIS
ISTAMBUL
MARRIOTT HOTEL SISLI H H H H H  OU RADISSON 
BLU SISLI H H H H H  OU RAMADA PLAZA  
ISTANBUL H H H H H  OU MARMARA  
TAKSIM H H H H H  OU RENAISSANCE  
BOSPHORUS H H H H H  OU ELITE WORLD H H H H H

ANKARA
SWISSOTEL ANKARA H H H H H  OU ANKARA  
HILTONSA H H H H H  OU MÖVENPICK  
ANKARA H H H H H  OU CROWNE PLAZA  
ANKARA H H H H H

CAPADÓCIA
PERISSIA HOTEL & CONVENTION  
CENTRE H H H H H  moderada OU CRYSTAL KAYMAKLI 
HOTEL & SPA H H H H H  moderada  
OU AVRASYA H H H H H  OU SUHAN  
CAPPADOCIA H H H H H  moderada

NOTAS:
• Os hotéis da sua reserva serão informados 2 

semanas antes da partida.
• Em algumas datas, e dependendo do número de 

participantes inscritos, poderão ocorrer alterações 
aos hotéis previstos (serão confirmados hotéis 
similares).

• Classificação dos hotéis de acordo com as normas 
do Ministério do Turismo da Turquia. 

• O aeroporto em Istambul considerado para este 
itinerário é o aeroporto Atatürk (IST). Caso os seus 
voos estejam reservados para o aeroporto Sabiha 
Gökçen (SAW), serão aplicados suplementos de 
traslado. 

• Ramadã - De 26 maio a 25 junho de 2017.
• Festa do Fim do Ramadã - De 25 a 27 junho de 2017. 

Nestes dias o Mercado das Especiarias e o Grande 
Bazar estarão fechados.

• Festa do Cordeiro ou Festa do Sacrifício - De 12 
a 15 setembro 2017. Nestes dias o Mercado das 
Especiarias e o Grande Bazar estarão fechados.

• Saída de 22 junho - O itinerário porderá sofrer 
alterações para que todos as visitas previstas sejam 
realizadas.

• Saída de 31 agosto - O Grande Bazar e o Mercado 
das Especiarias não serão visitados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 noites de estadia em hotéis de 5 estrelas (quartos 

standard);
• 7 cafés da manhã, 5 almoços e 3 jantares;
• Circuito em ônibus de turismo (até ao 6º dia); 
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o 

itinerário);
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante o circuito por guia em 

idioma português (até ao 6º dia);
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Mesquita e Mausoléu de Eyup, 
Museu Kariye, Palácio Topkapi, Mercado das 
Especiarias, Grande Bazar, Mesquita Azul, Basílica 
de Santa Sofia, Cisterna Basílica, Museu das 
Civilizações, Mausoléu de Ataturk, Museu de 
Göreme e Cidade subterrânea de Göreme.

DESDE € 630
HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
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3º Dia - Istambul
Café da manhã. Começaremos a nossa visita pelo Palácio 
de Topkapi, antigo centro de poder do Império Otomano. 
Seguiremos para o Mercado das Especiarias, também 
conhecido por Bazar Egípcio, que data do séc. XVII. Almoço. 
Embarque em um cruzeiro no Bósforo. Terminado o 
cruzeiro terá tempo livre no Grande Bazar, um dos maiores 
mercados cobertos do mundo. Regresso ao hotel. Noite livre. 
Hospedagem.

4º Dia - Istambul > Ankara
Café da manhã. Continuação da visita à cidade de Istambul 
tendo como ponto de partida a Praça de Sultanahmet, que 
ocupa atualmente o lugar do antigo Hipódromo Romano e 
do qual ainda podemos ver alguns vestígios, como é o caso 
do obelisco egípcio e da coluna serpentina. Visita da Mesquita 
Azul, com seus seis minaretes e níveis de cúpulas. Na praça, 
ergue-se outro magnífico monumento, a Basílica de Santa 
Sofia, um dos maiores edifícios do mundo bizantino. Visita 
da cisterna Yerebatan, a reserva de água mais importante da 
cidade na época bizantina. Atravessaremos a famosa ponte do 
Bósforo que liga a Europa à Ásia para uma visita panorâmica 
do lado asiático da cidade. Almoço. Continuação da viagem até 
Ankara, a capital turca. Jantar e hospedagem no hotel.

Paisagens da 
Turquia
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada em Istambul
Chegada no aeroporto Ataturk em Istambul, assistência 
e traslado para o hotel. Hospedagem. Tempo livre para os 
primeiros contatos com a cidade. 

2º Dia - Istambul
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Istambul, 
que foi durante muito tempo capital de diversos impérios 
– otomano, bizantino e romano. Almoço. Visita dos bairros 
do Corno de Ouro, como é o caso do bairro Eyup. Visita da 
mesquita e mausoléu de Eyup e museu Kariye, também 
conhecido por Igreja São Salvador de Chora, com seus 
espectaculares afrescos e mosaicos bizantinos. Regresso ao 
hotel. Noite livre. Hospedagem.

SAÍDAS

2017:
Abril 6, 13, 20, 27
Maio 4, 11, 18, 25
Junho 1, 8, 15, 22, 29
Julho 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31
Setembro 7, 14, 21, 28
Outubro 5, 12, 19, 26
Novembro 2, 9, 16, 23, 30
Dezembro 7, 14, 21, 28

2018:
Janeiro 4, 11, 18, 25
Fevereiro 1, 8, 15, 22
Março 1, 8, 15, 22, 29

Visitando: Istambul, Ankara e Capadócia

Istambul

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Saídas Apartamento  
duplo

Apartamento  
Triplo

Apartamento 
Individual

Todas as 
datas € 630 € 600 € 880

TURQUIA

CHIPRE

MAR NEGRO

MAR
MEDITERRÂNEO

ISTAMBUL

ANKARA

CAPADÓCIA
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Istambul Mausoléu de Ataturk  - Ankara

Capadócia

5º Dia - Ankara > Capadócia
Café da manhã e saída para visita da cidade de Ankara. 
Destacamos o magnífico Museu das Civilizações da Anatólia 
que expõe com grande rigor histórico vestígios de grandes 
civilizações como os hititas, assírios e frígios. Continuação do 
tour da cidade com parada para foto no mausoléu erguido 
em honra de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da república 
Turca em 1923. Almoço e continuação da viagem em direção à 
Capadócia, com breve parada para foto junto ao Lago Salgado. 
Jantar e hospedagem no hotel.
É importante levar calçado apropriado para caminhadas visto 
que o terreno na região da Capadócia é um pouco acidentado. 

6º Dia - Capadócia
Café da manhã. Dia dedicado à descoberta desta região 
única, onde a natureza esculpiu uma fantástica e quase 
sobrenatural paisagem, conhecida por chaminés das fadas. 
Destacamos a visita ao Museu e Vale de Göreme com as suas 
igrejas dos séculos X e XI e o Vale Vermelho. Tempo livre 

na aldeia troglodita de Uçhisar e na vila de Goreme. Visita 
da cidade subterrânea de Ozkonak, que servia de abrigo 
às populações aquando de ataques inimigos. Almoço em 
restaurante local. Continuação da viagem com parada num 
centro de artesanato. Chegada no hotel, jantar e hospedagem.

7º Dia - Capadócia
Café da manhã. Dia livre. Jantar e hospedagem no hotel.
Possibilidade de reservar localmente um passeio de balão. 
Realizado ao amanhecer, esta é uma forma única de começar 
o dia. O passeio tem uma duração de 50-65 minutos (custo 
aproximado por pessoa: € 150). 

8º Dia - Saída da Capadócia 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto de Kayseri na Capadócia. Feliz viagem 
de regresso.

Visita da Cisterna Basílica 
Istambul

Visita do Museu Kariye 
Istambul

DESTAQUES

Visita do Palácio 
Topkapi
Istambul

Visita da Basílica 
de Santa Sofia
Istambul

Visita do Museu das 
Civilizações - Ankara



 HOTÉIS
ISTAMBUL
MARRIOTT HOTEL SISLI H H H H H  OU RADISSON 
BLU SISLI H H H H H  OU RAMADA PLAZA  
ISTANBUL H H H H H  OU MARMARA TAKSIM H H H H H 
OU RENAISSANCE BOSPHORUS H H H H H  OU ELITE 
WORLD H H H H H

ANKARA
SWISSOTEL ANKARA H H H H H  OU ANKARA  
HILTONSA H H H H H  OU MÖVENPICK  
ANKARA H H H H H OU CROWNE PLAZA  
ANKARA H H H H H  OU HOLIDAY INN  CUKURAMBAR 
H H H H H  OU WYNDHAM ANKARA H H H H H  

CAPADÓCIA
PERISSIA HOTEL & CONVENTION  
CENTRE H H H H H  moderada OU CRYSTAL KAYMAKLI 
HOTEL & SPA H H H H H moderada   
OU AVRASYA H H H H H  OU SUHAN  
CAPPADOCIA H H H H H moderada

PAMUKKALE
SPA HOTEL COLOSSAE THERMAL H H H H H  OU 
LYCUS RIVER THERMAL HOTEL H H H H H  OU PAM 
THERMAL H H H H H  OU RICHMOND  
THERMAL H H H H H  OU POLAT THERMAL H H H H H

IZMIR
HILTON IZMIR H H H H H  OU MÖVENPICK HOTEL 
IZMIR H H H H H  OU WYNDHAM GRAND IZMIR 
ÖZDILEK H H H H H  OU KAYA THERMAL H H H H H

KUSADASI
CHARISMA DELUXE H H H H H  OU SUHAN 360 
KUSADASI H H H H H  OU KORUMAR H H H H H  OU 
RICHMOND EPHESUS RESORT H H H H H 

ATENAS
ROYAL OLYMPIC H H H H H  OU RADISSON  
BLU H H H H H  OU METROPOLITAN H H H H H

NOTAS:
• Os hotéis da sua reserva serão informados 2 semanas 

antes da partida.
• Em algumas datas, e dependendo do número de 

participantes inscritos, poderão ocorrer alterações aos 
hotéis previstos (serão confirmados hotéis similares).

• Classificação dos hotéis de acordo com as normas do 
Ministério do Turismo da Turquia. 

• As taxas portuárias incluídas nos preços acima 
poderão estar sujeitas a alterações legais até à data 
de partida.

• Todas as cabines do cruzeiro são twins, com 2 camas 
separadas.

• Saída de 22 junho - O itinerário poderá sofrer 
alterações para que todos as visitas previstas sejam 
realizadas.

• Saída de 31 agosto - O Grande Bazar e o Mercado de 
Especiarias não serão visitados.

CRUZEIRO CELESTYAL CRUISES:
• Por favor queira consultar a pág. 182 deste folheto, 

para mais informações sobre o pacote de bebidas e 
excursões durante o cruzeiro.

DESDE € 2.480
HOTÉIS DE 5 ESTRELAS E  

CRUZEIRO CELESTYAL CRUISES
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espetaculares afrescos e mosaicos bizantinos. Regresso ao 
hotel. Noite livre. Hospedagem.

3º Dia - Istambul
Café da manhã. Começaremos a nossa visita pelo Palácio 
de Topkapi, antigo centro de poder do Império Otomano. 
Seguiremos para o Mercado das Especiarias, também 
conhecido por Bazar Egípcio, que data do séc. XVII. Almoço. 
Embarque em um cruzeiro no Bósforo. Terminado o 
cruzeiro terá tempo livre no Grande Bazar, um dos maiores 
mercados cobertos do mundo. Regresso ao hotel. Noite livre. 
Hospedagem.

4º Dia - Istambul > Ankara
Café da manhã. Continuação da visita à cidade de 
Istambul tendo como ponto de partida a Praça de 
Sultanahmet, que ocupa atualmente o lugar do antigo 
Hipódromo Romano e do qual ainda podemos ver 
alguns vestígios, como é o caso do obelisco egípcio e da 
coluna serpentina. Visita da Mesquita Azul, com seus 
seis minaretes e níveis de cúpulas. Na praça ergue-se 
outro magnífico monumento, a Basílica de Santa Sofia, 
um dos maiores edifícios do mundo bizantino. Visita da 
cisterna Yerebatan, a reserva de água mais importante 
da cidade na época bizantina. Atravessaremos a famosa 
ponte do Bósforo que liga a Europa à Ásia para uma 
visita panorâmica do lado asiático da cidade. Almoço. 
Continuação da viagem até Ankara, a capital turca. Jantar e 
hospedagem no hotel.

SAÍDAS

2017:
Maio 4, 11, 18, 25
Junho 1, 8, 15, 22, 29
Julho 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31
Setembro 7, 14, 21, 28
Outubro 5, 12

Visitando: Istambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kusadasi, Patmos, Creta, Santorini e Atenas

Atenas

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 11 noites de estadia em hotéis de 5 estrelas (quarto 

standard);
• 2 noites de Cruzeiro da Celestyal Cruises em cabine twin 

exterior standard;
• 13 cafés da manhã e 17 refeições;
• Pacote ilimitado de bebidas não alcoólicas e alcoólicas 

“Azul” durante o cruzeiro;
• 3 excursões com guia em idioma espanhol durante o 

cruzeiro;
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o itinerário);
• Circuito em ônibus de turismo na Turquia;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Taxas portuárias (sujeitas às alterações legais até à data 

de partida);
• Acompanhamento durante o circuito na Turquia (do 2º 

ao 8º dia) por guia em idioma português;
• Assistente bilingue (espanhol e português) durante o 

cruzeiro da Celestyal Cruises;
• Meio dia de visita de Atenas por guia em idioma espanhol 

(museu não incluído);
• Entradas em museus e monumentos de acordo com o 

itinerário: Mesquita e Mausoléu de Eyup, Museu Kariye, 
Palácio Topkapi, Mercado das Especiarias, Grande Bazar, 
Mesquita Azul, Basílica de Santa Sofia, Cisterna Basílica, 
Museu das Civilizações, Mausoléu de Ataturk, Museu de 
Göreme, Cidade Subterrânea de Göreme, Caravançarai 
Sultanhan, Museu de Mevlana, Necrópole de Hierápolis, 
Pumakkale, Éfeso, Casa da Virgem Maria, e Acrópole de 
Atenas.

TURQUIA

ROMÉNIA

GRÉCIA

CHIPRE

MAR NEGRO

MAR
MEDITERRÂNEO

BULGÁRIA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Saídas Apartamento
duplo 

Apartamento
triplo

Apartamento
Individual

29 jun. + 6, 13, 
20 e 27 jul. +  
3, 10, 17 e  
24 ago.  
+ 12 out.

€ 2.480 € 2.280 € 3.500

4, 11, 18  
e 25 mai. + 1, 8, 
15 e 22 jun. + 
31 ago. + 7, 14, 
21 e 28 set. + 
5 out.

€ 2.560 € 2.350 € 3.610

Belezas da 
Turquia e 
da Grécia
14 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada em Istambul
Chegada no aeroporto Ataturk em Istambul, assistência 
e traslado para o hotel. Hospedagem. Tempo livre para os 
primeiros contatos com a cidade. 

2º Dia - Istambul
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Istambul, 
que foi durante muito tempo capital de diversos impérios 
– otomano, bizantino e romano. Almoço. Visita dos bairros 
do Corno de Ouro, como o bairro Eyup. Visita da mesquita 
e mausoléu de Eyup e ainda do museu Kariye, também 
conhecido por igreja São Salvador em Chora, com seus 

ISTAMBUL

IZMIR

ÉFESO

PATMOS
SANTORINI

ATENAS

CRETA

KUSADASI

PAMUKKALE
KONYA

CAPADÓCIA

ANKARA
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Capadócia

5º Dia - Ankara > Capadócia
Café da manhã e saída para visita da cidade de Ankara. 
Destacamos o magnífico Museu das Civilizações da Anatólia 
que expõe com grande rigor histórico vestígios de grandes 
civilizações como os hititas, assírios e frígios. Continuação do 
tour da cidade com parada para foto no mausoléu erguido 
em honra de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da república 
Turca em 1923. Almoço e continuação da viagem em direção 
à Capadócia, com breve parada para foto junto ao Lago 
Salgado. Jantar e hospedagem no hotel.
É importante levar calçado apropriado para caminhadas 
visto que o terreno na região é um pouco acidentado.

6º Dia - Capadócia
Café da manhã. Dia dedicado à descoberta desta região 
única, onde a natureza esculpiu uma fantástica e quase 
sobrenatural paisagem, conhecida por chaminés das fadas. 
Destacamos a visita ao Museu e Vale de Göreme com as 
suas igrejas dos séculos X e XI e o Vale Vermelho. Tempo 
livre na aldeia troglodita de Uçhisar e na vila de Goreme. 
Visita da cidade subterrânea de Ozkonak, que servia de 
abrigo às populações aquando de ataques inimigos. Almoço 
em restaurante local. Continuação da viagem com parada 
num centro de artesanato. Chegada no hotel, jantar e 
hospedagem.

7º Dia - Capadócia > Konya > Pamukkale
Café da manhã e partida para Konya. Durante o percurso, 
visita do caravançarai Sultanhan, fortificação imponente 
utilizada para proteção e abrigo dos comerciantes e viajantes. 
Chegada a Konya e visita do Museu de Mevlana, islâmico 
fundador da Ordem Mevlevi. Almoço. De tarde continuação 
para Pamukkale, que em turco significa Castelo de Algodão. 
Esta é uma obra da natureza constituída por várias 
nascentes de águas quentes e calcárias cujos sedimentos 
formaram piscinas naturais. Visita das ruínas da necrópole 
de Hierápolis, famosa pela riqueza artística dos túmulos e 
sarcófagos. Chegada no hotel. Jantar e hospedagem.

8º Dia - Pamukkale > Éfeso > Izmir
Café da manhã. Saída para Éfeso. Destaque para as ruínas 
da Biblioteca de Celso, do Teatro Helenístico, do Templo 
de Adriano e ainda de fontes, banhos romanos e ágoras 
comerciais. O museu que se encontra dentro da estação 
arqueológica não faz parte da nossa visita. Continuação 
para a visita à Casa da Virgem Maria, um santuário católico 
e muçulmano localizado no monte Koressos, onde se 
acredita que Nossa Senhora terá vivido os últimos anos 

da sua vida. Almoço entre as visitas. De tarde parada 
num centro de peles e continuação para o hotel. Jantar e 
hospedagem.

9º Dia - Izmir > Kusadasi
Café da manhã no hotel. Em hora a determinar localmente, 
traslado para Kusadasi. Devido à passagem de vários 
povos pela região a cidade é caracterizada pela diversidade 
arquitetônica e cultural. Jantar no hotel. Hospedagem. 

10º Dia - Kusadasi > Patmos
Café da manhã. Em hora a determinar localmente transporte 
para o porto de Kusadasi e embarque no cruzeiro da 
Celestyal Cruises em regime de pensão completa (bebidas 
incluídas). Chegada a Patmos no meio da tarde. A ilha é 
conhecida como Jerusalém do Egeu. Partida de Patmos no 
início da noite e navegação durante a noite com destino a 
Creta.  

11º Dia - Creta > Santorini
Café da manhã. Chegada pela manhã no porto de Heraklion, 
capital de Creta, a maior das ilhas gregas. Continuação do 
cruzeiro e navegação até Santorini, ilha com belas paisagens 
e uma geografia única, resultado de uma erupção vulcânica 
colossal que ocorreu em 1450 a.C.. Partida no início da noite. 
Navegação durante a noite com destino a Atenas. 

12º Dia - Piraeus > Atenas
Chegada a Atenas pela manhã, café da manhã e desembarque 
no porto de Piraeus. Visita panorâmica da cidade de Atenas. 
Destacamos o Estádio Olímpico onde foram realizadas 
as primeiras olimpíadas dos tempos modernos; Palácio, 
Parlamento, Túmulo do Soldado Desconhecido, a Academia, 
a Universidade e o Templo de Zeus e a Acrópole. Terminada a 
visita traslado ao hotel. Restante dia livre. Hospedagem.

13º Dia - Atenas 
Café da manhã. Dia livre para descobrir um pouco mais 
da cidade cujo nome é uma homenagem à deusa Atena. 
Não deixe de passear por Plaka, um antigo bairro do centro 
histórico da cidade, onde atualmente se encontram inúmeras 
lojas tradicionais. Hospedagem.

14º Dia - Saída de Atenas 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto de Atenas. Feliz viagem de regresso.

Visita do Caravançarai 
Sultanhan

Visita de Éfeso

Visita da Cisterna Basílica 
Istambul

Visita do Museu Kariye 
Istambul

DESTAQUES

Visita do Palácio 
Topkapi
Istambul

Visita da Basílica 
de Santa Sofia
Istambul
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 HOTÉIS
BUCARESTE
INTERCONTINENTAL HOTEL  
BUCHAREST  H H H H H

BRASOV
ARO PALACE H H H H H

SIBIU
CONTINENTAL FORUM SIBIU H H H H 
RAMADA SIBIU HOTEL  H H H H

PLOVDIV
GRAND HOTEL PLOVDIV H H H H H

SÓFIA
ANEL H H H H H 
HILTON SOFIA H H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 15 e 29 julho o voo de regresso não 

deverá ser antes das 16h00.
• Na saída de 1 julho o hotel em Sófia é o Marinela  

Sofia H H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 13 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia local em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Bucareste, Brasov e Sófia;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Sinaia, Bran, Sighisoara, Sibiu, Veliko Tarnovo, 
Kazanluk e Boyana;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Castelo de Peles, Castelo de Bran, 
Igreja Negra, Cidadela de Sighisoara, Mosteiro de 
Cozia, Museu do Povo, Museu Etnográfico ao ar 
livre, Túmulo de Trácica (réplica), Teatro Romano, 
Igreja de Boyana, Museu Nacional de História, 
Mosteiro de Rila, Catedral de Alexandre Nevsky, 
Igreja de Santa Sofia, Igreja de São Jorge Rotonda e 
Ruínas de Sérdica; 

• Espetáculo de folclore durante os jantares em Sófia 
e Bucareste.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.275
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

2º Dia – Bucareste > Sinaia > Bran > Brasov 
Café da manhã e viagem até a região de Sinaia para visita 
do Castelo de Peles, antiga residência da família real da 
Romênia, construído no séc. XIX pelo primeiro rei (Carlos 
I). Continuação da viagem para Bran e visita do Castelo 
de Bran conhecido em todo o mundo como o “Castelo do 
Drácula” e grande atração turística da Roménia. Almoço. 
Continuação para Brasov e visita panorâmica da cidade, 
com destaque para o centro histórico com a Igreja de 
S. Nicolau de Shei e a Igreja Negra (entrada). Jantar e 
hospedagem no hotel.

3º Dia – Brasov > Sighisoara > Sibiu
Após o café da manhã, saída para Sighisoara onde 
visitaremos a Cidadela (Patrimônio da Unesco) e a Igreja da 
Colina, do séc. XIII. Almoço. Continuação para Sibiu, seguido 
de visita panorâmica da cidade com a sua interessante área 
antiga. Resto do dia livre. Jantar e hospedagem no hotel.

Enigmas da 
Roménia 
e Bulgária
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Bucareste
Chegada no aeroporto, recepção e traslado para o hotel. 
Jantar em restaurante local. Hospedagem. 
Nota importante: Para podermos garantir todos os serviços, 
a chegada a Bucareste deverá ocorrer antes das 17h00.

SAÍDAS

2017: 
Julho 1, 15(*), 29(*)  
Agosto 12, 26

(*) Nestas saídas o itinerário realiza-se 
no sentido inverso (início em Sófia).

Visitando: Sinaia, Bran, Brasov, Sighisoara, Sibiu, Bucareste, Veliko Tarnovo, Kazanluk, Plovdiv, Boiana, Sófia e Mosteiro de Rila

Sinaia

SÉRVIA

MOLDÁVIA

BULGÁRIA

ROMÉNIA

UCRÂNIA

SIGHISOARA

BRASOV

SINAIA

PLOVDIVRILA

SÓFIA

SIBIU

BUCARESTE

PLUS*
CIRCUITO

* Todas as refeições e visitas incluídas desde o jantar do 
1º dia ao café da manhã do 8º dia
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

julho e agosto 2017 € 1.275 € 295
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BucaresteSibiu

Rila

4º Dia – Sibiu > Mosteiro de Cozia > Bucareste
Café da manhã. Saída em direção a Bucareste. Parada 
em Cozia para visita do Mosteiro. Chegada a Bucareste e 
almoço, seguido de visita da cidade com destaque para a 
zona histórica, o Patriarcado e o Museu do Povo (entrada). 
Hospedagem. À noite, jantar típico com folclore.

5º Dia – Bucareste > Veliko Tarnovo > Kazanluk > 
Plovdiv
Café da manhã. Saída em direção à Bulgária, para Veliko 
Tarnovo, capital medieval da Bulgária. Parada para fotografar 
o exterior do castelo de Tsarevets. Almoço na cidade de 
Gabrovo. Continuação para Plovdiv, com parada no Etur 
(Museu Etnográfico ao ar livre), antes de chegar a Kazanluk, 
para visita da réplica do Túmulo de Trácica (Patrimônio da 
UNESCO). Continuação para Plovdiv. Jantar e hospedagem 
no hotel.

6º Dia – Plovdiv > Boyana > Sófia
Café da manhã e passeio a pé pelo bairro velho e centro da 
cidade de Plovdiv, incluindo o Teatro Romano. Tempo livre e 
saída em direção a Boyana, para visita ao Museu Nacional de 
História e à Igreja de Boyana (Patrimônio da Unesco). Almoço 
e continuação para Sófia. Jantar e hospedagem no hotel.

7º Dia – Sófia > Mosteiro de Rila > Sófia 
Após o café da manhã, visita de Sófia, incluindo a catedral de 
Alexander Nevsky, a Igreja de Sta. Sofia, a Igreja de S. Jorge 

Rotonda com pinturas medievais e as Ruínas de Sérdica. 
Saída em direção a Rila. Almoço. Visita do Mosteiro de Rila 
(Patrimônio da Unesco). Construído no coração de uma 
montanha, fundado no séc. X, foi desde a sua origem um 
impulsionador da cultura nacional búlgara. Regresso a Sófia 
e resto da tarde livre. À noite, jantar num restaurante típico 
com folclore. Hospedagem.

8º Dia – Saída de Sófia 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

PLUSSERVIÇOS

Castelo de Bran

Mosteiro de Rila

Castelo de Peles

Espetáculo de Folclore 
durante os jantares em  
Sófia e Bucareste

13 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis



 HOTÉIS
VIENA
ARCOTEL WIMBERGER VIENA H H H H

BUDAPESTE
NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM H H H H

PRAGA
MAJESTIC PLAZA PRAGUE H H H H

NOTAS:
• Na saída de 6 maio o hotel em Praga é o  

Diplomat H H H H

• Na saída de 20 maio, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Praga poderá 
ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal com sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 5 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Viena, Budapeste e Praga;
• Outras cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Lago Balaton e Bratislava;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Palácio de Schönbrunn, Abadia de 
Tihany e Igreja do Menino Jesus de Praga.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.140
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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Visita do Palácio de Schönbrunn (entrada), antiga residência 
de Verão da família imperial. Tarde livre. Para esta noite, 
sugerimos assistir a um concerto de valsas (opcional).

3º Dia – Viena > Lago Balaton > Budapeste
Após o café da manha, continuação da viagem para a 
Hungria em direção ao Lago Balaton, o maior da Europa 
central, primeiro pólo de atração turística do país. Almoço na 
península de Tihany, nas margens do lago, onde se encontra 
uma abadia do séc. XI (entrada). Prosseguimento da viagem 
para Budapeste, denominada “a pérola do Danúbio”. Jantar 
e hospedagem. À noite, possibilidade de participar num 
passeio pela cidade iluminada com parada num dos mirantes 
de Buda (opcional).

4º Dia – Budapeste 
Café da manhã. Início da visita panorâmica desta antiga 
capital do Império Austro-Húngaro, percorrendo os pontos 
de maior interesse turístico. Tarde livre. Sugerimos um 
cruzeiro opcional, com almoço buffet a bordo e visita ao 
interior do suntuoso Parlamento.

Circuito das 
Quatro Capitais
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Viena
Chegada no aeroporto de Viena, recepção e traslado para o 
hotel. Tempo livre para os primeiros contatos com a cidade. 
Jantar e hospedagem no hotel.
Nota importante: De modo a podermos garantir todos os 
serviços, a chegada a Viena deverá ocorrer antes das 17h00.

2º Dia – Viena 
Café da manhã. Saída para visita de Viena. Conheceremos 
a Ringstrasse, com importantes edifícios como: a Ópera, o 
Palácio Imperial, o Parlamento, a Prefeitura e a Igreja Votiva. 

SAÍDAS

Sentido Viena / Praga
2017: 
Maio 6, 20(*) 
Junho 3, 17(*)  
Julho 1(*), 15(*), 29(*)  
Agosto 12(*), 26(*)  
Setembro 9(*), 23  
Outubro 7

Sentido Praga / Viena
2018: 
Março 24(*)

(*) Saídas PLUS

Visitando: Viena, Lago Balaton, Budapeste, Bratislava e Praga

Praga

ÁUSTRIA

ALEMANHA

REP. TCHECA

HUNGRIA

POLÔNIA

ESLOVÁQUIA

ESLOVÉNIA

CROÁCIA

BUDAPESTE

BRATISLAVA
VIENA

PRAGA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho e 
outubro 2017 € 1.140 € 505

setembro 2017 € 1.190 € 505

Saídas PLUS (maio 
a Setembro 2017 e 
março 2018)

€ 1.470 € 505
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VienaBudapeste

Bratislava

5º Dia – Budapeste > Bratislava > Praga
Café da manhã. Em hora a combinar, continuação da 
viagem para Bratislava, capital da Eslováquia. Passeio a pé 
pela cidade, que se situa nas margens do Danúbio. Almoço. 
Tempo livre. Prosseguimento da viagem, entrando na 
República Tcheca e passando do lado de Brno, cidade perto 
da qual se travou em 1805 a importante Batalha de Austerlitz, 
com vitória de Napoleão Bonaparte. Continuamos para a bela 
cidade de Praga. Jantar e hospedagem no hotel.

6º Dia - Praga
Café da manhã. De manhã, início da visita da cidade. Passeio 
a pé pela colina do Castelo, admirando o Palácio Real e a 
Catedral de São Vito, com passagem pela Igreja do Menino 
Jesus de Praga (entrada), a Ponte de Carlos IV e a Praça Velha, 
com o célebre Relógio Astronômico. Tarde livre. À noite, 

possibilidade de assistir a um espetáculo de Teatro Negro e 
jantar em um dos elegantes restaurantes “Art Deco” da cidade 
(opcional).

7º Dia - Praga
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos uma excursão 
opcional à Igreja de Nossa Senhora do Loreto, com o 
seu fabuloso tesouro de ouro e diamantes, Rua do Ouro, 
Palácio Real, Basílica de São Jorge e Jardins do Palácio de 
Wallenstein.

8º Dia - Saída de Praga
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até à hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

PLUSSERVIÇOS

Espetáculo de 
Teatro Negro

13 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis

Passeio noturno por Budapeste

Cruzeiro no Danúbio 
e visita do Parlamento

Concerto de valsas 
em Viena

CIRCUITO DAS QUATRO CAPITAIS PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Concerto de valsas em Viena;
• Passeio noturno por Budapeste;
•  Cruzeiro no Danúbio e visita do Parlamento 

(sempre que não haja sessões parlamentares);
• Espetáculo de Teatro Negro;
•  Visita à Igreja do Loreto, Palácio Real, Jardins de 

Wallenstein e Basílica de São Jorge;
•  As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

Visita à Igreja do Loreto, Palácio Real,
Jardins de Wallenstein e Basílica de São Jorge



 HOTÉIS
BERLIM 
COURTYARD BERLIN CITY CENTER H H H H

PRAGA
MAJESTIC PLAZA PRAGUE  H H H H

BUDAPESTE
NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM H H H H

VIENA
ARCOTEL DONAUZENTRUM H H H H

NOTAS:
• Na saída de 10 junho, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Berlim 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal com sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 13 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslado de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade com Guia Local: Berlim, Praga, 

Budapeste e Viena;
• Outras cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Dresden e Bratislava;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Igreja do Menino Jesus de Praga e 
Palácio de Schönbrunn;

• Passeio noturno em Berlim;
• Espetáculo de Teatro Negro;
• Cruzeiro no Danúbio e visita do Parlamento (sempre 

que não haja sessões parlamentares);
• Passeio noturno por Budapeste;
• Concerto de valsas em Viena. 

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.560
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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interesse: Avenida Unter den Linden, com o seu conjunto 
monumental, a Alexanderplatz, as Portas de Brandenburgo 
e o Reichtag, símbolos da reunificação, o Parque Tiergarten, a 
elegante avenida Kurfurstendam, o checkpoint Charlie e os 
vestígios do Muro que durante décadas dividiu esta cidade. 
Almoço em restaurante local. Tarde livre para visitas ou 
atividades de gosto pessoal. Hospedagem e jantar no hotel.

3º Dia - Berlim > Dresden > Praga
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Dresden, 
capital do Estado da Saxônia. Tempo livre para admirar os 
jardins do magnífico Palácio Zwinger, e o famoso mosaico 
do “Cortejo dos Príncipes”. Almoço em restaurante local. 
Continuação da viagem para Praga, conhecida como a cidade 
das “Cem Torres”. Hospedagem e jantar no hotel

4º Dia - Praga
Após o café da manhã, início da visita de cidade, passeio 
com visita da Igreja de N. Sra do Loreto. Seguimos para a 
colina do Castelo, admirando o Palácio Real e a Catedral 
de São Vito, a Rua do Ouro, o Palácio Real e os jardins do 
Palácio de Wallenstein. Almoço em restaurante local. À tarde, 
continuamos nossa visita que inclui a Igreja do Menino Jesus 
de Praga (entrada), a célebre Ponte de Carlos IV e a Praça 

 Novo Roteiro

Capitais da 
Europa Central 
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Berlim
Chegada no aeroporto de Berlim, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem e jantar. À noite, incluímos um passeio 
aos centros da vida noturna de Berlim, o novo e o antigo - a 
Postdamer Platz e o bairro judeu. 
Nota importante: De modo a podermos garantir todos 
os serviços, a chegada em Berlim deverá ocorrer antes das 
17h00.

2º Dia - Berlim
Após o café da manhã, visita da moderna e imponente 
capital alemã, passando pelos seus principais pontos de 

SAÍDAS

Sentido Berlim / Viena
2017: 
Maio 13, 27  
Junho 24  
Julho 8, 22  
Agosto 5, 19  
Setembro 2, 16, 30  
Outubro 14

Sentido Viena / Berlim  
2017: 
Junho 10

2018: 
Março 31

Visitando: Berlim, Dresden, Praga, Bratislava, Budapeste e Viena

Praga

ÁUSTRIA

ALEMANHA

REP. TCHECA

HUNGRIA

POLÔNIA

ESLOVÁQUIA

ESLOVÊNIA
CROÁCIA

BUDAPESTE

BERLIM

BRATISLAVA
VIENA

PRAGA

DRESDEN

PLUS*
CIRCUITO

* Todas as refeições e visitas incluídas desde o jantar do 
1º dia ao café da manhã do 8º dia

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 1.595 € 430

julho e setembro 2017 € 1.645 € 430

março 2018 € 1.560 € 430
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Dresden Berlim

Viena

Velha, onde se encontra o célebre Relógio Astronômico. À 
noite, assistiremos a um espetáculo de Teatro Negro e jantar 
em um dos elegantes restaurantes “Art Deco” da cidade.

5º Dia - Praga > Bratislava > Budapeste
Café da manhã. Em hora a combinar, continuação da viagem 
passando do lado de Brno, cidade perto da qual se travou 
em 1805 a importante Batalha de Austerlitz, com vitória 
de Napoleão Bonaparte. Prosseguimento para Bratislava, 
capital da Eslováquia. Passeio a pé pela cidade, que se 
situa nas margens do Danúbio. Almoço. Tempo livre. À 
tarde, continuação entrando na Hungria, para Budapeste, 
denominada “a pérola do Danúbio. Jantar e hospedagem no 
hotel. À noite, faremos um passeio pela cidade iluminada 
com parada num dos mirantes de Buda.

6º Dia - Budapeste > Viena
Após o café da manhã, visita da antiga capital do Império 
Austro-Húngaro, percorrendo os pontos de maior interesse 
turístico: Praça dos Heróis, Parlamento, Ponte das Correntes, 
Palácio Real, Colina do Castelo, Bastião dos Pescadores e a 
igreja do Rei Matias. Faremos ainda um cruzeiro com almoço 
buffet a bordo seguido de visita ao interior do suntuoso 

Parlamento (sempre que não haja sessões parlamentares). À 
tarde, viagem em direção a Viena, “capital da música. Jantar e 
hospedagem no hotel.

7º Dia - Viena
Café da manhã. Saída para visita da capital mais musical da 
Europa, a cidade de Strauss. Percorreremos a Ringstrasse, 
verdadeiro museu a céu aberto, com um impressionante 
conjunto de monumentos, tais como: a Ópera, o Palácio 
Imperial, o Parlamento, a Prefeitura e a Igreja Votiva. Visita 
do Palácio de Schönbrunn (entrada). Esta antiga residência 
de Verão da família imperial relembra-nos, a cada momento, 
Francisco José e a famosa Sissi. Almoço em restaurante local. 
Tarde livre para atividades ou visitas a gosto pessoal. Esta 
noite iremos assistir a um concerto de valsas, seguido de um 
jantar típico na aldeia vinícola de Grinzing, com música e 
muita alegria.

8º Dia - Saída de Viena
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até à hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

PLUSSERVIÇOS

Espetáculo de 
Teatro Negro

13 refeições em restaurantes 
 locais ou hotéis

Passeio noturno por Budapeste

Cruzeiro no Danúbio 
e visita do Parlamento

Concerto de valsas 
em Viena

Passeio noturno em Berlim
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 HOTÉIS
VIENA 
INTERCONTINENTAL VIENNA  H H H H H

BUDAPESTE
NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM H H H H

PRAGA
GRANDIOR HOTEL PRAGUE H H H H H

CRACÓVIA
HOLIDAY INN KRAKOW CITY CENTRE H H H H H

VARSÓVIA
RADISSON BLU CENTRUM HOTEL H H H H H

BERLIM
EUROSTARS BERLIN  H H H H H 
SWISSÔTEL BERLIN H H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 3 e 10 maio o hotel em Cracóvia é o 

DoubleTree by Hilton Krakow Hotel & Convention 
Center H H H H

• Na saída de 20 setembro o hotel em Cracóvia é 
Grand Hotel H H H H H

• Nas saídas de 23 agosto e 27 setembro, devido à 
realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Berlim poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal com sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 14 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluidas) com Guia Local: 

Viena, Budapeste, Praga, Cracóvia, Auschwitz, 
Czestochowa (Santuário), Varsóvia e Berlim;

• Outras cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Bratislava e Wadowice;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Jardins do Palácio de Belvedere, 
Igreja do Menino Jesus de Praga, Catedral de 
Cracóvia, Museu de Auschwitz e Santuário de 
Czestochowa.

DESDE € 1.915
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

Para esta noite, sugerimos assistir a um concerto de valsas 
(opcional).

3º Dia – Viena > Bratislava > Budapeste
Após o café da manhã, viagem pela auto-estrada para 
Bratislava. Tempo livre para passear e almoçar. Continuação 
da viagem para Budapeste e hospedagem. Formada por 
duas partes, Buda e Peste, é uma elegante capital européia, 
também conhecida como a “Pérola do Danúbio”. À noite, 
possibilidade de fazer um passeio pela cidade iluminada 
(opcional).

4º Dia – Budapeste 
Após o café da manhã, visita da cidade, com destaque para 
a Praça dos Heróis, o Parlamento, a Ponte das Correntes e o 
Palácio Real. Passeio a pé pelo Bairro do Castelo, no coração 
de Buda até ao Bastião dos Pescadores onde se encontra 
a Igreja do Rei Matias. Sugerimos um cruzeiro opcional 
no Danúbio com almoço buffet e entrada no Parlamento 
(sempre que não haja sessões parlamentares). Para esta noite 
a sugestão é um jantar em um requintado restaurante de 
belcanto (opcional). Hospedagem.

5º Dia – Budapeste > Praga
Café da manhã. Saída para Praga pela região da Morávia 
do Sul. Passaremos do lado de Brno, importante cidade 

 Novo Roteiro

Capitais 
Imperiais
15 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Viena
Chegada no aeroporto de Viena, recepção e traslado para 
o hotel. Primeiros contatos com esta cidade que é a capital 
da música e inspiradora de compositores como Strauss, 
Schubert e Mozart. Hospedagem.

2º Dia – Viena 
Após o café da manhã, visita desta encantadora cidade, 
antiga capital do Império Austro-Húngaro. Percorreremos a 
Ringstrasse, com a Ópera, o Palácio Imperial, o Parlamento, 
a Prefeitura e a Igreja Votiva. Visita dos jardins do Palácio de 
Belvedere. Tarde livre. Possibilidade de participar em uma 
excursão opcional com visita ao interior da magnífica Ópera, 
construída no séc. XIX, e à Torre Giratória. Hospedagem. 

SAÍDAS

2017:
Abril 12, 26  
Maio 3, 10, 24  
Junho 7, 21, 28  
Julho 5, 26  
Agosto 2, 9, 16, 23  
Setembro 6, 13, 20, 27  
Outubro 4, 11

2018:
Março 7, 21

Visitando: Viena, Bratislava, Budapeste, Praga, Wadowice, Cracóvia, Auschwitz, Czestochowa, Varsóvia e Berlim

Viena

ÁUSTRIA

ALEMANHA

REP. TCHECA

HUNGRIA

POLÔNIA

ESLOVÁQUIA

ESLOVÊNIA
CROÁCIA

BUDAPESTE

BERLIM

BRATISLAVA

VARSÓVIA

CRACÓVIA

VIENA

PRAGA

CZESTOCHOWA

AUSCHWITZ
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, 
agosto e outubro 2017 € 2.050 € 1.015

julho e setembro 2017 € 2.175 € 1.015

março 2018 € 1.915 € 1.015
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Praga

Budapeste

Varsóvia

universitária, onde trabalhou Gregor Mendel no séc. XIX, 
o “pai” da genética. Chegada a Praga, belíssima cidade, um 
autêntico museu onde está bem patente a sua história de 
mais de mil anos. Hospedagem.

6º Dia - Praga
Café da manhã e visita desta bela cidade. Durante o passeio 
a pé, daremos especial destaque ao Castelo de Praga (antiga 
residência dos reis da Boêmia), com a Catedral de São Vito 
e, passando pela Igreja de São Nicolau, entrada na Igreja do 
Menino Jesus de Praga. Continuação pela Ponte Carlos, pela 
Praça da Cidade Velha e pela Prefeitura (com o seu relógio 
astronômico de 1410), Tarde livre. À noite, possibilidade de 
assistir a um espetáculo de Teatro Negro e jantar em um 
dos elegantes restaurantes “Art Deco” da cidade (opcional). 
Hospedagem.

7º Dia - Praga
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos um passeio visitando 
a Igreja de Nossa Senhora do Loreto com o seu fabuloso 
tesouro de ouro e diamantes, a Rua do Ouro, onde viveu 
Franz Kafka, a Basílica de S. Jorge e os jardins do Palácio de 
Wallenstein (opcional). Hospedagem.

8º Dia - Praga > Wadowice > Cracóvia
Após o café da manhã, continuação da viagem passando 
junto a Brno, capital da Morávia e segunda maior cidade do 
país. Continuação até à fronteira. Tempo livre para almoço 
e entrada na Polônia. Na parte da tarde, chegaremos em 
Wadowice, terra natal do Papa João Paulo II. Tempo livre. 
Continuação para Cracóvia, uma das mais belas cidades da 
Europa Central e antiga capital da Polônia. Hospedagem.

9º Dia - Cracóvia
Café da manhã. Possibilidade de participar numa excursão 
opcional às antigas Minas de Sal de Wieliczka, tombadas 
pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. No meio 
da manhã, visita de Cracóvia, com destaque para o “Monte 
Wawel” com seu Castelo, a Catedral (entrada) e para a Praça 
do Mercado, uma das maiores da Europa. Tarde livre. Esta 
noite poderá participar de um jantar típico com música 
polonesa (opcional). Hospedagem.

10º Dia - Cracóvia > Auschwitz > Czestochowa > 
Varsóvia
Após o café da manhã, viagem até à pequena cidade de 
Auschwitz, onde se situa o antigo campo de concentração. 

Após a visita, continuação para Czestochowa, capital religiosa 
da Polônia. Visita ao Santuário de Jasna Gora onde se 
encontra a famosa pintura da “Virgem Negra”. Continuação 
para Varsóvia. Hospedagem.

11º Dia - Varsóvia
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, com 
destaque para o Palácio da Ciência e da Cultura, o Parque 
Lazienkowski (com o monumento a Chopin), a Estrada 
Real e o centro histórico, totalmente reconstruído depois 
da II Guerra Mundial, terminando na Praça da Sereia. Tarde 
livre para compras ou visitas a gosto pessoal. Ao final do dia, 
possibilidade de assistir a um concerto de música de Chopin 
(opcional). Hospedagem.

12º Dia - Varsóvia > Berlim
Depois do café da manhã, viagem através da região da 
“grande Polônia”, berço da nação polonesa, para Berlim. Para 
a noite, sugerimos um passeio para visitar os centros da vida 
noturna de Berlim, o novo e o antigo - a Postdamer Platz e o 
bairro judeu (opcional). Hospedagem.

13º Dia - Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para: 
Alexanderplatz (coração da antiga Berlim Leste), e partes do 
famoso Muro de Berlim. Passaremos ainda pelas catedrais 
Protestante e Católica, a ilha dos Museus, a avenida Unter 
den Linden, a Universidade Humboldt, o Teatro da Ópera, as 
Portas de Brandenburgo, o Reichstag e a famosa e extensa 
avenida Kurfürstendamm. À tarde, sugerimos participar de 
uma excursão opcional a Potsdam com visita de um dos 
palácios imperiais (entrada) e passeio pelos jardins do Palácio 
de Sanssouci. Hospedagem.

14º Dia - Berlim
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia 
livre para visitas de gosto pessoal. Sugerimos conhecer 
a Ilha dos Museus, a Torre Alexander (café-restaurante 
giratório), fazer um passeio de barco no rio Spree, ou uma 
compra no KDW ou nas Galerias Lafayette.

15º Dia - Saída de Berlim
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã 
(o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre 
até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de 
regresso.



 HOTÉIS
BERLIM
MARITIM PROARTE HOTEL BERLIN H H H H

NUREMBERG 
MARITIM HOTEL NÜRNBERG H H H H

HEIDELBERG
HEIDELBERG MARRIOTT HOTEL  H H H H

MULHOUSE
MERCURE MULHOUSE CENTRE  H H H H

ZERMATT
SCHLOSSHOTEL ZERMATT H H H H 
SCHWEIZERHOF H H H H

LUCERNA
GRAND HOTEL EUROPE H H H H

FUSSEN
LUITPOLDPARK HOTEL H H H H

MUNIQUE
PULLMAN MUNICH  H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 20 maio e 9 setembro a hospedagem 

em Heidelberg será substituída por Mannheim 
(aproximadamente a 20km) no Maritim Hotel 
Mannheim  H H H H

• Nas saídas de 8 julho e 23 setembro, devido a 
congressos e feiras, a hospedagem em Heidelberg 
poderá ser em um hotel localizada nos arredores.

• Na saída de 20 maio o hotel em Zermatt é o 
Ambassador Zermatt H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, 
a hospedagem poderá ser em outros hotéis e/ou 
cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 12 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Berlim, Strasbourg, Berna e Munique;
• Outras cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Dresden, Nuremberg, Heidelberg, Colmar, 
Mulhouse, Lucerna, Zurique, Quedas do Reno e Wies;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Igreja de Fraumünster, Castelo de 
Neuschwanstein e Igreja de Wies;

• Trem de Tasch para Zermatt.

DESDE € 2.250
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Portas de Brandenburgo, o Reichstag e a famosa e extensa 
avenida Kurfürstendamm. Tarde livre para visitar ou 
atividades a gosto pessoal. Hospedagem.

3º Dia - Berlim
Café da manhã. Dia livre para visitas de gosto pessoal. 
Sugerimos uma excursão opcional a Potsdam, cidade 
palaciana, símbolo do poder da Prússia, onde em 1945 se 
encontraram Truman, Stalin e Churchill, para assinar o 
famoso “Tratado de Potsdam”. Hospedagem.

4º Dia - Berlim > Dresden > Nuremberg
Café da manhã e saída em direção a Dresden, cidade 
apelidada a “Florença do Elba” pela quantidade de edifícios 
históricos e por sua antiga tradição artística. Faremos 
um passeio a pé para conhecer alguns dos pontos mais 
importantes da cidade, com destaque para o Zwinger, a 
Ópera, o belo mural em faiança de Meissen conhecido 
como “O Cortejo dos Príncipes” e a Catedral. Tempo livre. 
Continuação para Nuremberg, importante cidade da 
Alemanha. Tempo livre. Hospedagem.

5º Dia - Nuremberg > Rotemburg > Heidelberg
Após o café da manhã, continuação da viagem até 
Rotemburg, uma das mais antigas e encantadoras cidades 
da Rota Romântica. Passeio a pé para descobrir os pontos 
mais belos desta linda cidade que preserva um dos mais 

Alemanha 
Romântica 
e Maravilhas 
da Suíça
13 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Berlim
Chegada no aeroporto de Berlim, recepção e traslado para 
o hotel. Hospedagem. Sugerimos um passeio para visitar 
os centros da vida noturna de Berlim, o novo e o antigo - a 
Postdamer Platz e o bairro judeu (opcional). Hospedagem.

2º Dia - Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para: 
Alexanderplatz (coração da antiga Berlim Leste), e partes do 
famoso Muro de Berlim. Passaremos ainda pelas catedrais 
Protestante e Católica, a ilha dos Museus, a avenida Unter 
den Linden, a Universidade Humboldt, o Teatro da Ópera, as 

FRANÇA

ITÁLIA

BÉLGICA

SAÍDAS

2017:
Maio 20  
Junho 10  
Julho 8  
Agosto 12  
Setembro 9, 23

Visitando: Berlim, Dresden, Nuremberg, Rotemburg, Heidelberg, Strasbourg, Colmar, Berna, Zermatt, Lucerna, Zurique, Schaff-
hausen, Fussen, Castelo de Neuschwanstein, Oberammergau e Munique

Berlim
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ALEMANHA

SUÍÇA

BERLIM

NUREMBERG

COLMAR

LUCERNA

MUNIQUE

ZURIQUE

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho e  
agosto 2017 € 2.250 € 955

julho e setembro 2017 € 2.350 € 955



Castelo de Neuschwanstein Colmar

Munique
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encantadores centros históricos medievais. Tempo livre. 
Continuação para Heidelberg, onde faremos um breve 
passeio a pé pelo centro histórico e comercial desta cidade 
universitária. Tempo livre. Hospedagem.

6º Dia - Heidelberg > Strasbourg > Colmar > 
Mulhouse
Café da manhã e saída em direção a Strasbourg, capital da 
Alsácia, região com uma cultura marcadamente alemã. 
Visita guiada do centro histórico, com destaque para o 
bairro conhecido como “Petite France”, com suas belas casas 
de madeira decoradas de flores, tombado pela UNESCO 
como Patrimônio da Humanidade. Continuação pela rota 
dos vinhos, onde se produzem os famosos “Traminner” 
e “Riesling”. Continuação para Colmar, onde faremos um 
pequeno passeio a pé, para admirarmos a arquitetura 
tipicamente alemã e o bairro da Petite Venise, com suas 
casas voltadas para os canais. Continuação para Mulhouse, 
segunda cidade da Alsácia Hospedagem

7º Dia - Mulhouse > Berna > Zermatt
Café da manhã e início da viagem para Berna, capital da 
Suíça. Visita guiada do centro histórico, em que se destacam 
as ruas de arcadas, a Fonte Záhringen, a Torre do Relógio 
e o Fosso dos ursos, animal que está na origem do nome 
da cidade e seu símbolo. Tempo livre. Prosseguimento até 
Tasch, onde tomaremos o trem para Zermatt, a uma altitude 
de 1.600 metros e uma das mais elegantes estações dos 
Alpes Suíços. Hospedagem.

8º Dia - Zermatt > Lucerna
Café da manhã. Manhã livre em Zermatt. Em hora a 
combinar, viagem para Lucerna, situada nas margens do 
lago dos Quatro Cantões. Pequeno passeio a pé pelo centro 
da cidade, uma das mais bonitas da Suíça. Hospedagem.

9º Dia - Lucerna
Café da manhã e dia livre em Lucerna. Poderá aproveitar 
para fazer um lindíssimo passeio opcional de meio-dia ao 
Monte Pilatus, subindo de teleférico e descendo no trem 
de cremalheira mais inclinado do mundo, com vistas 
inesquecíveis dos vales. Hospedagem.

10º Dia - Lucerna > Zurique > Schaffhausen > Fussen
Após o café da manhã saímos para Zurique, capital financeira 
da Suíça, para uma visita panorâmica com parada junto ao 
lago de Zurique e um passeio pelo centro histórico, com suas 
varandas de sacada pintadas e visita da Igreja Fraumünster. 
Tempo livre. Continuação para Schaffhausen, para 
admirarmos as famosas “Quedas do Reno”. Continuação para 
Fussen, passando ao redor do imenso Lago de Constança. 
Hospedagem.

11º Dia - Fussen > Wies > Oberammergau > Munique
Café da manhã. Iniciamos nosso dia com a visita de 
um dos mais belos e românticos castelos da Europa; 
Neuschwanstein, mandado construir pelo rei Luís II da 
Baviera na metade do século XIX. Continuação para 
Wies, para visita da belíssima igreja barroca, tombada 
como Patrimônio da Humanidade. Prosseguimento para 
Oberammergau, uma das mais lindas cidades da região, 

famosa por seus prédios pintados com motivos religiosos 
ou de contos de fadas. Continuação para Munique, capital da 
Baviera, da cerveja e da BMW. Hospedagem.

12º Dia - Munique
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade de 
Munique com destaque para a Prefeitura, a Praça da Ópera 
com o Palácio Real, a Avenida Maximillian e a Konigsplatz 
com os seus magníficos edifícios de inspiração neoclássica. 
Tarde e noite livres. Sugerimos um passeio opcional ao Museu 
Alemão, dedicado às Ciências e às Técnicas e ao Parque 
Olímpico. Hospedagem.

13º Dia - Saída de Munique
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá conti nuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
VARSÓVIA
NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM  H H H H

GDANSK
SCANDIC HOTEL GDANSK H H H H

BRESLÁVIA
Q HOTEL PLUS WROCLAW H H H H

CRACÓVIA
PARK INN BY RADISSON KRAKOW HOTEL H H H H

NOTAS:
• Na saída de 12 agosto o hotel em Gdansk é o Focus 

Hotel Premium Gdansk H H H H

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal com sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 13 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Varsóvia, Gdansk, Auschwitz, Wieliczka (Minas de 
Sal), Cracóvia e Czestochowa (Santuário);

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Torun, Breslávia e Wadowice;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Castelo de Malbork, Campo de 
Concentração de Auschwitz, Minas de Sal de 
Wieliczca, Catedral de Cracóvia e Santuário de 
Jasna Gora.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.380
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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3º Dia - Gdansk > Malbork > Gdansk
Café da manhã e visita panorâmica de Gdansk: a Porta 
Dourada que dá acesso ao “Longo Mercado”, a “Corte Artus”, 
a Fonte de Netuno e a Basílica de Santa Maria. Almoço. 
Esta tarde faremos um belíssimo passeio a Malbork, para 
conhecer a mais famosa fortaleza da Ordem dos Cavaleiros 
Teutônicos (entrada). Jantar e hospedagem no hotel. 

4º Dia - Gdansk > Torun > Breslávia
Café da manhã e saída para Torun, terra natal do famoso 
astrônomo Nicolau Copérnico e importante cidade 
histórica. Breve passeio pelo centro histórico e almoço. 
À tarde, continuação para Breslávia, onde faremos um 
pequeno passeio a pé, para conhecer a linda Praça Rynek 
com o complexo de sua bela e grande Prefeitura. Jantar e 
hospedagem no hotel.

5º Dia - Breslávia > Auschwitz > Wadowice > 
Cracóvia
Café da manhã e viagem até Auschwitz, onde se situa o 
antigo campo de concentração, cujos pavilhões, agora 
transformados em museu, são um impressionante 
testemunho do Holocausto (visita do complexo). Almoço e 

Circuito da 
Polônia 
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada em Varsóvia
Chegada no aeroporto de Varsóvia e traslado para o hotel. 
Jantar e hospedagem no hotel. 
Nota importante: Para podermos garantir todos os serviços, 
a chegada a Varsóvia deverá ocorrer antes das 17h00.

2º Dia - Varsóvia > Gdansk
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para o 
Palácio da Ciência e da Cultura, o Parque Lazienkowski (com 
o monumento a Chopin), a Estrada Real e o centro histórico. 
Almoço. Prosseguimento da viagem para a surpreendente 
cidade de Gdansk, ligada ao movimento sindical “Solidariedade”. 
Jantar e hospedagem no hotel.

SAÍDAS

2017: 
Julho 15, 29  
Agosto 12, 26

Visitando: Varsóvia, Gdansk, Malbork, Torun, Breslávia, Auschwitz, Wadowice, Cracóvia e Czestochowa

Varsóvia

REP. TCHECA

RÚSSIA

BIELORRÚSSIAPOLÔNIA

ESLOVÁQUIA

VARSÓVIA

CZESTOCHOWA

CRACÓVIA

BRESLÁVIA

GDANSK

AUSCHWITZ

PLUS*
CIRCUITO

* Todas as refeições e visitas incluídas desde o jantar do 
1º dia ao café da manhã do 8º dia

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

julho e agosto 2017 € 1.380 € 340



CracóviaCzestochowa

Gdansk

continuação para Wadowice, cidade-natal do papa João Paulo 
II, onde teremos a oportunidade de visitar a Igreja paroquial 
onde Sua Santidade foi batizado. Continuação para Cracóvia. 
Jantar e hospedagem no hotel.

6º Dia - Cracóvia
Café da manhã e saída para visita às antigas Minas de Sal 
de Wieliczka, tombadas pela UNESCO como Patrimônio da 
Humanidade. No meio da manhã, visita da antiga capital da 
Polônia, centro cultural e histórico do país. Destaque para o 
“Monte Wawel” e o seu Castelo, a Catedral (entrada) e para 
a Praça do Mercado, uma das maiores da Europa, com a 
belíssima Igreja de Sta. Maria, a torre da Prefeitura e da não 
menos famosa, “Galeria dos Panos”. Almoço. Tarde livre. 
À noite, saída para jantar em um restaurante típico com 
música. Hospedagem.

7º Dia - Cracóvia > Czestochowa > Varsóvia
Café da manhã e saída para Czestochowa, capital religiosa da 
Polônia e um dos mais importantes santuários de devoção 
mariana no mundo. Visita ao Santuário de Jasna Gora onde 
se encontra a famosa pintura da “Virgem Negra”, padroeira da 
Polônia. Almoço. De tarde, continuação para Varsóvia. Jantar e 
hospedagem no hotel.

8º Dia - Saída de Varsóvia
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

PLUSSERVIÇOS

13 refeições em restaurantes 
locais e hotéis

Minas de Sal de Wieliczka

Campo de Concentração 
de Auschwitz

Santuário de Jasna Gora - Czestochowa
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 HOTÉIS
HELSINQUE
SCANDIC SIMONKENTÄ HELSINKI H H H H

TALLINN
NORDIC HOTEL FORUM H H H H

RIGA
WELLTON RIGA HOTEL & SPA H H H H

VILNIUS
ARTIS CENTRUM HOTEL  H H H H 
EUROPA ROYALE VILNIUS H H H H

VARSÓVIA
RADISSON BLU CENTRUM HOTEL H H H H H

NOTAS:
• Na saída de 15 julho o hotel em Riga é o Radisson Blu 

Hotel Latvija H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 13 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Helsinque, Tallinn, Riga, Vilnius e Varsóvia;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Igreja Temppeliaukio (sempre que 
possível), Catedral Alexander Nevsky e Catedral 
Dome;

• Ferry Helnsinque/Tallinn, em 2ª classe;
• Visita do Museu ao Ar Livre em Riga;
• Espetáculo de música tradicional durante o jantar 

em Vilnius;
• Espetáculo de música e danças tradicionais durante 

o jantar em Varsóvia.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.690
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS
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2º Dia - Helsinque > Tallinn
Café da manhã. Início da visita panorâmica de Helsinque. 
Passagem pelos locais de maior interesse, com destaque 
para a Praça do Senado e a Catedral, o mercado ao ar 
livre, o parque Kaivopuisto, a estátua do herói nacional, o 
Marechal Mannerheim, o Parlamento e o monumento ao 
compositor Sibelius. Visita (sempre que possível) da Igreja 
“Temppeliaukio”, famosa pela sua aquitetura, escavada 
na Rocha. Em hora a informar, traslado ao porto para 
embarque em Ferry com destino a Tallinn. Almoço a bordo. 
Chegada a Tallinn e traslado para o hotel. Restante tarde 
livre. Jantar em restaurante local. Hospedagem.

3º Dia - Tallinn > Riga
Café da manhã. Visita da cidade, com um curto percurso 
de ônibus ao longo das muralhas, até à colina de Toompea. 
Continuação, a pé, pela parte velha da cidade com destaque 
para o Castelo de Toompea, a Catedral de Alexandre Nevsky 
e a Igreja Dome, a Praça Visionária e a Igreja de S. Nicolau, a 
antiga Prefeitura e a Igreja do Espírito Santo. Passagem pela 
Rua Katerina Gild onde se pode apreciar grande variedade 

 Novo Roteiro

Circuito dos 
Países Bálticos 
e Polônia 
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Helsinque
Chegada no aeroporto de Helsinque, recepção e traslado 
ao hotel. Restante do dia para os primeiros contatos com a 
cidade. Jantar e hospedagem.
Nota importante: Para podermos garantir todos os serviços, 
a chegada a Helsinque deverá ocorrer antes das 17h00.

SAÍDAS

2017: 
Junho 3  
Julho 8, 15, 22, 29  
Agosto 5, 12, 19, 26

Visitando: Helsinque, Tallinn, Riga, Vilnius e Varsóvia

Tallinn

BIELORRÚSSIA
POLÔNIA

FINLÂNDIA

RÚSSIA

RÚSSIA

ESTÔNIA

LETÔNIA

LITUÂNIA

VARSÓVIA

TALLINN

VILNIUS

RIGA

HELSINQUE

PLUS*
CIRCUITO

* Todas as refeições e visitas incluídas desde o jantar do 
1º dia ao café da manhã do 8º dia

SUÉCIA

MAR BÁLTICO

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho a agosto 2017 € 1.690 € 415
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Riga

Vilnius

Helsinque

de artesanato. Após o almoço em restaurante local, saída 
em direção a Riga. À chegada, hospedagem e jantar no 
hotel.

4º Dia - Riga
Café da manhã e saída para visita de Riga, com destaque 
para: o bairro de edifícios “Art Noveau”, a Casa da Ópera 
Nacional e o Monumento da Liberdade, Konventhof, a igreja 
de S. Pedro, a Casa da Irmandade dos Cabeças Negras, as 
Casas de Grêmios Pequenos e Grandes e a Catedral Dome 
(entrada). Veremos ainda a Bolsa, o Castelo de Riga, o dique 
do rio Daugava, o Monumento a Liberdade e a Ópera. 
Almoço em restaurante local. De tarde, visita do Museu ao 
Ar Livre. Jantar no hotel. Hospedagem.

5º Dia - Riga > Vilnius
Café da manhã e saída em direção a Vilnius. Almoço no 
percurso. Chegada ao hotel em Vilnius. Saída para visita 
panorâmica da cidade, com destaque para a Catedral de 
S. Pedro e S. Paulo, a Rua Gediminas e a Torre Gediminas, 
o Palácio Presidencial do século XIV, a Universidade 
do século XVI, a Igreja de St. John’s, o Bairro Judeu e a 
Prefeitura. Jantar típico com música tradicional lituana. 
Hospedagem.

6º Dia - Vilnius > Varsóvia
Após o café da manhã, saída em direção à cidade de 
Varsóvia. Almoço em restaurante local. Chegada a Varsóvia e 
hospedagem. Jantar no hotel.

7º Dia - Varsóvia
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, com destaque 
para o Palácio da Ciência e da Cultura, o Parque Lazienkowski 
(com o monumento a Chopin), a Estrada Real, com seus 
belos palácios, residências aristocráticas, estátuas e igrejas 
antigas, e o centro histórico, totalmente reconstruído depois 
da IIª Guerra Mundial, terminando na Praça da Sereia. 
Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de 
caráter pessoal. À noite, jantar típico com música e danças 
polonesas. Hospedagem.

8º Dia - Saída de Varsóvia
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

PLUSSERVIÇOS

Visita do Museu ao ar livre em Riga

Espetáculo de música tradicional 
durante o jantar em Vilnius

Espetáculo de música e danças tradicionais 
durante o jantar em Varsóvia

13 refeições em restaurantes 
locais e hotéis



 HOTÉIS
COPENHAGUE
SCANDIC HOTEL COPENHAGUEN  H H H H

AARHUS
COMWELL AARHUS H H H H

STAVANGER
RADISSON BLU ROYAL HOTEL  H H H H

BERGEN
SCANDIC  ØRNEN  H H H H

OSLO
THON HOTEL OPERA H H H H

ESTOCOLMO
SCANDIC GRAND CENTRAL  H H H H

ESTOCOLMO/TALLINN (FERRY BOAT NOTURNO)
TALLINK SILJA LINES

TALLINN
RADISSON BLU SKY HOTEL H H H H 
NORDIC HOTEL FORUM H H H H

HELSINQUE
SCANDIC SIMONKENTÄ HELSINKI H H H H

SÃO PETERSBURGO
GRAND HOTEL EMERALD H H H H H

MOSCOU
MOSCOW MARRIOTT GRAND HOTEL H H H H H

NOTAS:
• Na saída de 4 agosto o hotel em Aarhus é o Radisson 

Blu Scandinavia Hotel  H H H H

• Na saída de 1 setembro o hotel em Oslo é o Radisson 
Blu Plaza Hotel  H H H H

• Na saída de 18 agosto o hotel em Estocolmo é o 
Courtyard by Marriott Stockholm H H H H

• Na saída de 9 junho o hotel em Helsinque é o Radisson 
Blu Royal Hotel H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, 
a hospedagem poderá ser em outros hotéis e/ou 
cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 19 Cafés da manhã buffet e 2 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslado de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Copenhague, Bergen, Oslo, Estocolmo, Tallinn, 
Helsinque, São Petersburgo e Moscou;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Odense, Legolândia, Aarhus, Stavanger, Flam, 
Cascatas de Voringsfossen e Karlstad;

• Entradas em museus e monumentos de acordo com 
o itinerário: Legolândia, Museu Kon Tiki, Prefeitura de 
Estocolmo, Catedral Alexander Nevsky, Igreja Dome, Igreja 
da Temppeliaukio (sempre que possível), Catedral de 
Pedro e Paulo, Museu Hermitage, Kremlin e sua Catedral;

• Trem Voss-Myrdal & Myrdal-Flam;
• Trem Allegro Helsinque/São Petersburgo (2ª classe);
• Trem SAPSAN São Petersburgo/Moscou (2ª classe);
• Ferries Hirtshalls/Kristiansand, Mortavika/Arsvagen, 

Sandviksvangen/Halhjelm, Flam/Gudvangen, 
Estocolmo/Tallinn e Tallinn/Helsinque.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

IMPORTANTE:
Para que possamos garantir lugares próximos nos trens 
entre Helsinque, São Petersburgo e Moscou, solicitamos 
que forneça os dados de seu passaporte no ato da 
reserva.

DESDE € 4.440
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

3º Dia - Copenhague > Odense > Bilund > Aarhus
Após o café da manhã, saída em direção à Ilha de Fyn 
também chamada “Jardim da Dinamarca”. Breve parada em 
Odense, cidade natal de Hans Christian Andersen, autor de 
contos infantis famosos como “O Soldadinho de Chumbo”, “O 
Patinho Feio” e “A Pequena Sereia”. Continuação em direção 
à Península da Jutlandia e parada em Bilund para visitar o 
Parque Legolândia. Prosseguimento para Aarhus, segunda 
maior cidade e porto dinamarquês. Hospedagem.

4º Dia - Aarhus > Hirtshalls > Kristiansand > 
Stavanger
Após o café da manhã, saída para Hirtshalls e embarque em 
“ferry-boat” para travessia do estreito de Skagerrak. Chegada 
a Kristiansand. Desembarque e prosseguimento da viagem, 
através de belas paisagens e fiordes, por Lyngdal e Kvinesdal 
até Stavanger, encantadora cidade portuária do sul da 
Noruega. Hospedagem.

5º Dia - Stavanger > Mortavika > Sandviksvagen > 
Bergen
Café da manhã. Prosseguimento da viagem através de 
belas paisagens e de magníficos fiordes até Mortavika. 
Breve travessia para Arsvagen. Continuação pela costa até 
Sandviksvagen, onde efetuaremos uma nova travessia em 
“ferry-boat” até Halhjelm. Desembarque e prosseguimento 
para Bergen, segunda maior cidade norueguesa e conhecida 
como a “cidade da madeira”. Bergen é a “porta de entrada 
para os fiordes”. À tarde, visita panorâmica da cidade com 

Escandinávia 
e Rússia
20 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Copenhague
Chegada no aeroporto de Copenhague, recepção e traslado 
para o hotel. Hospedagem e tempo livre para descobrir os 
encantos desta que é a maior cidade do norte da Europa.

2º Dia - Copenhague
Após o café da manhã, visita panorâmica da bela 
capital dinamarquesa, com destaque para o Palácio 
Real de Amalienborg, residência oficial da família real 
dinamarquesa (parada); o Castelo de Christianborg, sede 
do Parlamento; a Prefeitura, grandioso edifício de estilo 
dinamarquês e da renascença italiana; o Tivoli; a pequena 
Sereia (parada), escultura de bronze que desde 1934 é o 
símbolo romântico de Copenhague. Regresso ao hotel. 
Tarde livre. Poderá participar de uma excursão opcional 
aos Castelos da Dinamarca de Frederiksborg (interior), 
conhecido como o “Versailles” do norte da Europa, e a 
Kronborg (exterior), o mais belo Castelo Renascentista da 
Escandinávia.

SAÍDAS

2017:
Junho 9, 23  
Julho 7, 21  
Agosto 4, 11, 18  
Setembro 1

Visitando: Copenhague, Odense, Legolândia, Aarhus, Stavanger, Bergen, Oslo, Estocolmo, Tallinn, Helsinque, São Petersburgo 
e Moscou

Stavanger

Copenhague
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NORUEGA

FINLÂNDIA

SUÉCIA

RÚSSIA

ESTÔNIA

LETÔNIAMAR 
BÁLTICO

MAR DO
NORTE

COPENHAGUE

AARHUS

KRISTIANSAND

TALLINN

MOSCOU

SÃO PETERSBURGO
HELSINQUE

STAVANGER

ESTOCOLMO
OSLO

BERGEN

DINAMARCA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho e agosto 2017 € 4.440 € 1.735

julho e setembro 2017 € 4.565 € 1.735



Tallinn

Moscou
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destaque para: a área do porto com a sua arquitetura de 
madeira do século XVI, a igreja de Santa Maria e o mercado 
de pescado que vende todas as especialidades do norte 
da Escandinávia, como o salmão e a carne de baleia. 
Hospedagem.

6º Dia - Bergen > Voss > Flam > Bergen
Café da manhã. Partida para um dos mais belos percursos da 
nossa viagem. Passando por regiões de rara beleza, chegamos 
a Voss para embarque no trem para Myrdal. Nesta estação de 
montanha iniciaremos, também de trem, uma espetacular e 
inesquecível viagem, num cenário de belíssimas paisagens 
de montanhas cobertas de neve, cascatas e encostas 
escarpadas, até à idílica Flam. Continuação do passeio em 
barco pelo magestoso fiorde Sognefjord que, com os seus 
204 km de comprimento e 1308 metros de profundidade, é 
considerado o mais emblemático da Noruega e o segundo 
maior do Mundo. Chegada a Gudvangen e continuação da 
nossa viagem em ônibus até o Hotel Stalheim. Parada para 
apreciar a maravilhosa paisagem do alto da montanha. 
Regresso a Bergen. Hospedagem.

7º Dia - Bergen > Gol > Oslo
Café da manhã e partida por paisagens maravilhosas ao 
longo o fiorde Eid, por Kvanndal até Bruravik. Continuação da 
viagem através das impressionantes paisagens norueguesas, 
desenhadas pelos fiordes e vales glaciais. Prosseguimento 
por Fossli, Gol e pelo extenso vale de Hallingdal. Chegada a 
Oslo ao fim da tarde. Hospedagem.

8º Dia - Oslo
Café da manhã e visita da cidade mais antiga da 
Escandinávia. Conheceremos a fortaleza Akerhus, a 
Prefeitura e a velha cidade de Christiania, além do Parque 
Frogner, onde apreciaremos algumas das mais de 600 
estátuas em bronze e granito de autoria de Vigeland, as 
quais expressam as várias fases da vida do homem, desde 
o nascimento até a morte, com os seus sentimentos. 
Prosseguimento para a Península de Bygdoy, onde 
visitaremos o Museu da Jangada “Kon Tiki” (entrada). 
Tarde livre em que poderá aproveitar para visitar o Museu 
Viking, indispensável para os interessados no panorama da 
fascinante história desse povo. Hospedagem.

9º Dia - Oslo > Estocolmo
Após o café da manhã, prosseguimento da viagem por 
Karlstad e Karlskoga, a cidade de Alfred Nobel, químico sueco 
que em 1867 inventou a dinamite. Deixou em testamento 
a criação dos famosos prêmios Nobel que anualmente 
distinguem homens e mulheres que se destacam nas áreas 
da literatura, física, química, medicina, economia e paz. 
Continuação para Estocolmo e chegada ao fim da tarde. 
Hospedagem.

10º Dia - Estocolmo
Após o café da manhã, visita à capital da Suécia, fundada 
em 1252, com um belo conjunto de construções clássicas e 
luxuosas: a Prefeitura (entrada), mundialmente conhecida 
pelas suas Sala Azul e Sala Dourada (onde anualmente se 
realiza o banquete e o baile de gala dos laureados com o 
Prêmio Nobel); a famosa área comercial de Kungsgatan; 
o Parlamento Sueco (Riksdag); a pitoresca parte antiga 
chamada Gamla Stan, onde a cidade foi fundada; e o Palácio 
Real (Slottsback). Subida ao mirante de Fjallgatan para uma 
das mais belas vistas panorâmicas da cidade. Tarde livre, 
que poderá aproveitar para conhecer o Museu Vasa (o mais 
visitado da Escandinávia), seguido de um pequeno cruzeiro 
no Mar Báltico. Hospedagem.

11º Dia - Estocolmo > Tallinn
Café da manhã e parte do dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Em hora a combinar localmente, traslado ao porto 
para embarque num agradável “ferry-boat” dotado de bares, 
restaurantes, salão de baile, sala de jogos, “free-shop” e 
muitos outros atrativos que proporcionarão uma animada 
e agradável travessia até Tallinn. Jantar livre a bordo e 
hospedagem em cabines externas.

12º Dia - Tallinn
Café da manhã a bordo. Chegada em Tallinn e desembarque. 
Visita panorâmica da cidade, capital da Estônia. Passaremos 
pela Colina de Toompea com o seu Castelo, visitaremos 
a Catedral Alexander Nevsky (entrada) e a Igreja Dome 
(entrada). Continuação pela Rua Pikk até a parte baixa da 
cidade onde se destaca a igreja Niguliste, a Igreja do Espírito 
Santo e a antiga Prefeitura. Resto do dia livre para atividades 
de caráter pessoal. Hospedagem.

13º Dia - Tallinn > Helsinque
Café da manhã e traslado ao porto para embarque em 
“ferry” com destino a Helsinque. Na chegada, visita da 
bela e moderna capital da Finlândia com destaque para 
a Universidade, a Catedral Luterana de Tuomiokirkko, 
o Estádio Olímpico, palco das Olimpíadas em 1952, o 
Parlamento, o Mercado Kauppatori e o agitado cais da 
cidade com os seus barcos quebra-gelos. Visita (sempre 
que possível) da famosa Igreja de Temppeliaukio, esculpida 
na rocha e conhecida pela sua planta circular cuja cúpula 
é uma gigantesca espiral de fios de cobre que criam 
uma interessante ilusão ótica. Restante do tempo livre. 
Hospedagem.

14º Dia - Helsinque > São Petersburgo
Depois do café da manhã, traslado à estação central para 
embarque no trem Allegro com destino a São Petersburgo. 
Chegada no início da tarde, traslado para o hotel e 
hospedagem. Tempo livre para os primeiros contatos com a 
cidade. Jantar no hotel.

15º Dia - São Petersburgo
Café da manhã e saída para visita panorâmica desta cidade, a 
mais bonita da Rússia, projetada e construída nas margens do 
Rio Neva pelo mítico Czar Pedro I “O Grande”, em 1703. Visita 
a Fortaleza de Pedro e Paulo e sua Catedral (entrada). Tempo 
livre, onde poderá aproveitar para participar em excursões 
opcionais organizadas localmente. Hospedagem.

16º Dia - São Petersburgo
Café da manhã e saída para visita do Museu Hermitage 
(entrada), um dos museus mais famosos do mundo, 
junto com os Museus do Louvre e do Prado. O edifício 
originalmente era residência dos Czares e conta com quase 
5.000 salas; a parte mais antiga do Museu tem obras de Da 
Vinci, Rafael, Giorgione, Rembrandt e outros. Tempo livre 
para atividades de caráter pessoal ou participar em excursões 
organizadas localmente. Hospedagem.

17º Dia - São Petersburgo > Moscou
Café da manhã e manhã livre em São Petersburgo. Em hora 
a combinar, traslado para a estação e embarque no trem 

SAPSAN com destino a Moscou. Na chegada, traslado ao 
hotel. Hospedagem e jantar no hotel.

18º Dia - Moscou
Café da manhã e saída para visita panorâmica da magnífica 
capital russa, com destaque para as áreas administrativa e 
comercial, em que veremos o novo centro de negócios desta 
dinâmica cidade, a Catedral de S. Salvador o imponente 
monumento a Pedro-o-Grande, no meio do rio Moscou e o 
parque de Novodevichy, onde se situa o convento do mesmo 
nome. Visitaremos ainda o complexo do Kremlin e suas belas 
catedrais ortodoxas (entrada) e veremos a Praça Vermelha, 
com a Basílica de S. Basílio e o fascinante shopping GUM. 
Hospedagem.

19º Dia - Moscou
Estadia em regime de café da manhã. Dia livre para visitas 
a gosto pessoal, onde poderá aproveitar para participar em 
excursões opcionais organizadas localmente. Hospedagem.

20º Dia - Saída de Moscou
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
COPENHAGUE
SCANDIC HOTEL COPENHAGUEN  H H H H

AARHUS
COMWELL AARHUS H H H H

STAVANGER
RADISSON BLU ROYAL HOTEL  H H H H

BERGEN
SCANDIC  ØRNEN  H H H H

OSLO
THON HOTEL OPERA H H H H

ESTOCOLMO
SCANDIC GRAND CENTRAL  H H H H

ESTOCOLMO/TALLINN (FERRY BOAT NOTURNO)
TALLINK SILJA LINES

TALLINN
RADISSON BLU SKY HOTEL H H H H 
NORDIC HOTEL FORUM H H H H

HELSINQUE
SCANDIC SIMONKENTÄ HELSINKI H H H H

NOTAS:
• Na saída de 4 agosto o hotel em Aarhus é o Radisson 

Blu Scandinavia Hotel  H H H H

• Na saída de 1 setembro o hotel em Oslo é o Radisson 
Blu Plaza Hotel  H H H H

• Na saída de 18 agosto o hotel em Estocolmo é o 
Courtyard by Marriott Stockholm H H H H

• Na saída de 9 junho o hotel em Helsinque é o 
Radisson Blu Royal Hotel H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 13 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Copenhague, Bergen, Oslo, Estocolmo, Tallinn e 
Helsinque;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Odense, Legolândia, Aarhus, Stavanger, Flam, 
Cascatas de Voringsfossen e Karlstad;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Legolândia, Museu Kon Tiki, 
Prefeitura de Estocolmo, Catedral Alexander Nevsky, 
Igreja Dome e Igreja da Temppeliaukio (sempre que 
possível);

• Trem Voss-Myrdal & Myrdal-Flam;
• Ferries Hirtshalls/Kristiansand, Mortavika/Arsvagen, 

Sandviksvangen/Halhjelm, Flam/Gudvangen, 
Estocolmo/Tallinn e Tallinn/Helsinque.

DESDE € 3.040
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

“Versailles” do norte da Europa, e a Kronborg (exterior), o mais 
belo Castelo Renascentista da Escandinávia.

3º Dia - Copenhague > Odense > Bilund > Aarhus
Após o café da manhã, saída em direção à Ilha de Fyn 
também chamada “Jardim da Dinamarca”. Breve parada em 
Odense, cidade natal de Hans Christian Andersen, autor de 
contos infantis famosos como “O Soldadinho de Chumbo”, “O 
Patinho Feio” e “A Pequena Sereia”. Continuação em direção 
à Península da Jutlandia e parada em Bilund para visitar o 
Parque Legolândia. Prosseguimento para Aarhus, segunda 
maior cidade e porto dinamarquês. Hospedagem.

4º Dia - Aarhus > Hirtshalls > Kristiansand > 
Stavanger
Após o café da manhã, saída para Hirtshalls e embarque em 
“ferry-boat” para travessia do estreito de Skagerrak. Chegada 
a Kristiansand. Desembarque e prosseguimento da viagem, 
através de belas paisagens e fiordes, por Lyngdal e Kvinesdal 
até Stavanger, encantadora cidade portuária do sul da 
Noruega. Hospedagem.

5º Dia - Stavanger > Mortavika > Sandviksvagen > 
Bergen
Café da manhã. Prosseguimento da viagem através de 
belas paisagens e de magníficos fiordes até Mortavika. 

Circuito da 
Escandinávia
14 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Copenhague
Chegada no aeroporto de Copenhague, recepção e traslado 
para o hotel. Hospedagem e tempo livre para descobrir os 
encantos desta que é a maior cidade do norte da Europa.

2º Dia - Copenhague
Após o café da manhã, visita panorâmica da bela capital 
dinamarquesa, com destaque para o Palácio Real de 
Amalienborg, residência oficial da família real dinamarquesa 
(parada); o Castelo de Christianborg, sede do Parlamento; 
a Prefeitura, grandioso edifício de estilo dinamarquês e da 
renascença italiana; o Tivoli; a pequena Sereia (parada), 
escultura de bronze que desde 1934 é o símbolo romântico 
de Copenhague. Regresso ao hotel. Tarde livre. Poderá 
participar de uma excursão opcional aos Castelos da 
Dinamarca de Frederiksborg (interior), conhecido como o 

SAÍDAS

2017:
Junho 9, 23  
Julho 7, 21  
Agosto 4, 11, 18  
Setembro 1

Visitando: Copenhague, Odense, Legolândia, Aarhus, Stavanger, Bergen, Oslo, Estocolmo, Tallinn e Helsinque

Bergen
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NORUEGA

FINLÂNDIA

SUÉCIA

RÚSSIA

ESTÔNIA

LETÔNIAMAR 
BÁLTICO

MAR DO
NORTE

COPENHAGUE

AARHUS

KRISTIANSAND

TALLINN

HELSINQUE

STAVANGER

ESTOCOLMO
OSLO

BERGEN

LITUÂNIA

POLÔNIA

DINAMARCA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho e agosto 2017 € 3.040 € 1.135

julho e setembro 2017 € 3.165 € 1.135



Copenhague

Estocolmo
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Breve travessia para Arsvagen. Continuação pela costa até 
Sandviksvagen, onde efetuaremos uma nova travessia em 
“ferry-boat” até Halhjelm. Desembarque e prosseguimento 
para Bergen, segunda maior cidade norueguesa e conhecida 
como a “cidade da madeira”. Bergen é a “porta de entrada 
para os fiordes”. À tarde, visita panorâmica da cidade com 
destaque para: a área do porto com a sua arquitetura de 
madeira do século XVI, a igreja de Santa Maria e o mercado 
de pescado que vende todas as especialidades do norte 
da Escandinávia, como o salmão e a carne de baleia. 
Hospedagem.

6º Dia - Bergen > Voss > Flam > Bergen
Café da manhã. Partida para um dos mais belos percursos 
da nossa viagem. Passando por regiões de rara beleza, 
chegamos a Voss para embarque no trem para Myrdal. 
Nesta estação de montanha iniciaremos, também de trem, 
uma espetacular e inesquecível viagem, num cenário 
de belíssimas paisagens de montanhas cobertas de 
neve, cascatas e encostas escarpadas, até à idílica Flam. 
Continuação do passeio em barco pelo magestoso fiorde 
Sognefjord que, com os seus 204 km de comprimento 
e 1308 metros de profundidade, é considerado o mais 
emblemático da Noruega e o segundo maior do Mundo. 
Chegada a Gudvangen e continuação da nossa viagem 
em ônibus até o Hotel Stalheim. Parada para apreciar a 
maravilhosa paisagem do alto da montanha. Regresso a 
Bergen. Hospedagem.

7º Dia - Bergen > Gol > Oslo
Café da manhã e partida por paisagens maravilhosas ao 
longo o fiorde Eid, por Kvanndal até Bruravik. Continuação da 
viagem através das impressionantes paisagens norueguesas, 
desenhadas pelos fiordes e vales glaciais. Prosseguimento 
por Fossli, Gol e pelo extenso vale de Hallingdal. Chegada a 
Oslo ao fim da tarde. Hospedagem.

8º Dia - Oslo
Café da manhã e visita da cidade mais antiga da 
Escandinávia. Conheceremos a fortaleza Akerhus, a 
Prefeitura e a velha cidade de Christiania, além do Parque 
Frogner, onde apreciaremos algumas das mais de 600 
estátuas em bronze e granito de autoria de Vigeland, as 
quais expressam as várias fases da vida do homem, desde 
o nascimento até a morte, com os seus sentimentos. 
Prosseguimento para a Península de Bygdoy, onde 
visitaremos o Museu da Jangada “Kon Tiki” (entrada). 

Tarde livre em que poderá aproveitar para visitar o Museu 
Viking, indispensável para os interessados no panorama da 
fascinante história desse povo. Hospedagem.

9º Dia - Oslo > Estocolmo
Após o café da manhã, prosseguimento da viagem por 
Karlstad e Karlskoga, a cidade de Alfred Nobel, químico sueco 
que em 1867 inventou a dinamite. Deixou em testamento 
a criação dos famosos prêmios Nobel que anualmente 
distinguem homens e mulheres que se destacam nas áreas 
da literatura, física, química, medicina, economia e paz. 
Continuação para Estocolmo e chegada ao fim da tarde. 
Hospedagem.

10º Dia - Estocolmo
Após o café da manhã, visita à capital da Suécia, fundada 
em 1252, com um belo conjunto de construções clássicas e 
luxuosas: a Prefeitura (entrada), mundialmente conhecida 
pelas suas Sala Azul e Sala Dourada (onde anualmente se 
realiza o banquete e o baile de gala dos laureados com o 
Prêmio Nobel); a famosa área comercial de Kungsgatan; 
o Parlamento Sueco(Riksdag); a pitoresca parte antiga 
chamada Gamla Stan, onde a cidade foi fundada; e o Palácio 
Real (Slottsback). Subida ao mirante de Fjallgatan para uma 
das mais belas vistas panorâmicas da cidade. Tarde livre, 
que poderá aproveitar para conhecer o Museu Vasa (o mais 
visitado da Escandinávia), seguido de um pequeno cruzeiro 
no Mar Báltico. Hospedagem.

11º Dia - Estocolmo > Tallinn
Café da manhã e parte do dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Em hora a combinar localmente, traslado ao porto 
para embarque num agradável “ferry-boat” dotado de bares, 
restaurantes, salão de baile, sala de jogos, “free-shop” e muitos 
outros atrativos que proporcionarão uma animada e agradável 
travessia até Tallinn. Jantar livre a bordo e hospedagem em 
cabines externas.

12º Dia - Tallinn
Café da manhã a bordo. Chegada em Tallinn e desembarque. 
Visita panorâmica da cidade, capital da Estônia. Passaremos 
pela Colina de Toompea com o seu Castelo, visitaremos 
a Catedral Alexander Nevsky (entrada) e a Igreja Dome 
(entrada). Continuação pela Rua Pikk até a parte baixa da 
cidade onde se destaca a igreja Niguliste, a Igreja do Espírito 
Santo e a antiga Prefeitura. Resto do dia livre para atividades 
de caráter pessoal. Hospedagem.

13º Dia - Tallinn > Helsinque
Café da manhã e traslado ao porto para embarque em 
“ferry” com destino a Helsinque. Na chegada, visita da 
bela e moderna capital da Finlândia com destaque para a 
Universidade, a Catedral Luterana de Tuomiokirkko, o Estádio 
Olímpico, palco das Olimpíadas em 1952, o Parlamento, o 
Mercado Kauppatori e o agitado cais da cidade com os seus 
barcos quebra-gelos. Visita (sempre que possível) da famosa 
Igreja de Temppeliaukio, esculpida na rocha e conhecida 
pela sua planta circular cuja cúpula é uma gigantesca espiral 
de fios de cobre que criam uma interessante ilusão ótica. 
Restante do tempo livre. Hospedagem.

14º Dia – Saída de Helsinque
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
COPENHAGUE
SCANDIC HOTEL COPENHAGUEN  H H H H

AARHUS
COMWELL AARHUS H H H H

STAVANGER
RADISSON BLU ROYAL HOTEL  H H H H

BERGEN
SCANDIC  ØRNEN  H H H H

OSLO
THON HOTEL OPERA H H H H

ESTOCOLMO
SCANDIC GRAND CENTRAL  H H H H

NOTAS:
• Na saída de 4 agosto o hotel em Aarhus é o Radisson 

Blu Scandinavia Hotel  H H H H

• Na saída de 1 setembro o hotel em Oslo é o Radisson 
Blu Plaza Hotel  H H H H

• Na saída de 18 agosto o hotel em Estocolmo é o 
Courtyard by Marriott Stockholm H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 10 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Copenhague, Bergen, Oslo e Estocolmo;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Odense, Legolândia, Aarhus, Stavanger, Flam, 
Cascatas de Voringsfossen e Karlstad;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Legolândia, Museu Kon Tiki e 
Prefeitura de Estocolmo;

• Trem Voss-Myrdal & Myrdal-Flam;
• Ferries Hirtshalls / Kristiansand, Mortavika/ 

Arsvagen, Sandviksvangen/ Halhjelm, Flam/ 
Gudvangen.

DESDE € 2.475
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

escultura de bronze que desde 1934 é o símbolo romântico 
de Copenhague. Regresso ao hotel. Tarde livre. Poderá 
participar de uma excursão opcional aos Castelos da 
Dinamarca de Frederiksborg (interior), conhecido como o 
“Versailles” do norte da Europa, e a Kronborg (exterior), o mais 
belo Castelo Renascentista da Escandinávia.

3º Dia - Copenhague > Odense > Bilund > Aarhus
Após o café da manhã, saída em direção à Ilha de Fyn 
também chamada “Jardim da Dinamarca”. Breve parada em 
Odense, cidade natal de Hans Christian Andersen, autor de 
contos infantis famosos como “O Soldadinho de Chumbo”, “O 
Patinho Feio” e “A Pequena Sereia”. Continuação em direção 
à Península da Jutlandia e parada em Bilund para visitar o 
Parque Legolândia. Prosseguimento para Aarhus, segunda 
maior cidade e porto dinamarquês. Hospedagem.

4º Dia - Aarhus > Hirtshalls > Kristiansand > 
Stavanger
Após o café da manhã, saída para Hirtshalls e embarque em 
“ferry-boat” para travessia do estreito de Skagerrak. Chegada 
a Kristiansand. Desembarque e prosseguimento da viagem, 

Triângulo 
Escandinavo
11 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Copenhague
Chegada no aeroporto de Copenhague, recepção e traslado 
para o hotel. Hospedagem e tempo livre para descobrir os 
encantos desta que é a maior cidade do norte da Europa.

2º Dia - Copenhague
Após o café da manhã, visita panorâmica da bela capital 
dinamarquesa, com destaque para o Palácio Real de 
Amalienborg, residência oficial da família real dinamarquesa 
(parada); o Castelo de Christianborg, sede do Parlamento; 
a Prefeitura, grandioso edifício de estilo dinamarquês e da 
renascença italiana; o Tivoli; a pequena Sereia (parada), 

SAÍDAS

2017:
Junho 9, 23  
Julho 7, 21  
Agosto 4, 11, 18  
Setembro 1

Visitando: Copenhague, Odense, Legolândia, Aarhus, Stavanger, Bergen, Oslo e Estocolmo

Oslo
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NORUEGA

SUÉCIA

DINAMARCA

OSLO

ESTOCOLMO
BERGEN

STAVANGER

AARHUS

KRISTIANSAND

COPENHAGUE MAR BÁLTICO

MAR DO NORTE

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho e agosto 2017 € 2.475 € 855

julho e setembro 2017 € 2.550 € 855



Bergen

Copenhague

Aarhus
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através de belas paisagens e fiordes, por Lyngdal e Kvinesdal 
até Stavanger, encantadora cidade portuária do sul da 
Noruega. Hospedagem.

5º Dia - Stavanger > Mortavika > Sandviksvagen > 
Bergen
Café da manhã. Prosseguimento da viagem através de 
belas paisagens e de magníficos fiordes até Mortavika. 
Breve travessia para Arsvagen. Continuação pela costa até 
Sandviksvagen, onde efetuaremos uma nova travessia em 
“ferry-boat” até Halhjelm. Desembarque e prosseguimento 
para Bergen, segunda maior cidade norueguesa e conhecida 
como a “cidade da madeira”. Bergen é a “porta de entrada 
para os fiordes”. À tarde, visita panorâmica da cidade com 
destaque para: a área do porto com a sua arquitetura de 
madeira do século XVI, a igreja de Santa Maria e o mercado 
de pescado que vende todas as especialidades do norte 
da Escandinávia, como o salmão e a carne de baleia. 
Hospedagem.

6º Dia - Bergen > Voss > Flam > Bergen
Café da manhã. Partida para um dos mais belos percursos 
da nossa viagem. Passando por regiões de rara beleza, 
chegamos a Voss para embarque no trem para Myrdal. 
Nesta estação de montanha iniciaremos, também de trem, 
uma espetacular e inesquecível viagem, num cenário 
de belíssimas paisagens de montanhas cobertas de 
neve, cascatas e encostas escarpadas, até à idílica Flam. 
Continuação do passeio em barco pelo magestoso fiorde 
Sognefjord que, com os seus 204 km de comprimento 
e 1308 metros de profundidade, é considerado o mais 
emblemático da Noruega e o segundo maior do Mundo. 
Chegada a Gudvangen e continuação da nossa viagem 
em ônibus até o Hotel Stalheim. Parada para apreciar a 
maravilhosa paisagem do alto da montanha. Regresso a 
Bergen. Hospedagem.

7º Dia - Bergen > Gol > Oslo
Café da manhã e partida por paisagens maravilhosas ao 
longo o fiorde Eid, por Kvanndal até Bruravik. Continuação da 
viagem através das impressionantes paisagens norueguesas, 
desenhadas pelos fiordes e vales glaciais. Prosseguimento 
por Fossli, Gol e pelo extenso vale de Hallingdal. Chegada a 
Oslo ao fim da tarde. Hospedagem.

8º Dia - Oslo
Café da manhã e visita da cidade mais antiga da 
Escandinávia. Conheceremos a fortaleza Akerhus, a 
Prefeitura e a velha cidade de Christiania, além do Parque 
Frogner, onde apreciaremos algumas das mais de 600 
estátuas em bronze e granito de autoria de Vigeland, as 
quais expressam as várias fases da vida do homem, desde 
o nascimento até a morte, com os seus sentimentos. 
Prosseguimento para a Península de Bygdoy, onde 
visitaremos o Museu da Jangada “Kon Tiki” (entrada). 
Tarde livre em que poderá aproveitar para visitar o Museu 
Viking, indispensável para os interessados no panorama da 
fascinante história desse povo. Hospedagem.

9º Dia - Oslo > Estocolmo
Após o café da manhã, prosseguimento da viagem por 
Karlstad e Karlskoga, a cidade de Alfred Nobel, químico 
sueco que em 1867 inventou a dinamite. Deixou em 
testamento a criação dos famosos prêmios Nobel que 
anualmente distinguem homens e mulheres que se 
destacam nas áreas da literatura, física, química, medicina, 
economia e paz. Continuação para Estocolmo e chegada 
ao fim da tarde. Hospedagem.

10º Dia - Estocolmo
Após o café da manhã, visita à capital da Suécia, fundada 
em 1252, com um belo conjunto de construções clássicas e 
luxuosas: a Prefeitura (entrada), mundialmente conhecida 
pelas suas Sala Azul e Sala Dourada (onde anualmente se 
realiza o banquete e o baile de gala dos laureados com o 
Prêmio Nobel); a famosa área comercial de Kungsgatan; 
o Parlamento Sueco (Riksdag); a pitoresca parte antiga 
chamada Gamla Stan, onde a cidade foi fundada; e o Palácio 
Real (Slottsback). Subida ao mirante de Fjallgatan para uma 
das mais belas vistas panorâmicas da cidade. Tarde livre, 
que poderá aproveitar para conhecer o Museu Vasa (o mais 
visitado da Escandinávia), seguido de um pequeno cruzeiro 
no Mar Báltico. Hospedagem.

11º Dia – Saída de Estocolmo
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
ESTOCOLMO
SCANDIC GRAND CENTRAL  H H H H

ESTOCOLMO/TALLINN (FERRY BOAT NOTURNO)
TALLINK SILJA LINES

TALLINN
RADISSON BLU SKY HOTEL H H H H 
NORDIC HOTEL FORUM H H H H

HELSINQUE
SCANDIC SIMONKENTÄ HELSINKI H H H H

SÃO PETERSBURGO
GRAND HOTEL EMERALD H H H H H

MOSCOU
MOSCOW MARRIOTT GRAND HOTEL H H H H H

NOTAS:
• Na saída de 26 agosto o hotel em Estocolmo é o 

Courtyard by Marriott Stockholm H H H H

• Na saída de 17 junho o hotel em Helsinque é o 
Radisson Blu Royal Hotel H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 11 Cafés da manhã buffet e 2 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Estocolmo, Tallinn, Helsinque, São Petersburgo e 
Moscou;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Prefeitura de Estocolmo, 
Catedral Alexander Nevsky, Igreja Dome, Igreja da 
Temppeliaukio (sempre que possível), Catedral de 
Pedro e Paulo, Museu Hermitage, Kremlin e sua 
Catedral;

• Trem Allegro Helsinque/São Petersburgo (2ª classe);
• Trem SAPSAN São Petersburgo/Moscou (2ª classe);
• Ferries Estocolmo/Tallinn e Tallinn/Helsinque.

NOTA: As refeições não incluem bebidas

IMPORTANTE:
Para que possamos garantir lugares próximos nos 
trens entre Helsinque, São Petersburgo e Moscou, 
solicitamos que forneça os dados de seu passaporte 
no ato da reserva.

DESDE € 2.545
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

realiza o banquete e o baile de gala dos laureados com o 
Prêmio Nobel); a famosa área comercial de Kungsgatan; 
o Parlamento Sueco (Riksdag); a pitoresca parte antiga 
chamada Gamla Stan, onde a cidade foi fundada; e o Palácio 
Real (Slottsback). Subida ao mirante de Fjallgatan para uma 
das mais belas vistas panorâmicas da cidade. Tarde livre 
que poderá aproveitar para conhecer o Museu Vasa (o mais 
visitado da Escandi návia), seguido de um pequeno cruzeiro 
no Mar Báltico. Hospedagem.

3º Dia - Estocolmo > Tallinn
Café da manhã e parte do dia livre para atividades de caráter 
pessoal. Em hora a combinar localmente, traslado ao porto 
para embarque num agradável “ferry-boat” dotado de bares, 
restaurantes, salão de baile, sala de jogos, “free-shop” e 
muitos outros atrativos que proporcionarão uma animada 
e agradável travessia até Tallinn. Jantar livre a bordo e 
hospedagem em cabines externas.

4º Dia - Tallinn
Café da manhã a bordo. Chegada em Tallinn e desembarque. 
Visita panorâmica da cidade, capital da Estônia. Passaremos 
pela Colina de Toompea com o seu Castelo, visitaremos a 

Países Bálticos 
e Rússia
12 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Estocolmo
Chegada no aeroporto de Estocolmo e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Esta cidade, também chamada a “Veneza do 
Norte” ou a “Rainha do Lago Malaren”, é uma das mais belas 
capitais européias e está localizada sobre 14 ilhas, parte de um 
vastíssimo arquipélago constituído por 24.000 ilhas e ilhotas. 
Hospedagem.

2º Dia - Estocolmo
Após o café da manhã, visita à capital da Suécia, fundada 
em 1252, com um belo conjunto de construções clássicas e 
luxuosas: a Prefeitura (entrada), mundialmente conhecida 
pelas suas Sala Azul e Sala Dourada (onde anualmente se 

SAÍDAS

2017:
Junho 17  
Julho 1, 15, 29  
Agosto 12, 19, 26  
Setembro 9

Visitando: Estocolmo, Tallinn, Helsinque, São Petersburgo e Moscou

Estocolmo
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BIELORRÚSSIA

POLÔNIA

FINLÂNDIA

SUÉCIA
RÚSSIA

RÚSSIA

ESTÔNIA

LETÔNIA

LITUÂNIA

MOSCOU

SÃO  
PETERSBURGO

TALLINN

HELSINQUE
ESTOCOLMO

MAR BÁLTICO

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho e agosto 2017 € 2.545 € 1.085

julho e setembro 2017 € 2.620 € 1.085



Moscou

Tallinn

São Petersburgo
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Catedral Alexander Nevsky (entrada) e a Igreja Dome (entrada). 
Continuação pela Rua Pikk até a parte baixa da cidade onde se 
destaca a igreja Niguliste, a Igreja do Espírito Santo e a antiga 
Prefeitura. Resto do dia livre para atividades de caráter pessoal. 
Hospedagem.

5º Dia - Tallinn > Helsinque
Café da manhã e traslado ao porto para embarque em 
“ferry” com destino a Helsinque. Na chegada, visita da 
bela e moderna capital da Finlândia com destaque para a 
Universidade, a Catedral Luterana de Tuomiokirkko, o Estádio 
Olímpico, palco das Olimpíadas em 1952, o Parlamento, o 
Mercado Kauppatori e o agitado cais da cidade com os seus 
barcos quebra-gelos. Visita (sempre que possível) da famosa 
Igreja de Temppeliaukio, esculpida na rocha e conhecida 
pela sua planta circular cuja cúpula é uma gigantesca espiral 
de fios de cobre que criam uma interessante ilusão ótica. 
Restante do tempo livre. Hospedagem.

6º Dia - Helsinque > São Petersburgo
Depois do café da manhã, traslado à estação central para 
embarque no trem Allegro com destino a São Petersburgo. 
Chegada no início da tarde, traslado para o hotel e hospedagem. 
Tempo livre para os primeiros contatos com a cidade. Jantar 
no hotel.

7º Dia - São Petersburgo
Café da manhã e saída para visita panorâmica desta cidade, a 
mais bonita da Rússia, projetada e construída nas margens do 
Rio Neva pelo mítico Czar Pedro I “O Grande”, em 1703. Visita 
a Fortaleza de Pedro e Paulo e sua Catedral (entrada). Tempo 
livre, onde poderá aproveitar para participar em excursões 
opcionais organizadas localmente. Hospedagem.

8º Dia - São Petersburgo
Café da manhã e saída para visita do Museu Hermitage 
(entrada), um dos museus mais famosos do mundo, 
junto com os Museus do Louvre e do Prado. O edifício 
originalmente era residência dos Czares e conta com quase 
5.000 salas; a parte mais antiga do Museu tem obras de Da 
Vinci, Rafael, Giorgione, Rembrandt e outros. Tempo livre 
para atividades de caráter pessoal ou participar em excursões 
organizadas localmente. Hospedagem.

9º Dia - São Petersburgo > Moscou
Café da manhã e manhã livre em São Petersburgo. Em hora 
a combinar, traslado para a estação e embarque no trem 
SAPSAN com destino a Moscou. Na chegada, traslado ao 
hotel. Hospedagem e jantar no hotel.

10º Dia - Moscou
Café da manhã e saída para visita panorâmica da magnífica 
capital russa, com destaque para as áreas administrativa e 
comercial, em que veremos o novo centro de negócios desta 
dinâmica cidade, a Catedral de S. Salvador o imponente 
monumento a Pedro-o-Grande, no meio do rio Moscou e o 
parque de Novodevichy, onde se situa o convento do mesmo 
nome. Visitaremos ainda o complexo do Kremlin e suas belas 
catedrais ortodoxas (entrada) e veremos a Praça Vermelha, 
com a Basílica de S. Basílio e o fascinante shopping GUM. 
Hospedagem.

11º Dia - Moscou
Estadia em regime de café da manhã. Dia livre para visitas 
a gosto pessoal, onde poderá aproveitar para participar 
em excursões opcionais organizadas localmente. 
Hospedagem.

12º Dia - Saída de Moscou
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
HELSINQUE
SCANDIC SIMONKENTÄ HELSINKI H H H H

SÃO PETERSBURGO
GRAND HOTEL EMERALD H H H H H

MOSCOU
MOSCOW MARRIOTT GRAND HOTEL H H H H H

NOTAS:
• Na saída de 21 junho o hotel em Helsinque é o 

Radisson Blu Royal Hotel H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 2 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Helsinque, São Petersburgo e Moscou;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Igreja da Temppeliaukio (sempre 
que possível), Catedral de Pedro e Paulo, Museu 
Hermitage, Kremlin e sua Catedral;

• Trem Allegro Helsinque/São Petersburgo (2ª classe);
• Trem SAPSAN São Petersburgo/Moscou (2ª classe).

NOTA: As refeições não incluem bebidas

IMPORTANTE:
Para que possamos garantir lugares próximos nos 
trens entre Helsinque, São Petersburgo e Moscou, 
solicitamos que forneça os dados de seu passaporte 
no ato da reserva.

DESDE € 1.810
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

de fios de cobre que criam uma interessante ilusão ótica. 
Seguidamente, traslado à estação central para embarque no 
trem Allegro com destino a São Petersburgo. Chegada no 
início da tarde, traslado para o hotel e hospedagem. Tempo 
livre para os primeiros contatos com a cidade. Jantar no 
hotel.

3º Dia - São Petersburgo
Café da manhã e saída para visita panorâmica desta cidade, a 
mais bonita da Rússia, projetada e construída nas margens do 
Rio Neva pelo mítico Czar Pedro I “O Grande”, em 1703. Visita 
a Fortaleza de Pedro e Paulo e sua Catedral (entrada). Tempo 
livre, onde poderá aproveitar para participar em excursões 
opcionais organizadas localmente. Hospedagem.

4º Dia - São Petersburgo
Café da manhã e saída para visita do Museu Hermitage 
(entrada), um dos museus mais famosos do mundo, 
junto com os Museus do Louvre e do Prado. O edifício 
originalmente era residência dos Czares e conta com quase 
5.000 salas; a parte mais antiga do Museu tem obras de 

Rota dos Czares 
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada em Helsinque
Chegada no aeroporto de Helsinque e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Primeiros contatos com a capital da Finlândia.

2º Dia - Helsinque > São Petersburgo
Depois do café da manhã, visita da bela e moderna 
capital da Finlândia com destaque para a Universidade, a 
Catedral Luterana de Tuomiokirkko, o Estádio Olímpico, 
palco das Olimpíadas em 1952, o Parlamento, o Mercado 
Kauppatori e o agitado cais da cidade com os seus barcos 
quebra-gelos. Visita (sempre que possível) da famosa Igreja 
de Temppleliaukio, esculpida na rocha e conhecida pela 
sua planta circular cuja cúpula é uma gigantesca espiral 

SAÍDAS

2017:
Junho 21  
Julho 5, 19  
Agosto 2, 16, 23, 30  
Setembro 13

Visitando: Helsinque, São Petersburgo e Moscou

Moscou
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BIELORRÚSSIA

FINLÂNDIA

SUÉCIA RÚSSIA

RÚSSIA

ESTÔNIA

LETÔNIA

LITUÂNIA

MOSCOU

SÃO  
PETERSBURGO

HELSINQUE

MAR BÁLTICO

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho e agosto 2017 € 1.810 € 705

julho e setembro 2017 € 1.885 € 705



Helsinque

São PetersburgoHelsinqueSão Petersburgo

São Petersburgo
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Da Vinci, Rafael, Giorgione, Rembrandt e outros. Tempo 
livre para atividades de caráter pessoal ou participar em 
excursões organizadas localmente. Hospedagem.

5º Dia - São Petersburgo > Moscou
Café da manhã e manhã livre em São Petersburgo. Em hora 
a combinar, traslado para a estação e embarque no trem 
SAPSAN com destino a Moscou. Na chegada, traslado ao 
hotel. Hospedagem e jantar no hotel.

6º Dia - Moscou
Café da manhã e saída para visita panorâmica da magnífica 
capital russa, com destaque para as áreas administrativa 
e comercial, em que veremos o novo centro de negócios 
desta dinâmica cidade, a Catedral de S. Salvador o 
imponente monumento a Pedro-o-Grande, no meio do 

rio Moscou e o parque de Novodevichy, onde se situa o 
convento do mesmo nome. Visitaremos ainda o complexo 
do Kremlin e suas belas catedrais ortodoxas (entrada) e 
veremos a Praça Vermelha, com a Basílica de S. Basílio e o 
fascinante shopping GUM. Hospedagem.

7º Dia - Moscou
Estadia em regime de café da manhã. Dia livre para visitas 
a gosto pessoal, onde poderá aproveitar para participar em 
excursões opcionais organizadas localmente. Hospedagem.

8º Dia - Saída de Moscou
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
COPENHAGUE
TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER H H H H

COPENHAGUE/OSLO (FERRY BOAT NOTURNO)
DFDS

GEILO
DR. HOLMS H H H H

BERGEN
SCANDIC ØRNEN H H H H

SOGNDAL
QUALITY HOTEL SOGNDAL H H H H

OSLO
THON HOTEL OPERA H H H H

ESTOCOLMO
SCANDIC GRAND CENTRAL H H H H

NOTAS:
• Na saída de 19 agosto o hotel em Estocolmo é o 

Clarion Hotel Amaranten H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 8 Cafés da manhã buffet e 15 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu em idioma português;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Copenhague, Oslo, Bergen e Estocolmo;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Geilo, Cascatas de Voringsfossen, Fiorde 
dos Sonhos, Sogndal, Igreja de Borgund, Karlstad, 
Mariefried e Castelo de Gripsholm;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Parque Tivoli, Parque Vigeland, 
Museu dos Barcos Viking, Prefeitura de Estocolmo 
e Museu Vasa;

• Cruzeiro Copenhaga/Oslo em cabines interiores;
• Ferries Fodnes/Manhiller/Fodnes;
• Cruzeiro no Fiorde dos Sonhos.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 2.860
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

da antiga Bolsa do século XVII (construído pelo famoso 
Rei-Arquiteto Christian IV), o Parlamento, o Palácio de 
Amalienborg (residência da Família Real), a Praça da 
Prefeitura e a estátua da Pequena Sereia à entrada do porto. 
Almoço em restaurante local e transporte para o cais da 
Scandinavian Seaways e embarque com destino a Oslo. 
Jantar buffet a bordo e possibilidade de desfrutar das várias 
atividades a bordo. Hospedagem em cabines interiores.
Nota importante: Durante o cruzeiro, a bagagem é 
transportada em containers e só voltará a estar acessível 
na chegada ao hotel em Geilo, no 3º dia. Providencie uma 
pequena bolsa/mala com os artigos indispensáveis.

3º Dia – Oslo > Geilo
Café da manhã a bordo. À chegada a Oslo, visita da capital 
norueguesa situada junto ao fiorde de Oslo. Da visita 
destaca-se o Museu dos Barcos Viking dos anos 800 e 900 
a.C. (entrada), o parque Vigeland, com as suas magníficas 
esculturas (entrada), o Palácio Real e a principal avenida 
comercial Karl Johan. Almoço em restaurante local. De 
tarde, início da viagem pelo país dos fiordes, montanhas e 
vales. Rodeando o lago Tyrefjord, chega-se a Geilo, pequeno 
povoado situado entre montanhas e famoso devido às 
estâncias de esqui. Jantar e hospedagem no hotel.

 Novidade

Fiordes e 
Capitais Nórdicas  
9 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Copenhague
Chegada no aeroporto de Copenhague, recepção e traslado 
para o hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros 
contatos com a maior cidade do norte da Europa. Jantar em 
restaurante dentro do Parque Tivoli. Transporte de volta ao 
hotel no final do jantar.
Nota importante: Para podermos garantir todos os serviços, 
a chegada a Copenhague deverá ocorrer antes das 17h00.

2º Dia – Copenhague > Oslo (Cruzeiro)
Após o café da manhã, visita panorâmica da bela capital 
dinamarquesa com destaque para o magnífico edifício 

SAÍDAS

2017:
Julho 22, 29
Agosto 5, 12, 19

Visitando: Copenhague, Oslo, Geilo, Hardanger, Cascatas de Voringsfossen, Bergen, Fiorde dos Sonhos, Sogndal, Borgund  
e Estocolmo

Fiorde de Hardanger
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PLUS*
CIRCUITO

* Todas as refeições e visitas incluídas desde o jantar do 
1º dia ao café da manhã do 9º dia
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BERGEN
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ALEMANHA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

julho e agosto 2017 € 2.860 € 710



Estocolmo

Bergen
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4º Dia – Geilo > Hardanger > Bergen
Após o café da manhã, saída em direção a Bergen. Travessia 
do planalto Hardangervidda e passagem pelas espetaculares 
Cascatas de Voringsfossen até ao fiorde Hardanger, que 
atravessaremos pela nova e espetacular Ponte Hardanger, 
que em 2013 substituiu uma travessia em ferry. O fiorde 
de Hardanger, segundo maior do país, tem um clima 
agradável, com muitas flores e frutos e noites calmas de 
verão. Continuação em direção a Bergen, capital dos fiordes e 
segunda cidade do país. Almoço em restaurante local. Depois 
do check-in no hotel, encontro na recepção para começar 
a visita panorâmica de Bergen com as suas típicas casas de 
madeira, o mercado de peixe e a antiga Igreja de Santa Maria. 
Jantar e hospedagem no hotel.

5º Dia – Bergen > Fiorde dos Sonhos > Sogndal
Café da manhã. Saída de Bergen via Voss para Stalheim, 
passando por belos vales e cascatas. Chegada em Gudvagen 
para embarque em ferry e cruzeiro pelo fiorde de Neroy, um 
dos mais selvagens e bonitos do país, tombado patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Continuação pelo fiorde 
Aurland, outro dos braços do Fiorde dos Sonhos (Sognefjord), 
o mais comprido e profundo do mundo. Chegada a Flam 
e almoço em restaurante local. De tarde, continuação para 
Sogndal, atravessando o túnel de Laerdal (com 24,51 km de 
extensão é o maior túnel rodoviário do mundo), além de uma 
travessia em ferry de curta duração entre Fodnes e Manhiller. 
Jantar e hospedagem no hotel.
Nota importante: A ordem do programa deste dia está 
sujeita à disponibilidade do ferry.

6º Dia – Sogndal > Borgund > Fagernes > Oslo
Café da manhã. Após uma pequena travessia de ferry entre 
Manhiller e Fodnes, continuação até Oslo, atravessando 
belas paisagens de montanhas, rios e vales. Parada para 
admirar o exterior da famosa e antiga igreja de madeira de 
Borgund do século XII, em estilo viking. Prosseguimento 
em direção a Oslo, com parada para almoço incluído em 
Fagernes. Chegada a Oslo. Tempo livre para poder fazer 
um passeio pela capital da Noruega. Sugerimos conhecer 
a região do porto de Akker Brygge. Jantar e hospedagem 
no hotel.

7º Dia – Oslo > Karlstad > Estocolmo
Após o café da manhã, partida para Estocolmo atravessando 
os bosques noruegueses e suecos, passando pela região de 

Varmland, onde têm origem muitas lendas do país. Parada 
para almoço na tranquila cidade de Karlstad, na beira de 
um lago, com suas rua floridas. De tarde, continuação por 
Mariefried, típico povoado nas margens do lago Malaren 
e breve parada para apreciar o exterior do Castelo de 
Gripsholm, do século XVI. Chegada em Estocolmo. Jantar e 
hospedagem no hotel.

8º Dia- Estocolmo 
Café da manhã. Início da visita desta grande cidade que 
mistura a época medieval com a moderna, com destaque 
para a Prefeitura (entrada), obra-prima do século XX. Visita 
das salas azul e dourada, onde todos os anos se realiza o 
banquete dos laureados dos prêmios Nobel. Passagem 
pela cidade antiga com as suas ruas medievais, a Catedral 
Storkyrkan e o Palácio Real. Almoço em restaurante local. 
De tarde faremos a visita do Museu Vasa, onde poderemos 
admirar este famoso navio, que naufragou no ano de 1628 
durante sua primeira viagem, tendo ficado submerso até 
1961. Resgatado e restaurado o navio, foi construído este 
museu que abriu ao público em 1990. Restante dia para 
atividades de caráter pessoal. Jantar e hospedagem no hotel.

9º Dia - Saída de Estocolmo
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Em hora a determinar, 
traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

PLUSSERVIÇOS

15 refeições em restaurantes 
locais e hotéis

Parque Tivoli

Museu dos Barcos Viking

Igreja Viking de Borgund

Visita do Museu Vasa
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A Europa ao seu alcance, 
irrecusável, com 
acompanhamento dos 
nossos guias Abreu, sem 
perder um detalhe da 
cultura, do lazer...

Praga

Londres Madri

Apresentamos a nossa oferta de circuitos 

destinada aos orçamentos mais ajustados!

Desfrute da deslumbrante Veneza num dos 

cafés da Praça de São Marcos ao som da 

música italiana; em Paris, cidade do rio Sena, 

caminhando entre belezas arquitetônicas 

constantemente renovadas…

Parta à descoberta das maravilhas do 

Mediterrâneo; resolva os mistérios da história 

de Praga ou Budapeste…

EUROPA
PARA
TODOS

Com a qualidade 
Abreu! Com a 
qualidade de 
sempre

A oportunidade de viver uma experiência 

única a preços imbatíveis, com um 

orçamento mais ajustado. Trata-se da melhor 

relação custo/benefício, uma relação mais 

flexível.

E como não poderia ser de outra forma, 

uma viagem sempre em companhia de um 

Guia Abreu, bilíngue (português e espanhol), 

licenciado em turismo e com formação 

contínua na Academia de Guias Abreu.

124 Circuitos Europeus

Nestas viagens, utilizamos hotéis de 

4 estrelas de que, embora possam em 

algumas cidades ter uma localização mais 

periférica do que nos Circuitos de Primeira 

Classe, obedecem a uma seleção rigorosa e 

criteriosa da Abreu, mantendo os serviços 

de bagageiros na entrada e na saída, para que 

você fique apenas preocupado em se divertir, 

sem ter que se preocupar com esta questão.

Viajará em nossos habituais ônibus de luxo, 

com motoristas profissionais e experientes…

Uma oportunidade única para conhecer a 

Europa.
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Tal como é tradição na Abreu, preocupada com 

o conforto de seus passageiros, os comentários 

durante toda a viagem serão em português e 

espanhol, incluindo os guias locais.

Outro aspecto a ter em conta, é o fato de que 

todos os participantes ficam hospedados nos 

mesmos hotéis, para não perder tempo na 

saída e chegada nas cidades e aproveitar ao 

máximo o tempo de sua viagem.

E como não poderia deixar de ser, nunca 

haverá trocas de guia nem de ônibus durante 

a viagem (excetuando os casos pontuais 

em que a legislação europeia obrigue a tal). 

O Guia Abreu acompanhará o grupo do 

primeiro ao último dia!

Decida-se e descubra todos os detalhes 

imbatíveis!

Com uma magnífica relação entre o custo 

e o benefício, preços flexíveis ao alcance de 

todos…

A história, as tradições e os encantos 

europeus estão à sua espera!

CIRCUITOS 
PLUS

Na agência Abreu estamos 
continuamente em busca das 
melhores opções disponíveis no 
mercado, para oferecer a nossos 
Clientes.

É por essa razão que, dentro 
da série Europa para Todos, 
onde as viagens têm preços 
mais ajustados, decidimos criar 
algumas datas em que incluímos 
algo mais, para sua comodidade.

Assim, ajustámos a esta série 
o nosso conceito de Circuitos 
Plus, em que fomos pioneiros já 
há alguns anos, incluindo todas 
as refeições desde o jantar do 
primeiro dia ao do penúltimo dia 
(salvo exceções assinaladas), bem 
como um conjunto de visitas 
selecionadas para um melhor 
aproveitamento do seu tempo de 
viagem.

E para que a sua viagem seja 
ainda mais interessante, terá a 
possibilidade de escolher entre 
a total liberdade de adaptar o 
tempo livre aos seus gostos 
pessoais, ou poderá ainda, se 
preferir, optar por participar 
dos vários passeios opcionais 
preparados para complementar a 
excursão.

Se decidir optar por esta solução, 
pedimos que tenha em conta as 
limitações próprias das opções 
de menus fixos e de hábitos 
alimentares diferentes dos 
nossos. Tentaremos, dentro 
do possível, superar estas 
dificuldades, de modo que a sua 
viagem seja a realização de mais 
um sonho, com a ajuda da sua…

….Agência Abreu!
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Novotel Amsterdam City
Localizado no Centro Empresarial da cidade 
e do Centro de Congressos da RAI, o Novotel 
tem fácil e rápido acesso ao centro da cidade 
através de bonde.
www.novotel.com

Catalonia Gran Hotel Verdi
O hotel fica no centro da cidade de 
Sabadell, conhecida por ser o coração 
empresarial da Catalunha, a 30 minutos do 
centro de Barcelona.
O grande e famoso shopping "El Corte Inglés" 
fica praticamente ao lado deste hotel.
www.hoteles-catalonia.com

Berlin, Berlin
Localizado junto à rua comercial 
Kurfürstendamm e ao Zoológico de Berlim. 
A famosa loja de departamento KaDeWe fica 
somente a 5 minutos a pé.
www.hotel-berlin.de

Gresham Belson Hotel 
Brussels
A 20 minutos de carro do centro da cidade.
www.gresham-hotels.com

Novotel Budapest City
A 10 min. de carro da área pedonal de Peste, 
integrado no Centro de Congressos.
www.novotel.com

Eden Hotel & Spa
Situado numa das melhores ruas comerciais 
de Cannes e próximo das praias, é o hotel  
ideal para disfrutar de todo o "glamour" da 
cidade dos festivais de Cinema.
www.eden-hotel-cannes.com

Évora Hotel
Um excelente hotel, totalmente renovado, a 5 
minutos de carro do centro histórico de Évora.
www.evorahotel.pt

Nilhotel Firenze
Excelente hotel localizado a 20 minutos de 
carro do centro histórico.
www.nilhotel.it

Hotel de Guimarães
Um hotel moderno, a 10 minutos  
a pé do centro histórico de Guimarães.
www.hotel-guimaraes.com

Alphotel Innsbruck
Um Hotel Spa, com belas vistas dos Alpes a 10 
minutos de carro do centro histórico.
www.alphotel.com

VIP Executive Art’s Hotel
Hotel localizado no famoso Parque das 
Nações onde decorreu a Expo Universal de 
98. Fica a poucos minutos a pé do celebre 
Oceanário e do Shopping Vasco da Gama.
www.viphotels.com

AMSTERDÃ Holanda BARCELONA (Sabadell) Espanha BERLIM Alemanha BRUXELAS Bélgica

BUDAPESTE Hungria CANNES França ÉVORA Portugal FLORENÇA Itália

GUIMARÃES Portugal INNSBRUCK Áustria LISBOA Portugal

SELEÇÃO
EUROPA PARA TODOS
Mantendo os Bagageiros  
na entrada e na saída

A melhor  
relação 
custo/ 
benefício

http://www.novotel.com/
http://www.hoteles-catalonia.com/
http://www.hotel-berlin.de/
http://www.gresham-hotels.com/
http://www.novotel.com/
http://www.eden-hotel-cannes.com/
http://www.evorahotel.pt/
http://www.nilhotel.it/
http://www.hotel-guimaraes.com/
http://www.alphotel.com/
http://www.viphotels.com/
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Dorsett Shepherds Bush
A 5 minutos a pé do Shopping Westfield e 15 
minutos de metro da Oxford Street, um hotel 
elegante com influência asiática.
www.dorsetthotels.com

Agumar
Situado a 500 metros do Museu do Prado, 
Museu Reina Sofia e Estação de Atocha, é um 
hotel confortável muito bem localizado.
www.hotelmadridagumar.com

Mercure Paris La Defense 5
Um hotel muito confortável, na área mais 
moderna de Paris.
www.mercure.com

AC Hotel Pisa by Marriott
Um hotel moderno com quartos  
amplos, na área residencial de Pisa.
www.marriott.com

Vila Galé Porto
Um moderno hotel a 10 minutos a pé da 
comercial Rua de Santa Catarina.
www.vilagale.pt

NH Prague
Excecional conforto, num hotel rodeado de 
restaurantes e serviços.
www.nh-hotels.com

Best Western Blu Hotel Roma
É um moderno e confortável hotel, perto da 
estação de Metrô Tiburtina que rapidamente 
nos conduz ao coração da cidade.Tem um 
excelente restaurante "Grano Duro" e perto um 
ótimo shopping.
www.bluhotelrome.it

Artheus Carmelitas 
Salamanca
Um hotel de charme em pleno centro de 
Salamanca, a 2 minutos da Plaza Mayor.
www.artheushoteles.com

Tryp Santiago
Localizado numa nova área residencial, a 
escassos metros de um grande shopping e a 
20 minutos a pé do centro da cidade.
www.tryphotels.com

Olympia Hotel Valencia 
Localizado a 10 minutos de carro  
do centro de Valência, incluindo Spa, 
piscina interior e quartos amplos.
www.olympiahotelvalencia.com

Lugano Torretta 
Simpático 4 estrelas junto à estação de Mestre 
e com rápido e fácil acesso a Veneza dos 
Canais. Perto existem bons restaurantes de 
preço acessível.
www.hotellugano.it

Courtyard By Marriott 
Vienna Schoenbrunn
Situado a 10 minutos do impressionante 
Palácio de Verão de Sissi, o Courtyard 
pertence ao grupo Marriott e fica próximo 
da parada de Metrô que rapidamente nos 
conduz ao centro de Viena.
www.marriott.com

Príncipe Perfeito
Um lindo hotel com acesso a um  
complexo esportivo privado, a 5 minutos de 
carro do centro da cidade.
www.hotelprincipeperfeito.pt

LONDRES Inglaterra MADRI Espanha

PARIS França PISA Itália PORTO Portugal PRAGA República Tcheca

ROMA Itália SALAMANCA Espanha SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Espanha

VALÊNCIA Espanha

VENEZA (MESTRE) Itália VIENA Áustria VISEU Portugal

Hotéis de  
4 estrelas

http://www.dorsetthotels.com/
http://www.hotelmadridagumar.com/
http://www.mercure.com/
http://www.marriott.com/
http://www.vilagale.pt/
http://www.nh-hotels.com/
http://www.bluhotelrome.it/
http://www.artheushoteles.com/
http://www.tryphotels.com/
http://www.olympiahotelvalencia.com/
http://www.hotellugano.it/
http://www.marriott.com/
http://www.hotelprincipeperfeito.pt/


 HOTÉIS
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL H H H H

PORTO
VILA GALÉ PORTO H H H H

GUIMARÃES
HOTEL DE GUIMARÃES H H H H

VISEU
PRINCIPE PERFEITO H H H H

ÉVORA
ÉVORA HOTEL H H H H

NOTAS:
• Na saída de 6 outubro (1ª hospedagem), devido à 

realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Lisboa poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• Na saída de 5 maio (1ª hospedagem), o hotel em 
Lisboa é o Novotel Lisboa H H H H

• Na saída de 5 maio, o hotel no Porto é o HF Fénix 
Porto H H H H

• Na saída de 5 maio, o hotel em Guimarães é o Santa 
Luzia ArtHotel H H H H

• Na saída de 5 maio, o hotel em Viseu é o Palácio dos 
Melos H H H H

• Na saída de 5 maio (2ª hospedagem), a 
hospedagem em Lisboa será substituída por Sintra 
(aproximadamente a 30km) no Pestana Sintra Golf 
Resort & Spa Hotel H H H H

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal com sofá.

 
NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 8 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilingue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local:  

Lisboa e Porto;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Óbidos, Mosteiro da Batalha, Fátima, Coimbra, 
Santiago de Compostela, Braga, Guimarães, 
Amarante, Serra do Marão, Vila Real, Vale do Douro, 
Lamego, Viseu, Serra da Estrela, Covilhã, Castelo 
Branco, Portalegre, Estremoz e Évora;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Igreja dos Jerônimos, Santuário 
de Fátima, Biblioteca de Coimbra, Sé do Porto, 
Santuário do Bom Jesus de Braga, Jardim do Palácio 
Episcopal e Capela dos Ossos;

• Visita e degustação em uma cave de Vinho do 
Porto.

DESDE € 640
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

128   Circuitos Europeus

SAÍDAS

2017:
Abril 7, 21(*)  
Maio 5, 19(*)  
Junho 2, 9(*), 16, 30(*)  
Julho 14, 28(*)  
Agosto 11, 18(*), 25  
Setembro 8(*), 15, 22(*), 29  
Outubro 6(*), 20  
Novembro 10, 24(*)  
Dezembro 8

2018: 
Janeiro 5(*), 19  
Fevereiro 2(*), 16  
Março 2(*), 16 

(*) Saídas PLUS

Visitando: Lisboa, Óbidos, Fátima, Coimbra, Porto, Santiago de Compostela, Braga, Guimarães, Região do Douro, 
Serra da Estrela, Castelo Branco e Évora

Douro

O Melhor de 
Portugal com 
Santiago de 
Compostela
9 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada no aeroporto de Lisboa e traslado para o hotel. 
Hospedagem.

2º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita desta cidade, 
incluindo a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e 

o Mosteiro dos Jerônimos (entrada na igreja). Parada para 
provar o famoso pastel de Belém. Prosseguimento pela 
Baixa Pombalina, Praça do Rossio, Praça dos Restauradores, 
Avenida da Liberdade e Praça Marquês de Pombal. Regresso 
ao hotel. Tarde livre em que sugerimos visita a Sintra, 
Cabo da Roca, Cascais e Estoril (opcional). Para esta noite a 
sugestão é um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da 
música tradicional portuguesa e com danças folclóricas do 
país (opcional).

3º Dia - Lisboa > Óbidos > Fátima > Coimbra > Porto
Café da manhã e saída de Lisboa em direção a Óbidos. Visita 
a pé pelas estreitas ruas e pequenas praças, a fim de conhecer 
esta belíssima vila, considerada um dos melhores exemplos 
de cidadela medieval na Europa. Continuação da viagem 
para a Batalha, obra-prima da arquitetura gótica portuguesa. 
Breve parada junto ao Mosteiro. No final da manhã, chegada 
a Fátima, onde teremos tempo livre para o almoço e visita 
ao Santuário. Continuação para Coimbra, sede da mais 
antiga Universidade do país, fundada em 1290 pelo Rei D. 
Dinis, onde visitaremos a sua famosa Biblioteca barroca. 
Prosseguimento para a cidade do Porto. Hospedagem.

ESPANHA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO

ÉVORA

CASTELO BRANCO

VISEU

GUIMARÃES

BRAGA

LISBOA

FÁTIMA

PORTO

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

COIMBRA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 660 € 285

julho e setembro 2017 € 710 € 285
novembro 2017 a  
março 2018 € 640 € 265

Saídas PLUS (abril, maio, 
junho, agosto e outubro 2017) € 1.070 € 285

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 1.120 € 285

Saídas PLUS (novembro 2017 
a março 2018) € 1.050 € 285
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Guimarães

Porto

15 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Visita a Sintra, Cascais e Estoril

Passeio de barco no Rio Douro

PLUSSERVIÇOS

Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

4º Dia - Porto
Café da manhã e visita desta cidade, com destaque para a 
Igreja da Lapa, a Sé do séc. XII (entrada) e visita panorâmica 
da cidade (Av. dos Aliados, Torre dos Clérigos, Av. da 
Boavista, Bairro da Foz, Ponte da Arrábida e Ponte de D. Luís) 
terminando numa Cave de Vinho do Porto para visita e 
degustação. Restante dia livre. Sugerimos fazer um passeio 
de barco no rio Douro e almoçar num restaurante do bairro 
típico da Ribeira (opcional). Hospedagem.

5º Dia - Porto > Santiago de Compostela > Braga > 
Guimarães
Café da manhã. Continuação da viagem e entrada na 
Espanha pela Galiza. Chegada a Santiago de Compostela 
- centro religioso e de peregrinação desde a Idade Média, 
depois da descoberta do túmulo de Santiago Maior no séc. 
IX. Tempo livre para almoço e visita à famosa Catedral. 
Continuação da viagem em direção a Braga, capital da bela 
região do Minho. Panorâmica do alto do Bom Jesus, onde 
visitaremos o segundo santuário mais importante do país, 
antes de nos dirigirmos a Guimarães. Hospedagem.

6º Dia - Guimarães > Vale do Douro > Viseu
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, com parada 
junto ao palácio dos Duques de Bragança, Castelo e 
Capela de São Miguel, e passeio a pé pelo centro histórico. 
Prosseguimento da viagem através das deslumbrantes 
paisagens da Serra do Marão em direção a Vila Real. 
Continuação através da espetacular paisagem do vale do 
Douro, onde cresce a vinha do mais famoso vinho português 
- Vinho do Porto, e chegada a Lamego, cidade antiga coroada 
pelo Santuário da Senhora dos Remédios. Breve parada. 
Chegada a Viseu, cidade onde nasceu Grão Vasco, um grande 
pintor português. Hospedagem.

7º Dia - Viseu > Serra da Estrela > Castelo Branco > 
Évora
Após o café da manhã, saída em direção à Serra da Estrela, 
a mais elevada montanha de Portugal, cujo ponto mais 
alto chega aos 1993 metros, onde se produz o mais famoso 
queijo português - o “queijo da serra”. Chegada a Castelo 
Branco, cidade dominada pelos vestígios de um castelo dos 

Templários e cuja principal atração é o Jardim do Palácio 
Episcopal (visita). Tempo livre para almoço. De tarde, 
continuação da viagem para Évora, capital do Alto Alentejo, 
rodeada de muralhas e Patrimônio Mundial da UNESCO. 
Hospedagem.

8º Dia - Évora > Lisboa
Café da manhã. Pela manhã, visita de Évora, com destaque 
para a Praça do Giraldo, o Templo Romano de Diana, a Igreja 
de São Francisco, com a famosa Capela dos Ossos (entrada) 
e a parte medieval da cidade. Em hora a informar, saída para 
Lisboa. Hospedagem.

9º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá conti nuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

O MELHOR DE PORTUGAL COM 
SANTIAGO DE COMPOSTELA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 15 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Visita a Sintra, Cascais e Estoril;
• Passeio de barco no Rio Douro;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.



 HOTÉIS
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL H H H H

PORTO
VILA GALÉ PORTO H H H H

SANTIAGO DE COMPOSTELA
TRYP SANTIAGO H H H H

SALAMANCA
ARTHEUS CARMELITAS SALAMANCA H H H H

MADRI
AGUMAR H H H H 
PRAGA H H H H

VALÊNCIA 
OLYMPIA HOTEL VALENCIA H H H H

REGIÃO DE BARCELONA
CATALONIA GRAN HOTEL VERDI H H H H

NOTAS:
• Na saída de 13 setembro, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Lisboa 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Nas saídas de 3 maio e 13 setembro, devido à 
realização de congressos e feiras, a hospedagem em 
Salamanca poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• Nas saídas de 5 abril, 22 novembro, 31 janeiro e 21 
fevereiro, devido à realização de congressos e feiras, 
a hospedagem em Valência poderá ser em um hotel 
localizado nos arredores.

• Nas saídas de 3 maio, 16 e 27 agosto, devido 
à realização de congressos e feiras, o hotel de 
Barcelona poderá ser diferente do publicado.

 
NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 11 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Sintra, Cascais, Estoril, Lisboa, Porto, Madri, Valência 
e Barcelona;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: 
Óbidos, Mosteiro da Batalha, Coimbra, Braga, Valença, 
Santiago de Compostela, Zamora, Salamanca e Ávila;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Igreja dos Jerônimos, Santuário 
de Fátima, Biblioteca de Coimbra, Sé do Porto, 
Santuário do Bom Jesus de Braga, Vale dos Caídos, 
Catedral de Valência e Catedral de Barcelona;

• Subida no bondinho movido a água até ao 
Santuário do Bom Jesus de Braga;

• Visita e degustação em uma cave de Vinho do Porto.

DESDE € 1.055
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

Sentido Lisboa / Barcelona
2017: 
Abril 5 
Maio 3, 10(*), 31 
Junho 28 
Julho 5(*)  
Agosto 2, 16 
Setembro 6, 13(*)  
Outubro 11 

(*) Saídas PLUS

Sentido Barcelona / Lisboa
2017: 
Abril 16(*) 
Maio 14, 21(*) 
Junho 11(*) 
Julho 9, 16(*) 
Agosto 13(*), 27(*)  
Setembro  17, 24(*)  
Outubro 22(*) 
Novembro 22(*) 
Dezembro 30
 
2018:
Janeiro 31(*) 
Fevereiro 21 
Março 20(*)

Visitando: Lisboa, Sintra, Cascais, Óbidos, Fátima, Coimbra, Porto, Braga, Santiago de Compostela, Salamanca, Ávila, 
Vale dos Caídos, Madri, Valência e Barcelona

Cascais

Circuito Ibérico
12 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada no aeroporto de Lisboa e traslado para o hotel. 
Hospedagem.

2º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para Queluz e Sintra. 
Prosseguimento pela Malveira da Serra e pela estrada do 
Guincho até Cascais - uma das áreas residenciais mais 
elegantes do país. Tempo livre para almoço e continuação 
pelo Estoril até Lisboa, para visita desta cidade, incluindo a 
Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro dos 
Jerônimos (entrada na igreja). Parada para provar o famoso 
pastel de Belém. Prosseguimento pela Baixa Pombalina, 
Praça do Rossio, Praça dos Restauradores, Avenida da 
Liberdade e Praça Marquês de Pombal. Regresso ao hotel. 
Para esta noite a sugestão é um jantar numa típica Casa 

de Fados, ao som da música tradicional portuguesa e com 
danças folclóricas do país (opcional).

3º Dia - Lisboa > Óbidos > Fátima > Coimbra > Porto
Café da manhã e saída de Lisboa em direção a Óbidos. Visita 
a pé pelas estreitas ruas e pequenas praças, a fim de conhecer 
esta belíssima vila, considerada um dos melhores exemplos 
de cidadela medieval na Europa. Continuação da viagem 
para a Batalha, obra-prima da arquitetura gótica portuguesa. 
Breve parada junto ao Mosteiro. No final da manhã, chegada 
a Fátima, onde teremos tempo livre para o almoço e visita 
ao Santuário. Continuação para Coimbra, sede da mais 
antiga Universidade do país, fundada em 1290 pelo Rei D. 
Dinis, onde visitaremos a sua famosa Biblioteca barroca. 
Prosseguimento para a cidade do Porto. Hospedagem. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

4º Dia - Porto
Café da manhã e visita desta cidade, com destaque para a 
Igreja da Lapa, a Sé do séc. XII (entrada) e visita panorâmica 
da cidade (Av. dos Aliados, Torre dos Clérigos, Av. da 

ESPANHA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO
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FÁTIMA
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 1.095 € 495

julho e setembro 2017 € 1.145 € 495
dezembro 2017 e  
fevereiro 2018 € 1.055 € 455

Saídas PLUS (abril, maio, 
junho, agosto e outubro 2017) € 1.645 € 495

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 1.695 € 495

Saídas PLUS (novembro 
2017, janeiro e março 2018) € 1.580 € 425
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Valência

Óbidos

21 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Passeio de barco no Rio Douro

Visita da cidade de Toledo

Visita do Pueblo Español

PLUSSERVIÇOS

Boavista, Bairro da Foz, Ponte da Arrábida e Ponte de D. Luís) 
terminando numa Cave de Vinho do Porto para visita e 
degustação. Restante dia livre. Sugerimos fazer um passeio 
de barco no rio Douro e almoçar num restaurante do bairro 
típico da Ribeira (opcional). Hospedagem.

5º Dia - Porto > Braga > Santiago de Compostela
Café da manhã. Continuação da viagem para Braga, capital 
da bela região do Minho. Subida ao alto do Bom Jesus no 
célebre bondinho movido a água. Após uma panorâmica 
do Santuário, continuação para Valença, cidade situada na 
margem sul do Rio Minho, que faz a fronteira natural entre 
Portugal e Espanha. Parada e tempo livre para almoço. 
Entrada na Espanha pela Galiza. Chegada a Santiago de 
Compostela - centro religioso e de peregrinação desde 
a Idade Média, em consequência da descoberta do 
túmulo de Santiago Maior no séc. IX. Tempo livre para 
visita à famosa Catedral, onde está sepultado o Apóstolo. 
Hospedagem.

6º Dia - Santiago de Compostela > Salamanca
Após o café da manhã, partida de Santiago de Compostela, 
ladeando um trecho de um dos “Caminhos de Santiago” em 
direção a Salamanca. Tempo livre para almoço no percurso 
e passagem ao lado de Zamora, situada nas margens do 
rio Douro. Chegada na bela cidade de Salamanca, “a Cidade 
Dourada”. Tempo livre para visitar esta cidade universitária, 
com especial destaque para a magnífica Plaza Mayor, 
construída por Felipe V e considerada a mais bela de toda a 
Espanha. Hospedagem.

7º Dia - Salamanca > Ávila > Vale dos Caídos > Madri
Café da manhã e saída em direção a Ávila. Vista panorâmica da 
cidade. Continuação para visita do Vale dos Caídos, imponente 
monumento mandado edificar por Francisco Franco, após 
a Guerra Civil Espanhola. Continuação para Madri onde 
chegaremos a meio da tarde. Hospedagem. À noite, sugerimos 
um espetáculo de dança clássica flamenca (opcional).

8º Dia – Madri
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: Praça 
de Espanha, Gran Via, Praça Cibeles, Passeio do Prado, com o 
seu famoso museu, Parque do Retiro, Praça de Touros de Las 
Ventas, Passeio da Castellana, Praça da Porta do Sol e a Praça 
do Oriente (com o Palácio Real, o Teatro da Ópera e a estátua 
de Filipe IV). Esta tarde poderá fazer uma excursão à cidade 
fortificada de Toledo, antiga capital de Espanha (opcional). 
Hospedagem.

9º Dia - Madri > Valência
Café da manhã. Tempo livre em Madri. Em hora a informar, 
saída em direção a Valência, uma das mais antigas e terceira 

maior cidade espanhola, fundada pelos romanos no ano de 
138 a.C.. Hospedagem.

10º Dia - Valência > Região de Barcelona
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade, com 
entrada na Catedral, onde segundo a tradição se guarda 
o cálice da Última Ceia, o Santo Graal, o Mercado e outros 
edifícios de destaque. Tempo livre. Partida para Barcelona, com 
chegada ao fim da tarde. Hospedagem na região de Barcelona.

11º Dia - Barcelona
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita da capital catalã: 
o famoso Bairro Gótico, o mais antigo da cidade, assim 
chamado devido ao grande número de construções góticas 
nele existentes, como a belíssima Catedral (entrada), as 
Ramblas, a Praça da Catalunha, com as suas belas fontes, 
Passeio de Gracia, as Casas Millá (La Pedrera) e Battló e a 
Basílica da Sagrada Família, três obras obras de Gaudi, o 
Parque de Montjuich e o Estádio Olímpico. Restante dia livre.
Poderá participar de um passeio opcional ao Parque Güell e 
Pueblo Español, onde teremos uma prova de “tapas” e “cava”. 
Hoje tem incluído um traslado do centro da cidade para o 
hotel às 19h00 ou às 22h00, consoante prefira. 

12º Dia - Saída de Barcelona
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

CIRCUITO IBÉRICO PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 21 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Passeio de barco no Rio Douro;
• Visita da cidade de Toledo;
• Visita do Pueblo Español;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.



 HOTÉIS
MADRI
AGUMAR H H H H 
PRAGA H H H H

SEVILHA
AC HOTEL SEVILLA TORNEO H H H H

GRANADA
ABADES NEVADA PALACE H H H H

VALÊNCIA 
OLIMPIA HOTEL VALENCIA H H H H

REGIÃO DE BARCELONA
CATALONIA GRAN HOTEL VERDI H H H H

PAMPLONA
NH PAMPLONA IRUÑA PARK H H H H

OVIEDO 
OCA SANTO DOMINGO PLAZA H H H H

SANTIAGO DE COMPOSTELA
GRAN HOTEL SANTIAGO H H H H

SALAMANCA
IBB RECOLETOS COCO SALAMANCA H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 18 janeiro, 15 fevereiro e 1 março, 

devido à realização de congressos e feiras, a 
hospedagem em Valência poderá ser em um hotel 
localizado nos arredores.

• Na saída de 29 junho, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Pamplona 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 4 maio, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Santiago de 
Compostela poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 15 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Madri, Córdoba (Catedral-Mesquita), Sevilha, 
Granada, Valência, Barcelona, Santiago de 
Compostela e Segóvia;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Puerto Lapice, Jerez, Zaragoza, Pamplona, 
Bilbao, Oviedo, Ribadeo, La Coruña, Salamanca e Ávila;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Catedral-Mesquita de Córdoba, 
Alhambra de Granada, Catedral de Valência, 
Catedral de Barcelona, Basílica de Nossa Senhora. 
do Pilar, Museu Guggenheim Bilbao e Catedral de 
Santiago de Compostela;

• Bodegas Gonzalez Byass em Jerez.

DESDE € 1.605
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Abril 20  
Maio 4(*), 18  
Junho 1(*), 29  
Agosto 3(*), 31  
Setembro 21(*)  
Outubro 5  
Novembro 23  
Dezembro 21(*)

2018: 
Janeiro 18(*) 
Fevereiro 15(*) 
Março 1

(*) Saídas PLUS

Visitando: Madri, Córdoba, Sevilha, Jerez, Granada, Valência, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebastian, Bilbao, Oviedo, 
Ribadeo, La Coruña, Santiago de Compostela, Salamanca, Ávila e Segóvia

Córdoba

 Novidade  

Maravilhas da 
Espanha
16 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Madri
Chegada ao aeroporto de Madri e traslado para o hotel. Tempo 
livre para os primeiros contatos com a capital espanhola. 
Hospedagem.

2º Dia – Madri
Visita panorâmica da cidade de Madri, percorrendo os 
seus principais bairros e monumentos: Praça de Espanha, 
com o monumento a Cervantes, Gran Via, a Praça Cibeles, 
o Passeio do Prado, com o seu famoso museu, a antiga 
estação ferroviária de Atocha, o Parque do Retiro, a Praça de 
Touros de Las Ventas, a mais bela de Espanha, o Passeio da 
Castellana, a Praça da Puerta del Sol e a Praça do Oriente. 
À tarde, possibilidade de efetuar uma excursão opcional à 
cidade fortificada de Toledo. Hospedagem.

3º Dia – Madri > Córdoba (rota de D. Quixote) > 
Sevilha
Após o café da manhã, saída até Puerto Lapice, pequeno 
povoado famoso por seus moinhos de vento e onde 
segundo a lenda, teria sido um local de parada de D. 
Quixote. Breve parada. Continuação para Córdoba. Visita 
da Mesquita-Catedral, a principal mesquita islâmica na 
Península Ibérica, até à tomada da cidade pelos cristãos 
em 1236. À tarde, continuação da viagem para Sevilha. 
Hospedagem.

4º Dia – Sevilha
Após o café da manhã, visita desta encantadora cidade: 
Parque Maria Luísa, com a Praça de Espanha, a Catedral, 
onde está o túmulo de Cristóvão Colombo, a Giralda, o 
Alcazar e o fascinante bairro judeu de Santa Cruz, onde viveu 
Murillo. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou compras. 
Hospedagem. Possibilidade de efetuar um passeio em 
“caleche” pelo verdejante parque Maria Luísa seguido de um 
espetáculo de danças e cantares sevilhanos (opcional).

5º Dia – Sevilha > Jerez > Granada
Café da manhã e saída para Jerez de la Frontera, cidade 
famosa por seus vinhos generosos e por sua tradição 
equestre. Visita de uma conhecida “bodega”, e desgustação 
do vinho “jerez”. Continuação para Granada e hospedagem.. 
No final da tarde, saída para visita do Palácio do Alhambra, 
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 1.625 € 630

novembro 2017 e março 2018 € 1.605 € 620
Saídas PLUS (maio, junho e 
agosto 2017) € 2.270 € 630

Saídas PLUS (setembro 2017) € 2.320 € 630
Saídas PLUS (dezembro 2017 
a fevereiro 2018) € 2.160 € 620
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Madri

28 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Visita da cidade de Toledo

Show de Danças Sevilhanas

Visita do Pueblo Español

PLUSSERVIÇOS

conjunto arquitetônico construído do séc. XIII ao XVI no alto 
de uma colina e belíssimo exemplar da arquitetura árabe, e 
dos Jardins da Generalife. 

6º Dia – Granada > Valência
Após o café da manhã, saída pela rodovia do Mediterrâneo, 
a caminho da bela região de Valência, com sua várzea 
abundantemente irrigada, que lhe permite ter uma das 
maiores extensões de laranjais da Europa. Chegada a 
Valência, terceira maior cidade espanhola. Hospedagem.

7º Dia – Valência > Região de Barcelona
Café da manhã e visita panorâmica desta linda cidade, com 
destaque para o centro histórico, onde se situa a Catedral 
e o interessante Mercado Central, além da moderníssima 
Cidade das Artes e das Ciências, construída segundo 
projeto de Santiago Calatrava. Tempo livre e continuação 
da viagem em direção à belíssima região da Catalunha. 
Hospedagem na região de Barcelona.

8º Dia – Barcelona
Café da manhã e visita da capital catalã: a belíssima Catedral 
iniciada no séc. XII (entrada), as Ramblas, a Praça da 
Catalunha, Passeio de Gracia, com as Casas Millá (La Pedrera) 
e Battló, obras-primas de Gaudi, a Igreja da Sagrada Família, 
o Parque de Montjuich e o Estádio Olímpico. Tarde livre. 
Sugerimos um passeio opcional ao Pueblo Español e ao 
Parque Güell. Hospedagem. Hoje tem incluído um traslado 
do centro da cidade para o hotel às 19h00 ou às 22h00, 
consoante prefira. 

9º Dia – Região de Barcelona > Zaragoza > Pamplona
Após o café da manhã, continuação de nossa viagem para 
Zaragoza, antiga capital do reino de Aragão, um dos mais 
poderosos que existiram na Península Ibérica. Tempo livre 
para almoço e visita à famosa Basílica da Virgem do Pilar, 
erguida no local onde Nossa Senhora teria aparecido duas 
vezes ao Apóstolo Santiago. À tarde, continuação para 
Pamplona, capital da região de Navarra e conhecida pelas 
famosas largadas de touros nas ruas durante as festas de San 
Firmino. Hospedagem.

10º Dia – Pamplona > San Sebastián > Bilbao > 
Oviedo
Café da manhã e saída para San Sebastian, importante 
cidade do País Basco, um dos mais importantes centros 
gastronômico da Europa. Prosseguimento para Bilbao. Na 
chegada, visita do famoso Museu Guggenheim, obra do 
arquiteto norte-americano Frank Gehry, com o intuito de 
revitalizar a cidade. Visto do rio, o edifício parece ter a forma 
de um barco, homenageando a cidade portuária de Bilbao 
que teve bons anos de festa marítima. Tempo livre para 
visitar o museu e almoçar. Continuação para Oviedo, capital 
do Principado das Astúrias, com belas ruas pedonais e a 

Catedral, um dos mais belos exemplos do gótico asturiano. 
Hospedagem.

11º Dia – Oviedo > Ribadeo > La Coruña > Santiago de 
Compostela
Café da manhã e saída ao longo da costa das Astúrias, 
passando na pequena cidade de Ribadeo, já na região 
da Galiza. Breve parada no centro e continuação para a 
capital da Galiza, La Coruña. Na chegada, breve passeio 
de orientação, que nos mostrará o porto, os edifícios com 
características fachadas, o Torre de Hércules, as amplas 
praias de Riazor e Orzán, e centro histórico com a Praça 
Maria Pitta. Tempo livre para almoçar. À tarde, continuação 
para Santiago de Compostela. Hospedagem.

12º Dia – Santiago de Compostela
Café da manhã e visita da cidade com guia local. Iniciaremos a 
visita pela Catedral de Santiago de Compostela, edifício em estilo 
românico. Na frente da Catedral temos a Praça do Obradoiro, 
a principal e mais famosa da cidade, rodeada por edifícios 
emblemáticos como o Paço de Raxoi, e o Parador dos Reis 
Católicos. Tarde livre para desfrutar da cidade. Hospedagem.

13º Dia – Santiago de Compostela > Salamanca
Após o café da manhã, partida de Santiago de Compostela, 
ladeando um trecho de um dos “Caminhos de Santiago” em 
direção a Salamanca. Tempo livre para almoço no percurso 
e passagem ao lado de Zamora, situada nas margens do 
rio Douro. Chegada à bela cidade de Salamanca, “a Cidade 
Dourada”, situada nas margens do rio Tormes e declarada 
monumento nacional em virtude dos seus magníficos 
edifícios dos séc. XVI, XVII e XVIII. Hospedagem.

14º Dia – Salamanca > Ávila > Segóvia > Madri
Café da manhã e saída em direção a Ávila. Visita panorâmica 
da cidade, rodeada por 2.500 metros de muralhas medievais 
e terra natal de Santa Teresa de Jesus, fundadora das 
Carmelitas Descalças e Doutora da Igreja. Continuação para 
Segóvia. Tempo livre para almoçar. À tarde, faremos uma 
visita guiada com guia local; o Aqueduto Romano de Segóvia, 
o Alcázar, a Catedral, a Plaza Mayor, a Calle Real e a Judiaria. 
Continuação para Madri. Hospedagem.

15º Dia – Madri
Café da manhã. Dia livre para desfrutar da capital espanhola, 
visitar o Museu do Prado ou o Museu Rainha Sofia, passear pela 
Plaza Mayor e pela Puerta del Sol, fazer compras ou ainda visitar 
o Estádio santiago Bernabéu, do Real Madrid. Hospedagem.

16º Dia – Saída de Madri
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

MARAVILHAS DA ESPANHA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 28 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Visita da cidade de Toledo;
• Show de Danças Sevilhanas
• Visita do Pueblo Español;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.



 HOTÉIS
MADRI
AGUMAR H H H H 
PRAGA H H H H

SEVILHA
AC HOTEL SEVILLA TORNEO H H H H

GRANADA
ABADES NEVADA PALACE H H H H

VALÊNCIA 
OLIMPIA HOTEL VALENCIA H H H H

REGIÃO DE BARCELONA
CATALONIA GRAN HOTEL VERDI H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 18 janeiro, 15 fevereiro e 1 março, 

devido à realização de congressos e feiras, a 
hospedagem em Valência poderá ser em um hotel 
localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 8 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Madri, Córdoba (Catedral-Mesquita), Sevilha, 
Granada, Valência e Barcelona;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Puerto Lapice e Jerez;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Catedral-Mesquita de Córdoba, 
Alhambra de Granada, Catedral de Valência e 
Catedral de Barcelona;

• Bodegas Gonzalez Byass em Jerez.

DESDE € 995
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Abril 20 
Maio 4(*), 18  
Junho 1(*), 29  
Agosto 3(*), 31  
Setembro 21(*)  
Outubro 5  
Novembro 23  
Dezembro 21(*)

2018: 
Janeiro 18(*)  
Fevereiro 15(*)  
Março 1

(*) Saídas PLUS

Visitando: Madri, Córdoba, Sevilha, Jerez, Granada, Valência e Barcelona

Granada

 Novidade  

Madri, Andaluzia 
e Catalunha
9 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Madri
Chegada ao aeroporto de Madri e traslado para o hotel. Tempo 
livre para os primeiros contatos com a capital espanhola. 
Hospedagem.

2º Dia – Madri
Visita panorâmica da cidade de Madri, percorrendo os 
seus principais bairros e monumentos: Praça de Espanha, 
com o monumento a Cervantes, Gran Via, a Praça Cibeles, 
o Passeio do Prado, com o seu famoso museu, a antiga 
estação ferroviária de Atocha, o Parque do Retiro, a Praça de 
Touros de Las Ventas, a mais bela de Espanha, o Passeio da 
Castellana, a Praça da Puerta del Sol e a Praça do Oriente. 
À tarde, possibilidade de efetuar uma excursão opcional à 
cidade fortificada de Toledo. Hospedagem.

3º Dia – Madri > Córdoba (rota de D. Quixote) > 
Sevilha
Após o café da manhã, saída até Puerto Lapice, pequeno 
povoado famoso por seus moinhos de vento e onde, 

segundo a lenda, teria sido um local de parada de D. 
Quixote. Breve parada. Continuação para Córdoba. Visita da 
Mesquita-Catedral, em tempos a principal mesquita islâmica 
na Península Ibérica, até à tomada da cidade pelos cristãos 
em 1236. À tarde, continuação da viagem para Sevilha. 
Hospedagem.

4º Dia – Sevilha
Após o café da manhã, visita desta encantadora cidade: 
Parque Maria Luísa, com a Praça de Espanha, a Catedral, 
onde está o túmulo de Cristóvão Colombo, a Giralda, o 
Alcazar e o fascinante bairro judeu de Santa Cruz, onde 
viveu Murillo. Tarde livre para visitas de gosto pessoal 
ou compras. Hospedagem. Possibilidade de efetuar 
um passeio em “caleche” pelo verdejante parque Maria 
Luísa seguido de um espetáculo de danças e cantares 
sevilhanos (opcional).

5º Dia – Sevilha > Jerez > Granada
Café da manhã e saída para Jerez de la Frontera, cidade 
famosa por seus vinhos generosos e por sua tradição 
equestre. Visita de uma conhecida “bodega”, e desgustação 
do vinho “jerez”. Continuação para Granada e hospedagem. 
No final da tarde, saída para visita do Palácio do Alhambra, 
conjunto arquitetônico construído do séc. XIII ao XVI no alto 
de uma colina e belíssimo exemplar da arquitetura árabe, e 
dos Jardins da Generalife. 

6º Dia – Granada > Valência
Após o café da manhã, saída pela rodovia do Mediterrâneo, 
a caminho da bela região de Valência, com sua várzea 
abundantemente irrigada, que lhe permite ter uma das 

ESPANHA

PORTUGAL

OCEANO
ATLÂNTICO

CÓRDOBA

SEVILHA
GRANADA

BARCELONA

JEREZ

MADRI

VALÊNCIA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 995 € 365

novembro 2017 e  
março 2018 € 995 € 365

Saídas PLUS (maio, junho e 
agosto 2017) € 1.350 € 365

Saídas PLUS (setembro 2017) € 1.400 € 365

Saídas PLUS (dezembro 2017 
a fevereiro 2018) € 1.350 € 365
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Barcelona

Madri

Sevilha

PLUSSERVIÇOS

maiores extensões de laranjais da Europa. Chegada a 
Valência, terceira maior cidade espanhola. Hospedagem.

7º Dia – Valência > Região de Barcelona
Café da manhã e visita panorâmica desta linda cidade, com 
destaque para o centro histórico, onde se situa a Catedral 
e o interessante Mercado Central, além da moderníssima 
Cidade das Artes e das Ciências, construída segundo projeto 
de Santiago Calatrava. Tempo livre e continuação da viagem 
em direção à belíssima região da Catalunha. Hospedagem na 
região de Barcelona. 

8º Dia – Barcelona
Café da manhã e visita da capital catalã: a belíssima Catedral 
iniciada no séc. XII (entrada), as Ramblas, a Praça da 
Catalunha, Passeio de Gracia, com as Casas Millá (La Pedrera) 
e Battló, obras-primas de Gaudi, a Igreja da Sagrada Família, 
o Parque de Montjuich e o Estádio Olímpico. Tarde livre. 
Sugerimos um passeio opcional ao Pueblo Español e ao 
Parque Güell. Hospedagem. Hoje tem incluído um traslado 
do centro da cidade para o hotel às 19h00 ou às 22h00, 
consoante prefira. 

9º Dia – Saída de Barcelona
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

15 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Visita da cidade de Toledo

Visita do Pueblo Español

MARAVILHAS DA ESPANHA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 15 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Visita da cidade de Toledo;
• Show de Danças Sevilhanas
• Visita do Pueblo Español;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

Show de Danças Sevilhanas



 HOTÉIS
REGIÃO DE BARCELONA
CATALONIA GRAN HOTEL VERDI H H H H

PAMPLONA
NH PAMPLONA IRUÑA PARK H H H H

OVIEDO 
OCA SANTO DOMINGO PLAZA H H H H

SANTIAGO DE COMPOSTELA
GRAN HOTEL SANTIAGO H H H H

SALAMANCA
IBB RECOLETOS COCO SALAMANCA H H H H

MADRI
AGUMAR H H H H 
PRAGA H H H H

NOTAS:
• Na saída de 10 maio, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Santiago de 
Compostela poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• Na saída de 5 julho, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Pamplona 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 9 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Barcelona, Santiago de Compostela, Segóvia e 
Madri;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Oviedo, Ribadeo, 
La Coruña, Salamanca e Ávila;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Catedral de Barcelona, Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, Museu Guggenheim Bilbao 
e Catedral de Santiago de Compostela.

DESDE € 970
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Abril 26  
Maio 10(*), 24  
Junho 7(*)  
Julho 5  
Agosto 9(*)  
Setembro 6, 27(*)  
Outubro 11  
Novembro 29  
Dezembro 27(*)

2018: 
Janeiro 24(*) 
Fevereiro 21(*) 
Março 7

(*) Saídas PLUS

Visitando: Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebastian, Bilbao, Oviedo, Ribadeo, La Coruña, Santiago de Compostela, 
Salamanca, Ávila, Segóvia e Madri

San Sebastian

 Novidade  

Barcelona, Norte 
de Espanha 
e Galiza
10 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Barcelona
Chegada ao aeroporto de Barcelona e traslado para o hotel. 
Tempo livre para os primeiros contatos com a capital catalã. 
Hospedagem na região de Barcelona.

2º Dia – Barcelona
Café da manhã e visita da capital catalã: a belíssima Catedral 
iniciada no séc. XII (entrada), as Ramblas, a Praça da 
Catalunha, Passeio de Gracia, com as Casas Millá (La Pedrera) 
e Battló, obras-primas de Gaudi, a Igreja da Sagrada Família, 

o Parque de Montjuich e o Estádio Olímpico. Tarde livre. 
Sugerimos um passeio opcional ao Pueblo Español e ao 
Parque Güell. Hospedagem. Hoje tem incluído um traslado 
do centro da cidade para o hotel às 19h00 ou às 22h00, 
consoante prefira. 

3º Dia – Região de Barcelona > Zaragoza > Pamplona
Após o café da manhã, continuação de nossa viagem para 
Zaragoza, antiga capital do reino de Aragão, um dos mais 
poderosos que existiram na Península Ibérica. Tempo livre 
para almoço e visita à famosa Basílica da Virgem do Pilar, 
erguida no local onde Nossa Senhora teria aparecido duas 
vezes ao Apóstolo Santiago. À tarde, continuação para 
Pamplona, capital da região de Navarra e conhecida pelas 
famosas largadas de touros nas ruas durante as festas de San 
Firmino. Hospedagem.

4º Dia – Pamplona > San Sebastián > Bilbao > Oviedo
Café da manhã e saída para San Sebastian, importante 
cidade do País Basco, um dos mais importantes centros 
gastronômico da Europa. Prosseguimento para Bilbao. Na 
chegada, visita do famoso Museu Guggenheim, obra do 
arquiteto norte-americano Frank Gehry, com o intuito de 
revitalizar a cidade. Visto do rio, o edifício parece ter a forma 
de um barco, homenageando a cidade portuária de Bilbao 

ESPANHA
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OCEANO
ATLÂNTICO
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio e outubro 2017 € 1.050 € 400

julho e setembro 2017 € 1.100 € 400

novembro 2017 e março 2018 € 970 € 345

Saídas PLUS (maio, junho e 
agosto 2017) € 1.420 € 400

Saídas PLUS (setembro 2017) € 1.470 € 400

Saídas PLUS (dezembro 2017 
a fevereiro 2018) € 1.345 € 345



Salamanca

Bilbao

PLUSSERVIÇOS

que teve bons anos de festa marítima. Tempo livre para 
visitar o museu e almoçar. Continuação para Oviedo, capital 
do Principado das Astúrias, com belas ruas pedonais e a 
Catedral, um dos mais belos exemplos do gótico asturiano. 
Hospedagem.

5º Dia – Oviedo > Ribadeo > La Coruña > Santiago de 
Compostela
Café da manhã e saída ao longo da costa das Astúrias, 
passando na pequena cidade de Ribadeo, já na região da 
Galiza. Breve parada no centro e continuação para a capital da 
Galiza, La Coruña. Na chegada, breve passeio de orientação, 
que nos mostrará o porto, os edifícios com características 
fachadas, o Torre de Hércules, as amplas praias de Riazor 
e Orzán, e centro histórico com a Praça Maria Pitta. Tempo 
livre para almoçar. À tarde, continuação para Santiago de 
Compostela. Hospedagem.

6º Dia – Santiago de Compostela
Café da manhã e visita da cidade com guia local. Iniciaremos 
a visita pela Catedral de Santiago de Compostela, edifício 
em estilo românico. Na frente da Catedral temos a Praça do 
Obradoiro, a principal e mais famosa da cidade, rodeada por 
edifícios emblemáticos como o Paço de Raxoi, e o Parador 
dos Reis Católicos. Tarde livre para desfrutar da cidade. 
Hospedagem.

7º Dia – Santiago de Compostela > Salamanca
Após o café da manhã, partida de Santiago de Compostela, 
ladeando um trecho de um dos “Caminhos de Santiago” em 
direção a Salamanca. Tempo livre para almoço no percurso 

e passagem ao lado de Zamora, situada nas margens do 
rio Douro. Chegada à bela cidade de Salamanca, “a Cidade 
Dourada”, situada nas margens do rio Tormes e declarada 
monumento nacional em virtude dos seus magníficos edifícios 
dos séc. XVI, XVII e XVIII. Hospedagem.

8º Dia – Salamanca > Ávila > Segóvia > Madrid
Café da manhã e saída em direção a Ávila. Visita panorâmica 
da cidade, rodeada por 2.500 metros de muralhas medievais e 
terra natal de Santa Teresa de Jesus, fundadora das Carmelitas 
Descalças e Doutora da Igreja. Continuação para Segóvia. 
Tempo livre para almoçar. À tarde faremos uma visita guiada 
com guia local; o Aqueduto Romano de Segóvia, o Alcázar, a 
Catedral, a Plaza Mayor, a Calle Real e a Judiaria. Continuação 
para Madri. Hospedagem.

9º Dia – Madri
Visita panorâmica da cidade de Madri, percorrendo os seus 
principais bairros e monumentos: Praça de Espanha, com o 
monumento a Cervantes, Gran Via, a Praça Cibeles, o Passeio do 
Prado, com o seu famoso museu, a antiga estação ferroviária de 
Atocha, o Parque do Retiro, a Praça de Touros de Las Ventas, a 
mais bela de Espanha, o Passeio da Castellana, a Praça da Puerta 
del Sol e a Praça do Oriente. De tarde, possibilidade de efetuar uma 
excursão opcional à cidade fortificada de Toledo. Hospedagem.

10º Dia – Saída de Madri
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.
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BARCELONA, NORTE DE ESPANHA 
E GALIZA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 17 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Visita do Pueblo Español;
• Visita da cidade de Toledo;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas

17 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Visita da cidade de Toledo

Visita do Pueblo Español



 HOTÉIS
PARIS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 H H H H

BORDEAUX
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU  
CHARTRONS H H H H

MADRI
AGUMAR H H H H 
PRAGA H H H H

SALAMANCA
ARTHEUS CARMELITAS SALAMANCA H H H H

LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 7 e 28 setembro e 5 outubro, devido 

à realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Lisboa poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 9 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Paris, Madri e Lisboa;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Castelo de Chambord, Bordeaux, Burgos, 
Ávila, Salamanca, Guarda, Coimbra e Fátima;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Castelo de Cheverny, Biblioteca 
de Coimbra, Santuário de Fátima e Igreja dos 
Jerônimos.

DESDE € 1.015
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Abril 27  
Maio 11(*), 18, 25(*)  
Junho 8, 22(*)  
Julho 6, 20(*), 27  
Agosto 3(*), 24  
Setembro 7(*), 14, 21(*), 28  
Outubro 5(*), 19  
Novembro 2(*), 30  
Dezembro 30(*)

2018: 
Janeiro 25  
Fevereiro 22(*)  
Março 22 

(*) Saídas PLUS

Visitando: Paris, Castelos do Loire, Bordeaux, Madri, Ávila, Salamanca, Coimbra, Fátima e Lisboa.

Bordeaux

Europa Básica
10 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada a Paris
Chegada no aeroporto de Paris, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem. Possibilidade de visita noturna de Paris 
(opcional).

2º Dia - Paris
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os 
Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia (construída no 
tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, 
a Torre Eiffel, a Ópera (um dos maiores teatros do mundo) 
e a Madeleine. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou 

excursão opcional a Versalhes. À noite, sugerimos assistir 
ao famoso espetáculo do “Lido” e passeio pelo Sena no 
Bateaux-Mouches (opcional).

3º Dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para viver Paris. 

4º Dia - Paris > Castelos do Loire > Bordeaux
Café da manhã e saída para a região dos Castelos do Loire. 
A primeira parada para fotos será no castelo de Chambord. 
Continuação para o belo e elegante Castelo de Cheverny 
(visita interior). De tarde, prosseguimento da viagem para 
Bordeaux, famosa pela qualidade dos vinhos produzidos na 
sua região. Hospedagem.

5º Dia - Bordeaux > Madri
Após o café da manhã, partida por Bayonne e entrada na 
Espanha pela fronteira de Irun. Prosseguiremos, próximo às 
cidades de San Sebastian e Vitória, junto a Burgos e pela Serra 
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 1.050 € 435

julho e setembro 2017 € 1.100 € 435

novembro 2017, janeiro e 
março 2018 € 1.015 € 405

Saídas PLUS (maio a 
novembro 2017) € 1.615 € 440

Saídas PLUS (dezembro 2017 
e fevereiro 2018) € 1.545 € 405



Lisboa

Madri

Paris

17 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Iluminação de Paris e 
Cruzeiro nos  Bateaux-Mouches

Visita de Montmartre 
e Catedral de Notre-Dame

Visita da cidade de Toledo

Visita a Sintra, Cascais e Estoril

PLUSSERVIÇOS

de Guadarrama para Madri. À noite sugerimos um espetáculo 
de dança clássica flamenca (opcional). Hospedagem.

6º Dia  - Madri
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: Praça 
de Espanha, Gran Via, Praça Cibeles, Passeio do Prado, com o 
seu famoso museu, Parque do Retiro, Praça de Touros de Las 
Ventas, Passeio da Castellana, Praça da Porta do Sol e a Praça 
do Oriente (com o Palácio Real, o Teatro da Ópera e a estátua 
de Filipe IV). Esta tarde poderá fazer uma excursão à cidade 
fortificada de Toledo, antiga capital de Espanha (opcional). 
Hospedagem

7º Dia - Madri > Ávila > Salamanca
Café da manhã. No início da tarde, continuação da 
viagem por Ávila. Breve parada. Prosseguimento para a 
bela cidade de Salamanca, “a Cidade Dourada”, situada às 
margens do rio Tormes e possuidora do melhor conjunto 
espanhol de arquitetura renascentista. Tempo livre para 
visitar esta cidade universitária, com seus belos edifícios. 
Hospedagem. 

8º Dia - Salamanca > Coimbra > Fátima > Lisboa
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Portugal. 
Entrada passando junto à cidade da Guarda. Continuação 
para Coimbra, onde visitaremos a sua famosa Biblioteca 
barroca. Chegada a Fátima e tempo livre para o almoço e 
visita ao Santuário. Continuação para Lisboa. Hospedagem. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

9º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita desta cidade, 
incluindo a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e 
o Mosteiro dos Jerônimos (entrada na igreja). Parada para 
provar o famoso pastel de Belém. Prosseguimento pela 
Baixa Pombalina, Praça do Rossio, Praça dos Restauradores, 
Avenida da Liberdade e Praça Marquês de Pombal. Regresso 
ao hotel. Tarde livre em que sugerimos visita a Sintra, Cabo 
da Roca, Cacais e Estoril (opcional). Para esta noite a sugestão 
é um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da música 
tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país 
(opcional).

10º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.
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EUROPA BÁSICA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 17 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Iluminações de Paris e cruzeiro nos Bateaux- 

-Mouches;
• Visita de Montmartre e Catedral de Notre-Dame;
• Visita da cidade de Toledo;
• Visita a Sintra, Cascais e Estoril;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.



 HOTÉIS
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL H H H H

MADRI
AGUMAR H H H H 
PRAGA H H H H

BARCELONA
SB PLAZA EUROPA H H H H

CANNES
EDEN HOTEL & SPA H H H H

PISA
AC HOTEL PISA BY MARRIOTT H H H H

ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA H H H H

NOTAS:
• Na saída de 13 setembro, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Lisboa 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Nas saídas de 26 abril, 7 junho, 5 e 19 julho o hotel em 
Barcelona é o Fira Porta H H H H

• Nas saídas de 6 e 20 setembro, 18 outubro, 10 
janeiro e 7 março  a hospedagem em Barcelona será 
substituída por Sabadell (aproximadamente a 33km) 
no Catalonia Gran Hotel Verdi H H H H

• Nas saídas de 10 maio e 23 agosto, devido à 
realização de congressos e feiras, a hospedagem em 
Barcelona poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• Na saída de 7 março, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Cannes 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 11 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Lisboa, Madri, Barcelona e Roma;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Zaragoza, Cannes, Nice, Mônaco, Pisa e Siena; 
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Igreja dos Jerônimos, Basílica da 
Virgem do Pilar, Catedral de Barcelona e Basílica de 
São Pedro.

DESDE € 1.210
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Abril 12, 26(*)  
Maio 3, 10(*), 24  
Junho 7(*), 21  
Julho 5(*), 12, 19(*)  
Agosto 9, 23(*), 30  
Setembro 6(*), 13, 20(*)  
Outubro 4, 18(*)  
Novembro 15  
Dezembro 15(*)

2018: 
Janeiro 10 
Fevereiro 7(*)
Março 7 

(*) Saídas PLUS

Visitando: Lisboa, Madri, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Nice, Mônaco, Pisa, Siena e Roma

Mônaco

Europa 
Mediterrânica 
12 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada no aeroporto de Lisboa e traslado para o hotel. 
Hospedagem.

2º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita desta cidade, incluindo 
a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro 
dos Jerônimos (entrada na igreja). Parada para provar o famoso 
pastel de Belém. Prosseguimento pela Baixa Pombalina, Praça 
do Rossio, Praça dos Restauradores, Avenida da Liberdade e 
Praça Marquês de Pombal. Regresso ao hotel. Tarde livre em 
que sugerimos visita a Sintra, Cabo da Roca, Cascais e Estoril 

(opcional). Para esta noite a sugestão é um jantar numa típica 
Casa de Fados, ao som da música tradicional portuguesa e 
com danças folclóricas do país (opcional).

3º Dia - Lisboa > Madri
Partida após o café da manhã, pela majestosa ponte sobre 
o Rio Tejo e viagem através do Alentejo, considerado o 
“celeiro de Portugal” e também região produtora de azeite 
e cortiça. Saída de Portugal e prosseguimento para Madri. 
Hospedagem. À noite sugerimos um espetáculo de dança 
clássica flamenca (opcional).

4º Dia – Madri 
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: Praça 
de Espanha, Gran Via, Praça Cibeles, Passeio do Prado, com o 
seu famoso museu, Parque do Retiro, Praça de Touros de Las 
Ventas, Passeio da Castellana, Praça da Porta do Sol e a Praça 
do Oriente (com o Palácio Real, o Teatro da Ópera e a estátua 
de Filipe IV). Esta tarde poderá fazer uma excursão à cidade 
fortificada de Toledo, antiga capital de Espanha (opcional). 
Hospedagem.
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 1.305 € 525

julho e setembro 2017 € 1.355 € 525

novembro 2017, janeiro e 
março 2018 € 1.210 € 475

Saídas PLUS (abril a  
outubro 2017) € 1.960 € 545

Saídas PLUS (dezembro 2017 
e fevereiro 2018) € 1.815 € 470



Zaragoza

Barcelona

21 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Visita da cidade de Toledo

Visita a Sintra, Cascais e Estoril

Visita do Pueblo Español

PLUSSERVIÇOS

5º Dia - Madri > Zaragoza > Barcelona
Após o café da manhã, saída para Zaragoza, antiga capital 
do reino de Aragão um dos reinos mais poderosos que 
existiram na Península Ibérica. Tempo livre para almoçar e 
visitar a famosa Basílica da Virgem do Pilar, erigida no local 
onde Nossa Senhora teria aparecido duas vezes ao Apóstolo 
Santiago. De tarde, continuação em direção à belíssima 
região da Catalunha. Chegada a Barcelona no fim da tarde. 
Hospedagem.

6º Dia - Barcelona
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita da capital catalã: 
o famoso Bairro Gótico, o mais antigo da cidade, assim 
chamado devido ao grande número de construções góticas 
nele existentes, como a belíssima Catedral (entrada), as 
Ramblas, a Praça da Catalunha, com as suas belas fontes, 
Passeio de Gracia, as Casas Millá (La Pedrera) e Battló e a 
Basílica da Sagrada Família, obras de Gaudi, o Parque de 

Montjuich e o Estádio Olímpico. Restante dia livre. Poderá 
participar de um passeio opcional ao Parque Güell e Pueblo 
Español, onde teremos uma prova de “tapas” e “cava”. 
Hospedagem.

7º Dia - Barcelona > Cannes
Café da manhã e partida pela região da Costa Brava, 
atravessando os Pirenéus e entrando na França pela bela 
região do Midi. Continuação junto às cidades de Narbonne, 
Beziers, Montpellier (cidade universitária), Nîmes e Arles 
(onde viveu Van Gogh). Chegada à Cannes. Hospedagem.

8º Dia - Cannes > Nice > Mônaco > Pisa
Após o café da manhã, passando em Nice, capital de “Côte 
d’Azur”, continuamos para o Principado de Mônaco. Veremos 
os maravilhosos jardins do Cassino, o Museu Oceanográfico 
Albert I, a cidade velha, a pequena catedral neo-românica e 
o Palácio Real. Prosseguimento pela “Riviera dei Fiori”, para 
Pisa; tempo livre para admirar o conjunto arquitetônico 
formado pelo Batistério, Catedral e a célebre Torre Inclinada. 
Hospedagem.

9º Dia - Pisa > Siena > Roma
Após o café da manhã, continuação da viagem para Siena; 
visita de orientação desta bela cidade medieval, com especial 
destaque para a Praça “Il Campo”. Prosseguimento pela 
região da Toscana e pela auto-estrada “del Sole” até Roma. 
Hospedagem.

10º Dia - Roma
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da cidade 
de Roma, com destaque para: Basílica de Santa Maria Maior, 
Coliseu, Arco de Constantino, Fórum Romano, Coluna de 
Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e Basílica de São Pedro 
(entrada). Tarde livre. Para a noite, sugerimos um jantar típico 
romano com música italiana (opcional).

11º Dia – Roma 
Café da manhã e dia livre para desfrutar da capital italiana, 
ou participar em algum passeio. Poderá aproveitar para 
uma visita guiada das mil Fontes de Tivoli e seus jardins, 
bem como do Interior da famosa Villa d'Este (opcional).
Hospedagem.

12º Dia - Saída de Roma
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.
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EUROPA MEDITERRÂNICA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 21 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Visita a Sintra, Cascais e Estoril;
• Visita da cidade de Toledo;
• Visita do Pueblo Español;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.



 HOTÉIS
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA H H H H

FLORENÇA
NILHOTEL FIRENZE H H H H

VENEZA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA H H H H

INNSBRUCK
ALPHOTEL INNSBRUCK H H H H 
ALPINPARK H H H H

LUCERNA
WELLNESS HOTEL RÖSSLI (WEGGIS) H H H H

PARIS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 10 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Roma, Florença e Paris;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Assis, Pádua, Veneza, Cortina d’Ampezzo, 
Innsbruck, Vaduz, Zurique e Lucerna;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Basílica de São Pedro, Catedral de 
Santa Maria das Flores e Basílica de Santo Antônio;

• Viagem em barco privado para Veneza.

DESDE € 1.410
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

142   Circuitos Europeus

SAÍDAS

2017:
Abril 20  
Maio 4(*), 11, 18(*)  
Junho 1, 15(*), 29  
Julho 13(*), 20, 27(*)  
Agosto 17, 31(*)  
Setembro 7, 14(*), 21, 28(*)  
Outubro 12, 26(*)  
Novembro 23  
Dezembro 23(*)

2018: 
Janeiro 18  
Fevereiro 15(*)  
Março 15 

(*) Saídas PLUS

Visitando: Roma, Assis, Florença, Pádua, Veneza, Innsbruck, Vaduz, Zurique, Lucerna e Paris

Roma

 Novo Roteiro

Magia Europeia 
11 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Roma
Chegada no aeroporto de Roma e traslado para o hotel. 
Hospedagem.

2º Dia - Roma
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da cidade 
de Roma, com destaque para: Basílica de Santa Maria Maior, 
Coliseu, Arco de Constantino, Fórum Romano, Coluna de 
Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e Basílica de São Pedro 
(entrada). Tarde livre. Para a noite, sugerimos um jantar típico 
romano com música italiana (opcional).

3º Dia – Roma
Café da manhã e dia livre para desfrutar da capital italiana, 
ou participar em algum passeio. Poderá aproveitar para 

uma visita guiada das mil Fontes de Tivoli e seus jardins, 
bem como do Interior da famosa Villa d'Este (opcional).
Hospedagem.

4º Dia - Roma > Assis > Florença
Café da manhã e saída para Assis. Na chegada, tempo livre 
para visitar o seu monumento mais importante, a Basílica 
de São Francisco, com o túmulo e as relíquias do santo 
e decorada com afrescos de Giotto, Cimabue e outros. 
Continuação da viagem para Florença, e início da visita a 
pé desta inesquecível cidade. Veremos algumas das obras 
dos artistas mais importantes: Igreja de Santa Cruz (Panteão 
de Itália), Casa de Dante, Catedral de Santa Maria das Flores 
(entrada), o famoso Batistério, Praça della Signoria, Ponte 
Vecchio e o típico Mercado da Palha. Hospedagem no hotel.

5º Dia - Florença > Pádua > Veneza (Mestre)
Após o café da manhã, partida para Pádua, onde visitaremos 
a Basílica e o Túmulo de Santo Antônio. Prosseguimento 
para Veneza. Viagem em barco privado passando pelo Canal 
Grande e pela Ponte de Rialto. Chegada à Praça de S. Marcos, 
onde poderemos apreciar a famosa Basílica, o Campanário, 
o Palácio Ducal e a Ponte dos Suspiros. Tempo livre para 
descobrir os encantos desta cidade. Possibilidade de fazer um 
passeio em “gôndola” pelos típicos canais (opcional). Regresso 
a Veneza Mestre. Hospedagem.
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 1.580 € 645

julho e setembro 2017 € 1.630 € 645

novembro 2017, janeiro e 
março 2018 € 1.410 € 515

Saídas PLUS (maio a  
outubro 2017) € 2.230 € 645

Saídas PLUS (dezembro 2017 
e fevereiro 2018) € 2.060 € 515



Paris Innsbruck

Veneza

19 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Visita da Basílica de Assis

Visita de Montmartre e 
Catedral de Notre-Dame

PLUSSERVIÇOS

6º Dia - Veneza (Mestre) > Cortina d’Ampezzo > 
Innsbruck
Após o café da manhã, saída de Veneza, atravessando os 
Dolomitas, para Cortina d’ Ampezzo (parada). Entrada na 
Áustria e chegada a Innsbruck, capital do Tirol. Breve passeio 
por esta charmosa cidade e tempo livre. Hospedagem.

7º Dia - Innsbruck > Vaduz > Zurique > Lucerna
Após o café da manhã, partida pelo vale do Rio Inn, passagem 
pelo Túnel de Arlberg para chegada ao Principado do 
Liechtenstein. Parada na sua capital, Vaduz. Continuação para 
Zurique, a capital financeira da Suíça. Parada para fotos junto 
ao Lago de Zurique e breve passeio pelo centro da cidade. 
Continuação para Lucerna, charmosa cidade na margem do lago 
dos Quatro Cantões. Hospedagem.

8º Dia - Lucerna > Paris
Café da manhã. Partida por Basileia e saída da Suíça. Entrada 
na França e viagem através das regiões da Alsácia, do 
Franche-Comté, da Borgonha e da Île-de-France, passando 
junto das cidades de Mulhouse, Besançon e Auxerre e 

prosseguimento até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
visita noturna de Paris (opcional).

9º Dia - Paris
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os 
Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia (construída no 
tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, 
a Torre Eiffel, a Ópera (um dos maiores teatros do mundo) 
e a Madeleine. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou 
excursão opcional a Versalhes. À noite, sugerimos assistir 
ao famoso espetáculo do “Lido”, e passeio pelo Sena nos 
Bateaux-Mouches (opcional).

10º Dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para viver Paris.

11º Dia – Saída de Paris
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.
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MAGIA EUROPEIA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 19 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Visita da Basílica de Assis;
• Iluminações de Paris e cruzeiro nos Bateaux 

Mouches;
• Visita de Montmartre e Catedral de Notre-Dame;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

Iluminação de Paris e 
Cruzeiro nos  Bateaux-Mouches



 HOTÉIS
LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL H H H H

MADRI
AGUMAR H H H H 
PRAGA H H H H

BARCELONA
SB PLAZA EUROPA H H H H

CANNES
EDEN HOTEL & SPA H H H H

PISA
AC HOTEL PISA BY MARRIOTT H H H H

ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA H H H H

FLORENÇA
NILHOTEL FIRENZE H H H H

VENEZA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA H H H H

INNSBRUCK
ALPHOTEL INNSBRUCK H H H H 
ALPINPARK H H H H

LUCERNA
WELLNESS HOTEL RÖSSLI (WEGGIS) H H H H

 PARIS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 H H H H

NOTAS:
• Na saída de 13 setembro, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Lisboa 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Nas saídas de 26 abril, 7 junho, 5 e 19 julho o hotel em 
Barcelona é o Fira Porta H H H H

• Nas saídas de 6 e 20 setembro, 18 outubro, 10 
janeiro e 7 março  a hospedagem em Barcelona será 
substituída por Sabadell (aproximadamente a 33km) 
no Catalonia Gran Hotel Verdi H H H H

• Nas saídas de 10 maio e 23 agosto, devido à realização 
de congressos e feiras, a hospedagem em Barcelona 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 7 março, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Cannes 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

DESDE € 2.190
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Abril 12, 26(*)  
Maio 3, 10(*), 24  
Junho 7(*), 21  
Julho 5(*), 12, 19(*)  
Agosto 9, 23(*), 30 
Setembro 6(*), 13, 20(*) 
Outubro 4, 18(*)  
Novembro 15  
Dezembro 15(*)

2018: 
Janeiro 10 
Fevereiro 7(*) 
Março 7 

(*) Saídas PLUS

Visitando: Lisboa, Madri, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Nice, Mônaco, Pisa, Siena, Roma, Assis, Florença, Pádua, Veneza, 
Innsbruck, Vaduz, Zurique, Lucerna e Paris

 Novo Roteiro

O Melhor 
da Europa 
19 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada no aeroporto de Lisboa e traslado para o hotel. 
Hospedagem.

2º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita desta cidade, incluindo 
a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro 
dos Jerônimos (visita da igreja). Parada para provar o famoso 
pastel de Belém. Prosseguimento pela Baixa Pombalina, Praça 
do Rossio, Praça dos Restauradores, Avenida da Liberdade e 
Praça Marquês de Pombal. Regresso ao hotel. Tarde livre em 
que poderá participar de um passeio a Sintra, Cabo da Roca e 
Cascais (opcional). Para esta noite a sugestão é um jantar numa 
típica Casa de Fados, ao som da música tradicional portuguesa 
e com danças folclóricas do país (opcional).

3º Dia - Lisboa > Madri
Partida após o café da manhã, pela majestosa ponte sobre o 
Rio Tejo e viagem através do Alentejo, considerado o “celeiro de 
Portugal” e também região produtora de azeite e cortiça. Saída 

de Portugal e prosseguimento para Madri. Hospedagem. À noite 
sugerimos um espetáculo de dança clássica flamenca (opcional).

4º Dia – Madri
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: Praça 
de Espanha, Gran Via, a Praça Cibeles, o Passeio do Prado, 
com o seu famoso museu, o Parque do Retiro, a Praça de 
Touros de Las Ventas, o Passeio da Castellana, a Praça da 
Porta do Sol e a Praça do Oriente (com o Palácio Real, o Teatro 
da Ópera e a estátua de Filipe IV). Esta tarde poderá fazer 
uma excursão à cidade fortificada de Toledo, antiga capital de 
Espanha, (opcional). Hospedagem.

5º Dia - Madri > Zaragoza > Barcelona
Após o café da manhã, saída para Zaragoza, antiga capital 
do reino de Aragão um dos reinos mais poderosos que 
existiram na Península Ibérica. Tempo livre para almoçar e 
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 2.305 € 995

julho e setembro 2017 € 2.355 € 995

novembro 2017, janeiro e 
março 2018 € 2.190 € 835

Saídas PLUS (abril a  
outubro 2017) € 3.380 € 995

Saídas PLUS (dezembro 2017 
e fevereiro 2018) € 3.300 € 835

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 18 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Lisboa, Madri, Barcelona, Roma, Florença e Paris;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Zaragoza, Cannes, Nice, Mônaco, Pisa, Siena, 
Assis, Pádua, Veneza, Cortina d’Ampezzo, Innsbruck, 
Vaduz, Zurique e Lucerna;

• Entradas em museus e monumentos de acordo com 
o itinerário: Igreja dos Jerônimos, Basílica da Virgem 
do Pilar, Catedral de Barcelona, Basílica de São Pedro, 
Catedral de Santa Maria das Flores e Basílica de 
Santo Antônio;

• Viagem em barco privado para Veneza.



Veneza

Lago Lucerna

35 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Visita da cidade 
de Toledo

Visita do 
Pueblo Español

Visita a Sintra, Cascais e Estoril

Visita da Basílica de Assis

Visita de Montmartre e 
Catedral de Notre-Dame

PLUSSERVIÇOS
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Mônaco

O MELHOR DA EUROPA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 35 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Visita a Sintra, Cascais e Estoril;
• Visita da cidade de Toledo;
• Visita do Pueblo Español;
• Visita da Basílica de Assis;
• Iluminações de Paris e cruzeiro nos Bateaux- 

-Mouches;
• Visita de Montmartre e Catedral de Notre-Dame;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

Iluminação de Paris e 
Cruzeiro nos  Bateaux-Mouches

visitar a famosa Basílica da Virgem do Pilar, erigida no local 
onde Nossa Senhora teria aparecido duas vezes ao Apóstolo 
Santiago. De tarde, continuação em direção à belíssima 
região da Catalunha. Chegada a Barcelona no fim da tarde. 
Hospedagem.

6º Dia - Barcelona
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita da capital 
catalã: o famoso Bairro Gótico, o mais antigo da 
cidade, assim chamado devido ao grande número de 
construções góticas nele existentes, como a belíssima 
Catedral (entrada), as Ramblas, a Praça da Catalunha, 
com as suas belas fontes, Passeio de Gracia, as Casas 
Millá (La Pedrera) e Battló e a Basílica da Sagrada 
Família, obras obras de Gaudi, o Parque de Montjuich e 
o Estádio Olímpico. Restante dia livre. Poderá participar 
de um passeio opcional ao Parque Güell e Pueblo 
Español, onde teremos uma prova de “tapas” e “cava”. 
Hospedagem.

7º Dia - Barcelona > Cannes
Café da manhã e partida pela região da Costa Brava, 
atravessando os Pirenéus e entrando na França pela 
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bela região do Midi. Continuação junto às cidades de 
Narbonne, Beziers, Montpellier (cidade universitária), 
Nîmes e Arles (onde viveu Van Gogh). Chegada à Cannes. 
Hospedagem.

8º Dia - Cannes > Nice > Mônaco > Pisa
Após o café da manhã, passando em Nice, capital de “Côte 
d’Azur”, continuamos para o Principado de Mônaco. Veremos 
os maravilhosos jardins do Cassino, o Museu Oceanográfico 
Albert I, a cidade velha, a pequena catedral neo-românica e 
o Palácio Real. Prosseguimento pela “Riviera dei Fiori”, para 
Pisa; tempo livre para admirar o conjunto arquitetônico 
formado pelo Batistério, Catedral e a célebre Torre Inclinada. 
Hospedagem.

9º Dia - Pisa > Siena > Roma
Após o café da manhã, continuação da viagem para Siena; 
visita de orientação desta bela cidade medieval, com especial 
destaque para a Praça “Il Campo”. Prosseguimento pela 
região da Toscana e pela auto-estrada “del Sole” até Roma. 
Hospedagem. 

10º Dia - Roma
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da cidade 
de Roma, com destaque para: Basílica de Santa Maria Maior, 
Coliseu, Arco de Constantino, Fórum Romano, Coluna de 
Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e Basílica de São Pedro 
(entrada). Tarde livre. Para a noite, sugerimos um jantar típico 
romano com música italiana (opcional).

11º Dia – Roma
Café da manhã e dia livre para desfrutar da capital italiana, ou 
participar em algum passeio. Poderá aproveitar para uma visita 
guiada das mil Fontes de Tivoli e seus jardins, bem como do 
Interior da famosa Villa d'Este (opcional).Hospedagem.

12º Dia - Roma > Assis > Florença
Café da manhã e saída para Assis. Na chegada, tempo livre 
para visitar o seu monumento mais importante, a Basílica 
de São Francisco, com o túmulo e as relíquias do santo 
e decorada com afrescos de Giotto, Cimabue e outros. 
Continuação da viagem para Florença, e início da visita a 
pé desta inesquecível cidade. Veremos algumas das obras 
dos artistas mais importantes: Igreja de Santa Cruz (Panteão 
de Itália), Casa de Dante, Catedral de Santa Maria das Flores 
(entrada), o famoso Batistério, Praça della Signoria, Ponte 
Vecchio e o típico Mercado da Palha. Hospedagem.

13º Dia - Florença > Pádua > Veneza (Mestre)
Após o café da manhã, partida para Pádua, onde visitaremos 
a Basílica e o Túmulo de Santo Antônio. Prosseguimento 

para Veneza. Viagem em barco privado passando pelo Canal 
Grande e pela Ponte de Rialto. Chegada à Praça de S. Marcos, 
onde poderemos apreciar a famosa Basílica, o Campanário, 
o Palácio Ducal e a Ponte dos Suspiros. Tempo livre para 
descobrir os encantos desta cidade. Possibilidade de fazer 
um passeio em “gôndola” pelos típicos canais (opcional). 
Regresso a Veneza Mestre. Hospedagem.

14º Dia - Veneza (Mestre) > Cortina d’Ampezzo > 
Innsbruck
Após o café da manhã, saída de Veneza, atravessando os 
Dolomitas, para Cortina d’ Ampezzo (parada). Entrada 
na Áustria e chegada a Innsbruck, capital do Tirol. 
Breve passeio por esta charmosa cidade e tempo livre. 
Hospedagem.

15º Dia - Innsbruck > Vaduz > Zurique > Lucerna
Após o café da manhã, partida pelo vale do Rio Inn, 
passagem pelo Túnel de Arlberg para chegada ao 
Principado do Liechtenstein. Parada na sua capital, 
Vaduz. Continuação para Zurique, a capital financeira da 
Suíça. Parada para fotos junto ao Lago de Zurique e breve 
passeio pelo centro da cidade. Continuação para Lucerna, 
charmosa cidade na margem do lago dos Quatro Cantões. 
Hospedagem.

16º Dia - Lucerna > Paris
Café da manhã. Partida por Basileia e saída da Suíça. Entrada 
na França e viagem através das regiões da Alsácia, do 
Franche-Comté, da Borgonha e da Île-de-France, passando 
junto das cidades de Mulhouse, Besançon e Auxerre e 
prosseguimento até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
visita noturna de Paris e (opcional).

17º Dia - Paris
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os 
Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia (construída no 
tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, 
a Torre Eiffel, a Ópera (um dos maiores teatros do mundo) 
e a Madeleine. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou 
excursão opcional a Versalhes. À noite, sugerimos assistir 
ao famoso espetáculo do “Lido”, e passeio pelo Sena nos 
Bateaux-Mouches (opcional).

18º Dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para viver Paris.

19º Dia – Saída de Paris
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

Roma

Paris

Florença
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Ciade de Roma

a Sintra, Cabo da Roca e Cascais (opcional). Para esta noite a 
sugestão é um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da 
música tradicional portuguesa e com danças folclóricas do 
país (opcional).

3º Dia - Lisboa > Madri
Partida após o café da manhã, pela majestosa ponte sobre 
o Rio Tejo e viagem através do Alentejo, considerado o 
“celeiro de Portugal” e também região produtora de azeite 
e cortiça. Saída de Portugal e prosseguimento para Madri. 
Hospedagem. À noite sugerimos um espetáculo de dança 
clássica flamenca (opcional).

4º Dia – Madri
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: Praça 
de Espanha, Gran Via, a Praça Cibeles, o Passeio do Prado, 
com o seu famoso museu, o Parque do Retiro, a Praça de 
Touros de Las Ventas, o Passeio da Castellana, a Praça da 
Porta do Sol e a Praça do Oriente (com o Palácio Real, o Teatro 
da Ópera e a estátua de Filipe IV). Esta tarde poderá fazer 
uma excursão à cidade fortificada de Toledo, antiga capital de 
Espanha (opcional). Hospedagem.

5º Dia - Madri > Zaragoza > Barcelona
Após o café da manhã, saída para Zaragoza, antiga capital 
do reino de Aragão um dos reinos mais poderosos que 
existiram na Península Ibérica. Tempo livre para almoçar e 
visitar a famosa Basílica da Virgem do Pilar, erigida no local 

 Novo Roteiro

Europa Sonhada
24 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada no aeroporto de Lisboa e traslado para o hotel. 
Hospedagem.

2º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita desta cidade, 
incluindo a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos 
e o Mosteiro dos Jerônimos (visita da igreja). Parada para 
provar o famoso pastel de Belém. Prosseguimento pela 
Baixa Pombalina, Praça do Rossio, Praça dos Restauradores, 
Avenida da Liberdade e Praça Marquês de Pombal. Regresso 
ao hotel. Tarde livre em que poderá participar de um passeio 

LISBOA

PARIS

LUCERNA

INNSBRUCK

VENEZAPADUA

PISA
FLORENÇA

ASSIS

ROMA

FRANÇA

ITÁLIA

ESPANHA

REINO 
UNIDO

SAÍDAS

2017:
Abril 12, 26(*)  
Maio 3, 10(*), 24  
Junho 7(*), 21  
Julho 5(*), 12, 19(*)  
Agosto 9, 23(*), 30  
Setembro 6(*), 13, 20(*)  
Outubro 4, 18(*)  
Novembro 15  
Dezembro 15(*)

2018: 
Janeiro 10 
Fevereiro 7(*) 
Março 7 

(*) Saídas PLUS
 HOTÉIS

LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL H H H H

MADRI
AGUMAR H H H H 
PRAGA H H H H

BARCELONA
SB PLAZA EUROPA H H H H

CANNES
EDEN HOTEL & SPA H H H H

PISA
AC HOTEL PISA BY MARRIOTT H H H H

ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA H H H H

FLORENÇA
NILHOTEL FIRENZE H H H H

VENEZA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA H H H H

INNSBRUCK
ALPHOTEL INNSBRUCK H H H H 
ALPINPARK H H H H

LUCERNA
WELLNESS HOTEL RÖSSLI (WEGGIS) H H H H

PARIS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 H H H H

BORDEAUX
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU  
CHARTRONS H H H H

SALAMANCA
ARTHEUS CARMELITAS SALAMANCA H H H H

NOTAS:
• Na saída de 13 setembro, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Lisboa 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Nas saídas de 26 abril, 7 junho, 5 e 19 julho o hotel em 
Barcelona é o Fira Porta H H H H

• Nas saídas de 6 e 20 setembro, 18 outubro, 10 
janeiro e 7 março  a hospedagem em Barcelona será 
substituída por Sabadell (aproximadamente a 33km) 
no Catalonia Gran Hotel Verdi H H H H

• Nas saídas de 10 maio e 23 agosto, devido à 
realização de congressos e feiras, a hospedagem em 
Barcelona poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

• Na saída de 7 março, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Cannes 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Nas saídas de 23 agosto, 13 e 20 setembro (2ª 
hospedagem), devido à realização de congressos e 
feiras, a hospedagem em Lisboa poderá ser em um 
hotel localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

DESDE € 2.515
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Visitando: Lisboa, Madri, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Nice, Mônaco, Pisa, Siena, Roma, Assis, Florença, Pádua, Veneza, 
Innsbruck, Vaduz, Zurique, Lucerna, Paris, Castelos do Loire, Bordeaux, Ávila, Salamanca, Coimbra e Fátima
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SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 23 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilígue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Lisboa, Madri, Barcelona, Roma, Florença e Paris;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Zaragoza, Cannes, Nice, Mônaco, Pisa, Siena, 
Assis, Pádua, Veneza, Cortina d’Ampezzo, Innsbruck, 
Vaduz, Zurique, Lucerna, Castelo de Chambord, 
Bordeaux, Burgos, Ávila, Salamanca, Guarda, 
Coimbra e Fátima;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Igreja dos Jerônimos, Basílica da 
Virgem do Pilar, Catedral de Barcelona, Basílica 
de São Pedro, Catedral de Santa Maria das Flores, 
Basílica de Santo Antônio, Castelo de Cheverny, 
Biblioteca de Coimbra e Santuário de Fátima;

• Viagem em barco privado para Veneza.

MADRI

SALAMANCA

COIMBRA
FÁTIMA

ZARAGOZA

BARCELONA

NICE

MÔNACO

SIENA

ZURIQUE
CASTELOS 
DO LOIRE

BORDEAUX

PORTUGAL

ÁUSTRIA
SUÍÇA

MAR  
MEDITERRÂNEO

ALEMANHA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 2.710 € 1.175

julho e setembro 2017 € 2.760 € 1.175

novembro 2017, janeiro e 
março 2018 € 2.515 € 1.050

Saídas PLUS (abril a  
outubro 2017) € 3.980 € 1.200

Saídas PLUS (dezembro 2017 
e fevereiro 2018) € 3.855 € 1.040

OCEANO
ATLÂNTICO
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Ávila

Barcelona Lisboa

onde Nossa Senhora teria aparecido duas vezes ao Apóstolo 
Santiago. De tarde, continuação em direção à belíssima 
região da Catalunha. Chegada a Barcelona no fim da tarde. 
Hospedagem.

6º Dia - Barcelona
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita da capital catalã: 
o famoso Bairro Gótico, o mais antigo da cidade, assim 
chamado devido ao grande número de construções góticas 
nele existentes, como a belíssima Catedral (entrada), as 
Ramblas, a Praça da Catalunha, com as suas belas fontes, 
Passeio de Gracia, as Casas Millá (La Pedrera) e Battló e a 
Basílica da Sagrada Família, obras obras de Gaudi, o Parque 
de Montjuich e o Estádio Olímpico. Restante dia livre. 
Poderá participar de um passeio opcional ao Parque Güell e 
Pueblo Español, onde teremos uma prova de “tapas” e “cava”. 
Hospedagem.

7º Dia - Barcelona > Cannes
Café da manhã e partida pela região da Costa Brava, 
atravessando os Pirenéus e entrando na França pela bela 
região do Midi. Continuação junto às cidades de Narbonne, 
Beziers, Montpellier (cidade universitária), Nîmes e Arles 
(onde viveu Van Gogh). Chegada à Cannes. Hospedagem.

8º Dia - Cannes > Nice > Mônaco > Pisa
Após o café da manhã, passando em Nice, capital de “Côte 
d’Azur”, continuamos para o Principado de Mônaco. Veremos 
os maravilhosos jardins do Cassino, o Museu Oceanográfico 

Albert I, a cidade velha, a pequena catedral neo-românica e 
o Palácio Real. Prosseguimento pela “Riviera dei Fiori”, para 
Pisa; tempo livre para admirar o conjunto arquitetônico 
formado pelo Batistério, Catedral e a célebre Torre Inclinada. 
Hospedagem.

9º Dia - Pisa > Siena > Roma
Após o café da manhã, continuação da viagem para Siena; 
visita de orientação desta bela cidade medieval, com especial 
destaque para a Praça “Il Campo”. Prosseguimento pela 
região da Toscana e pela auto-estrada “del Sole” até Roma. 
Hospedagem. 

10º Dia - Roma
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos 
Museus do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita 
da cidade de Roma, com destaque para: Basílica de 
Santa Maria Maior, Coliseu, Arco de Constantino, Fórum 
Romano, Coluna de Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e 
Basílica de São Pedro (entrada). Tarde livre. Para a noite, 
sugerimos um jantar típico romano com música italiana 
(opcional).

11º Dia – Roma
Café da manhã e dia livre para desfrutar da capital italiana, 
ou participar em algum passeio. Poderá aproveitar para 
uma visita guiada das mil Fontes de Tivoli e seus jardins, 
bem como do Interior da famosa Villa d'Este (opcional).
Hospedagem.

12º Dia - Roma > Assis > Florença
Café da manhã e saída para Assis. Na chegada, tempo livre 
para visitar o seu monumento mais importante, a Basílica 
de São Francisco, com o túmulo e as relíquias do santo 
e decorada com afrescos de Giotto, Cimabue e outros. 
Continuação da viagem para Florença, e início da visita a 
pé desta inesquecível cidade. Veremos algumas das obras 
dos artistas mais importantes: Igreja de Santa Cruz (Panteão 
de Itália), Casa de Dante, Catedral de Santa Maria das Flores 
(entrada), o famoso Batistério, Praça della Signoria, Ponte 
Vecchio e o típico Mercado da Palha. Hospedagem.

13º Dia - Florença > Pádua > Veneza (Mestre)
Após o café da manhã, partida para Pádua, onde visitaremos 
a Basílica e o Túmulo de Santo Antônio. Prosseguimento 
para Veneza. Viagem em barco privado passando pelo Canal 
Grande e pela Ponte de Rialto. Chegada à Praça de S. Marcos, 
onde poderemos apreciar a famosa Basílica, o Campanário, 
o Palácio Ducal e a Ponte dos Suspiros. Tempo livre para 
descobrir os encantos desta cidade. Possibilidade de fazer um 
passeio em “gôndola” pelos típicos canais (opcional). Regresso 
a Veneza Mestre. Hospedagem.

14º Dia - Veneza (Mestre) > Cortina d’Ampezzo > 
Innsbruck
Após o café da manhã, saída de Veneza, atravessando os 
Dolomitas, para Cortina d’ Ampezzo (parada). Entrada na 
Áustria e chegada a Innsbruck, capital do Tirol. Breve passeio 
por esta charmosa cidade e tempo livre. Hospedagem.



Innsbruck

15º Dia - Innsbruck > Vaduz > Zurique > Lucerna
Após o café da manhã, partida pelo vale do Rio Inn, passagem 
pelo Túnel de Arlberg para chegada ao Principado do 
Liechtenstein. Parada na sua capital, Vaduz. Continuação para 
Zurique, a capital financeira da Suíça. Parada para fotos junto 
ao Lago de Zurique e breve passeio pelo centro da cidade. 
Continuação para Lucerna, charmosa cidade na margem do lago 
dos Quatro Cantões. Hospedagem.

16º Dia - Lucerna > Paris
Café da manhã. Partida por Basileia e saída da Suíça. Entrada 
na França e viagem através das regiões da Alsácia, do 
Franche-Comté, da Borgonha e da Île-de-France, passando 
junto das cidades de Mulhouse, Besançon e Auxerre e 
prosseguimento até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
visita noturna de Paris (opcional).

17º Dia - Paris
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os Grandes 
Boulevards, a Praça da Concórdia (construída no tempo de Luis 
XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, a Ópera 
(um dos maiores teatros do mundo) e a Madeleine. Tarde livre 
para visitas de gosto pessoal ou excursão opcional a Versalhes. 
À noite, sugerimos assistir ao famoso espetáculo do “Lido”, e 
passeio pelo Sena nos Bateaux-Mouches (opcional).

18º Dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para viver Paris.

19º Dia - Paris > Castelos do Loire > Bordeaux
Café da manhã e saída para a região dos Castelos do Loire. 
A primeira parada para fotos será no castelo de Chambord. 
Continuação para o belo e elegante Castelo de Cheverny 
(visita interior). De tarde, prosseguimento da viagem para 
Bordeaux, famosa pela qualidade dos vinhos produzidos na 
sua região. Hospedagem.

20º Dia - Bordeaux > Madri
Após o café da manhã, partida por Bayonne e entrada na 
Espanha pela fronteira de Irun. Prosseguiremos, próximo às 
cidades de San Sebastian e Vitória, junto a Burgos e pela Serra 
de Guadarrama para Madri. Hospedagem.

21º Dia - Madri
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes ou 
passeios opcionais. Hospedagem.

22º Dia - Madri > Ávila > Salamanca
Café da manhã. No início da tarde, continuação da viagem 
por Ávila. Breve parada. Prosseguimento para a bela cidade 
de Salamanca, “a Cidade Dourada”, situada às margens do 
rio Tormes e possuidora do melhor conjunto espanhol de 

arquitetura renascentista. Tempo livre para visitar esta cidade 
universitária, com seus belos edifícios. Hospedagem.

23º Dia - Salamanca > Coimbra > Fátima > Lisboa
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Portugal. 
Entrada passando junto à cidade da Guarda. Continuação 
para Coimbra, onde visitaremos a sua famosa Biblioteca 
barroca. Chegada a Fátima e tempo livre para o almoço e 
visita ao Santuário. Continuação para Lisboa. Hospedagem. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

24º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

PLUSSERVIÇOS

Coimbra

44 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Visita da cidade 
de Toledo

Visita do 
Pueblo Español

Visita da Basílica de Assis

Visita de Montmartre e 
Catedral de Notre-Dame

EUROPA SONHADA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 44 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Visita a Sintra, Cascais e Estoril;
• Visita da cidade de Toledo;
• Visita do Pueblo Español;
• Visita da Basílica de Assis;
• Iluminações de Paris e cruzeiro nos Bateaux- 

-Mouches;
• Visita de Montmartre e Catedral de Notre-Dame;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

Iluminação de Paris e 
Cruzeiro nos  Bateaux-Mouches

Visita a Sintra, Cascais e Estoril
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 HOTÉIS
ROMA
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA H H H H

FLORENÇA
NILHOTEL FIRENZE H H H H

VENEZA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA H H H H

INNSBRUCK
ALPHOTEL INNSBRUCK H H H H 
ALPINPARK H H H H

LUCERNA
WELLNESS HOTEL RÖSSLI (WEGGIS) H H H H

PARIS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5 H H H H

BORDEAUX
MERCURE BORDEAUX CHÂTEAU  
CHARTRONS H H H H

MADRI
AGUMAR H H H H 
PRAGA H H H H

SALAMANCA
ARTHEUS CARMELITAS SALAMANCA H H H H

LISBOA
VIP EXECUTIVE ART’S HOTEL H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 31 agosto, 21 e 28 setembro, devido 

à realização de congressos e feiras, a hospedagem 
em Lisboa poderá ser em um hotel localizado nos 
arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 16 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Roma, Florença, Paris, Madri e Lisboa;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Assis, Pádua, Veneza, Cortina d’Ampezzo, 
Innsbruck, Vaduz, Zurique, Lucerna, Castelo de 
Chambord, Bordeaux, Burgos, Ávila, Salamanca, 
Guarda, Coimbra e Fátima;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Basílica de São Pedro, Catedral de 
Santa Maria das Flores, Basílica de Santo Antônio, 
Castelo de Cheverny, Biblioteca de Coimbra, 
Santuário de Fátima e Igreja dos Jerônimos;

• Viagem em barco privado para Veneza.

DESDE € 1.930
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Abril 20  
Maio 4(*), 11, 18(*)  
Junho 1, 15(*), 29  
Julho 13(*), 20, 27(*)  
Agosto 17, 31(*)  
Setembro 7, 14(*), 21, 28(*)  
Outubro 12, 26(*)  
Novembro 23  
Dezembro 23(*)

2018: 
Janeiro 18 
Fevereiro 15(*) 
Março 15  

(*) Saídas PLUS

Visitando: Roma, Assis, Florença, Pádua, Veneza, Innsbruck, Vaduz, Zurique, Lucerna, Paris, Castelos do Loire, Bordeaux, Madri, 
Ávila, Salamanca, Coimbra, Fátima e Lisboa

Roma

 Novo Roteiro

Clássicos 
Europeus  
17 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Roma 
Chegada no aeroporto de Roma e traslado para o hotel. 
Tempo livre para os primeiros contatos com a “Cidade 
Eterna”. Hospedagem.

2º Dia - Roma
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da cidade 
de Roma, com destaque para: Basílica de Santa Maria Maior, 
Coliseu, Arco de Constantino, Fórum Romano, Coluna de 
Trajano, Praça de Veneza, Vaticano e Basílica de São Pedro 
(entrada). Tarde livre. Para a noite, sugerimos um jantar 
típico romano com música italiana (opcional).

3º Dia – Roma
Café da manhã e dia livre para desfrutar da capital italiana, 
ou participar em algum passeio. Poderá aproveitar para 
uma visita guiada das mil Fontes de Tivoli e seus jardins, 
bem como do Interior da famosa Villa d'Este (opcional).
Hospedagem.

4º Dia - Roma > Assis > Florença
Café da manhã e saída para Assis. Na chegada, tempo livre 
para visitar o seu monumento mais importante, a Basílica 
de São Francisco, com o túmulo e as relíquias do santo 
e decorada com afrescos de Giotto, Cimabue e outros. 
Continuação da viagem para Florença, e início da visita a 
pé desta inesquecível cidade. Veremos algumas das obras 
dos artistas mais importantes: Igreja de Santa Cruz (Panteão 
de Itália), Casa de Dante, Catedral de Santa Maria das Flores 
(entrada), o famoso Batistério, Praça della Signoria, Ponte 
Vecchio e o típico Mercado da Palha. Hospedagem.

5º Dia - Florença > Pádua > Veneza (Mestre)
Após o café da manhã, partida para Pádua, onde visitaremos 
a Basílica e o Túmulo de Santo Antônio. Prosseguimento 
para Veneza. Viagem em barco privado passando pelo Canal 
Grande e pela Ponte de Rialto. Chegada à Praça de S. Marcos, 
onde poderemos apreciar a famosa Basílica, o Campanário, 

FRANÇA

ESPANHA

SUÍÇA

ITÁLIA

PORTUGAL

PARIS

BORDEAUX

COIMBRA

FÁTIMA

SALAMANCA

MADRI

ROMA

ASSIS

FLORENÇA

PÁDUA

VENEZA

INNSBRUCKZURIQUE

LUCERNA
ÁUSTRIA

CASTELOS
DO LOIRE

LISBOA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 2.050 € 880

julho e setembro 2017 € 2.100 € 880

novembro 2017, janeiro e 
março 2018 € 1.930 € 740

Saídas PLUS (maio a  
outubro 2017) € 3.040 € 880

Saídas PLUS (dezembro 2017 
e fevereiro 2018) € 2.920 € 735

OCEANO
ATLÂNTICO

MAR  
MEDITERRÂNEO
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Lucerna

o Palácio Ducal e a Ponte dos Suspiros. Tempo livre para 
descobrir os encantos desta cidade. Possibilidade de fazer um 
passeio em “gôndola” pelos típicos canais (opcional). Regresso 
a Veneza Mestre. Hospedagem.

6º Dia - Veneza (Mestre) > Cortina d’Ampezzo > 
Innsbruck
Após o café da manhã, saída de Veneza, atravessando os 
Dolomitas, para Cortina d’ Ampezzo (parada). Entrada na 
Áustria e chegada a Innsbruck, capital do Tirol. Breve passeio 
por esta charmosa cidade e tempo livre. Hospedagem.

7º Dia - Innsbruck > Vaduz > Zurique > Lucerna
Após o café da manhã, partida pelo vale do Rio Inn, passagem 
pelo Túnel de Arlberg para chegada ao Principado do 
Liechtenstein. Parada na sua capital, Vaduz. Continuação para 
Zurique, a capital financeira da Suíça. Parada para fotos junto 
ao Lago de Zurique e breve passeio pelo centro da cidade. 
Continuação para Lucerna, charmosa cidade na margem do 
lago dos Quatro Cantões. Hospedagem.

8º Dia - Lucerna > Paris
Café da manhã. Partida por Basileia e saída da Suíça. Entrada 
na França e viagem através das regiões da Alsácia, do 
Franche-Comté, da Borgonha e da Île-de-France, passando 
junto das cidades de Mulhouse, Besançon e Auxerre e 
prosseguimento até Paris. Hospedagem. Possibilidade de 
visita noturna de Paris (opcional).

9º Dia - Paris
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os 
Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia (construída no 
tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo, 
a Torre Eiffel, a Ópera (um dos maiores teatros do mundo) 
e a Madeleine. Tarde livre para visitas de gosto pessoal ou 
excursão opcional a Versalhes. À noite, sugerimos assistir 
ao famoso espetáculo do “Lido”, e passeio pelo Sena nos 
Bateaux-Mouches (opcional).

10º Dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para viver Paris.

11º Dia - Paris > Castelos do Loire > Bordeaux
Café da manhã e saída para a região dos Castelos do Loire. 
A primeira parada para fotos será no castelo de Chambord. 
Continuação para o belo e elegante Castelo de Cheverny (visita 
interior). De tarde, prosseguimento da viagem para Bordeaux, 
famosa pela qualidade dos vinhos produzidos na sua região. 
Hospedagem.

12º Dia - Bordeaux > Madri
Após o café da manhã, partida por Bayonne e entrada na 
Espanha pela fronteira de Irun. Prosseguiremos, próximo às 

cidades de San Sebastian e Vitória, junto a Burgos e pela Serra 
de Guadarrama para Madri. À noite sugerimos um espetáculo 
de dança clássica flamenca (opcional). Hospedagem.

13º Dia - Madri
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade de Madri, 
percorrendo os seus principais bairros e monumentos: Praça 
de Espanha, Gran Via, a Praça Cibeles, o Passeio do Prado, 
com o seu famoso museu, o Parque do Retiro, a Praça de 
Touros de Las Ventas, o Passeio da Castellana, a Praça da 
Porta do Sol e a Praça do Oriente (com o Palácio Real, o Teatro 
da Ópera e a estátua de Filipe IV). Esta tarde poderá fazer 
uma excursão à cidade fortificada de Toledo, antiga capital de 
Espanha (opcional). Hospedagem.

14º Dia - Madri > Ávila > Salamanca
Café da manhã. No início da tarde, continuação da 
viagem por Ávila. Breve parada. Prosseguimento para a 
bela cidade de Salamanca, “a Cidade Dourada”, situada às 
margens do rio Tormes e possuidora do melhor conjunto 
espanhol de arquitetura renascentista. Tempo livre para 
visitar esta cidade universitária, com seus belos edifícios. 
Hospedagem.

15º Dia - Salamanca > Coimbra > Fátima > Lisboa
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Portugal. 
Entrada passando junto à cidade da Guarda. Continuação 
para Coimbra, onde visitaremos a sua famosa Biblioteca 
barroca. Chegada a Fátima e tempo livre para o almoço e 
visita ao Santuário. Continuação para Lisboa. Hospedagem. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a 
reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por 
motivos relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a 
entrada ao público em geral.

16º Dia - Lisboa
Após o café da manhã, saída para visita desta cidade, 
incluindo a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos 
e o Mosteiro dos Jerônimos (visita da igreja). Parada para 
provar o famoso pastel de Belém. Prosseguimento pela 
Baixa Pombalina, Praça do Rossio, Praça dos Restauradores, 
Avenida da Liberdade e Praça Marquês de Pombal. Regresso 
ao hotel. Tarde livre em que poderá participar de um passeio 
a Sintra, Cabo da Roca e Cascais (opcional). Para esta noite a 
sugestão é um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da 
música tradicional portuguesa e com danças folclóricas do 
país (opcional).

17º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

31 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Visita da cidade de Toledo

Visita a Sintra, Cascais e Estoril

Visita da Basílica de Assis

Visita de Montmartre e 
Catedral de Notre-Dame

PLUSSERVIÇOS

CLÁSSICOS EUROPEUS PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 31 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Visita da Basílica de Assis;
• Iluminações de Paris e cruzeiro nos Bateaux- 

-Mouches;
• Visita de Montmartre e Catedral de Notre-Dame;
• Visita da cidade de Toledo;
• Visita a Sintra, Cascais e Estoril;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

Iluminação de Paris e 
Cruzeiro nos  Bateaux-Mouches



 HOTÉIS
VIENA
COURTYARD BY MARRIOTT VIENNA  
SCHOENBRUNN H H H H

BUDAPESTE
NOVOTEL BUDAPEST CITY H H H H

PRAGA
NH PRAGUE H H H H

BERLIM
BERLIN, BERLIN H H H H

NOTAS:
• Na saída de 18 novembro, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Berlim 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Nas saídas de 30 junho, 11 agosto, 8 setembro e 6 
outubro o hotel em Budapeste é o Mercure Budapest 
Buda H H H H

• Na saída de 4 agosto, devido à realização de 
congressos e feiras, a hospedagem em Budapeste 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal e um sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 8 Cafés da manhã buffet e 1 almoço em restaurante 

local;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Viena, Budapeste, Praga e Berlim;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Lago Balatón, Bratislava e Dresden;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Jardins do Palácio de Belvedere, 
Abadia de Tihany, Bastião dos Pescadores e Igreja 
do Menino Jesus de Praga.

NOTA: A refeição não inclui bebidas.

DESDE € 945
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Abril 7, 21(*)  
Maio 5, 12(*), 19, 26(*)  
Junho 2, 16(*), 30  
Julho 14(*)  
Agosto 4, 11(*), 18  
Setembro 1(*), 8, 15(*), 22, 29(*)  
Outubro 6, 13(*)  
Novembro 18(*)  
Dezembro 30(**) 

2018: 
Fevereiro 10(*)  
Março 17

Visitando: Viena, Lago Balaton, Budapeste, Bratislava, Praga, Dresden e Berlim

Budapeste

 Novo Roteiro

Joias da Europa 
Central  
9 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada em Viena
Chegada no aeroporto de Viena, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros contatos 
com a cidade.

2º Dia – Viena
Café da manhã e saída para visita da capital mais musical 
da Europa, a cidade de Strauss. Percorreremos a Ringstrasse, 
verdadeiro museu a céu aberto, com um impressionante 

conjunto de monumentos, tais como a Ópera, o Palácio 
Imperial, o Parlamento, a Prefeitura e a Igreja Votiva. Visita 
dos jardins do Palácio de Belvedere, com vistas fantásticas 
da cidade de Viena. Tarde livre para atividades ou visitas de 
gosto pessoal. Hospedagem.

3º Dia – Viena > Lago Balaton > Budapeste
Após o café da manhã, continuação da viagem para a Hungria 
em direção ao Lago Balaton, o maior da Europa central, 
primeiro pólo de atração turística do país. Almoço na península 
de Tihany, nas margens do lago, onde se encontra uma 
abadia do séc. XI (entrada). Prosseguimento da viagem para 
Budapeste, denominada “a pérola do Danúbio”. Hospedagem.

4º Dia – Budapeste
Café da manhã. Início da visita panorâmica desta antiga 
capital do Império Austro-Húngaro, percorrendo os pontos 
de maior interesse turístico: Praça dos Heróis, Parlamento, 
Ponte das Correntes, Palácio Real, colina do Castelo, Bastião 
dos Pescadores e Igreja do Rei Matias. Tarde livre para 
atividades de gosto pessoal. Hospedagem.

ALEMANHA

ÁUSTRIA

POLÔNIA

ESLOVÁQUIA

HUNGRIA

REP. TCHECA

BRATISLAVA

BERLIM

DRESDEN

PRAGA

VIENA

BUDAPESTE

(*) Saídas PLUS

(**) – Nesta saída o Itinerário 
realiza-se no sentido inverso 
(início em Berlim)

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 975 € 400

setembro 2017 € 1.025 € 400

dezembro 2017 e março 2018 € 945 € 350

Saídas PLUS (abril, maio, 
junho, agosto e outubro 2017) € 1.480 € 400

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 1.530 € 400

Saídas PLUS (novembro 2017 
e fevereiro 2018) € 1.430 € 350
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Dresden

Praga

5º Dia – Budapeste > Bratislava > Praga
Café da manhã. Em hora a combinar, continuação da viagem 
para Bratislava, capital da Eslováquia. Passeio a pé pela 
cidade, que se situa nas margens do Danúbio. Tempo livre. 
Prosseguimento da viagem, entrando na República Tcheca 
e passando do lado de Brno, cidade perto da qual se travou 
em 1805 a importante Batalha de Austerlitz, com vitória de 
Napoleão Bonaparte. Continuamos para a bela cidade de 
Praga. Hospedagem.

6º Dia – Praga
Café da manhã e início da visita da cidade. Passeio a pé pela 
colina do Castelo, admirando o Palácio Real e a Catedral de 
São Vito, com passagem pela Igreja do Menino Jesus de Praga 
(entrada) e atravessando depois a célebre Ponte de Carlos IV, 
sobre o Rio Moldava. Continuação pela Praça Velha, onde se 
encontra o célebre Relógio Astronômico, finalizando na Praça 
Venceslau, o ponto mais importante da cidade nova, palco de 
vários acontecimentos históricos. Tarde livre para atividades de 
caráter pessoal. Hospedagem.

7º Dia – Praga > Dresden > Berlim
Café da manhã e viagem para Dresden, capital da região da 
Saxônia, famosa por seus palácios, seus príncipes que sempre 

15 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Cruzeiro no Danúbio

Iluminações de Budapeste

PLUSSERVIÇOS

apoiaram os artistas, e pela porcelana de Meissen. Devido à sua 
tradição artística, Dresden é também apelidada de “Florença 
do rio Elba”. Tempo livre para admirar os jardins do magnífico 
Palácio Zwinger e o famoso mosaico do “Cortejo dos Príncipes”. 
Continuação para Berlim. Hospedagem.

8º Dia – Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para os 
seus principais monumentos, avenidas e praças, tais como: 
Alexanderplatz e partes do famoso Muro de Berlim. Passaremos 
ainda pelas catedrais Protestante e Católica, a ilha dos Museus, 
com a Galeria Nacional e o Museu Pergamon, a avenida Unter 
den Linden, principal artéria de Berlim Leste ao longo da 
qual se erguem vários imponentes edifícios, entre os quais 
a Universidade Humboldt, o Teatro da Ópera, as Portas de 
Brandenburgo e o Reichstag, a Kurfürstendamm, na parte 
ocidental, centro de comércio e entretenimento da cidade. 
Restante dia livre. Hospedagem.

9º Dia – Saída de Berlim
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

JOIAS DA EUROPA CENTRAL PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 15 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Iluminações de Budapeste;
• Cruzeiro no Danúbio;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.



 HOTÉIS
BERLIM
BERLIN, BERLIN H H H H

HAMBURGO
GRESHAM CARAT HOTEL HAMBURG H H H H

AMSTERDÃ 
NOVOTEL AMSTERDAM CITY  H H H H

BRUXELAS
GRESHAM BELSON HOTEL BRUSSELS  H H H H

PARIS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5  H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 15 abril e 13 maio, devido à realização 

de congressos e feiras, a hospedagem em Amsterdã 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal com sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 9 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Berlim, Hamburgo, Amsterdã e Paris;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Groningen, Grande Dique, Haia, Roterdã, 
Bruxelas e Bruges;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Parque de Madurodam.

DESDE € 1.395
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Abril 15  
Maio 13(*)  
Junho 17 
Julho 15(*) 
Agosto 19  
Setembro 16(*)

(*) Saídas PLUS

Visitando: Berlim, Hamburgo, Groningen, Grande Dique, Amsterdã, Haia, Roterdã, Bruxelas, Bruges e Paris

Berlim

 Novidade

Berlim, Países 
Baixos e Paris  
10 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Berlim
Chegada ao aeroporto de Berlim e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Restante do dia para os primeiros contatos 
com a cidade.

2º Dia – Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para os 
seus principais monumentos, avenidas e praças, tais como: 
Alexanderplatz e partes do famoso Muro de Berlim. Passaremos 
ainda pelas catedrais Protestante e Católica, a ilha dos Museus, 
com a Galeria Nacional e o Museu Pergamon, a avenida Unter 
den Linden, principal artéria de Berlim Leste ao longo da 

qual se erguem vários imponentes edifícios, entre os quais 
a Universidade Humboldt, o Teatro da Ópera, as Portas de 
Brandenburgo e o Reichstag, a Kurfürstendamm, na parte 
ocidental, centro de comércio e entretenimento da cidade. 
Restante dia livre. Hospedagem.

3º Dia – Berlim > Hamburgo
Café da manhã e saída para Hamburgo, antiga capital da 
Liga Hanseática. Tempo livre para almoço. À tarde, visita 
panorâmica da cidade, com guia local, para conhecer o porto, 
com o antigo Armazém, que hoje integra vários museus da 
cidade; a igreja de S. Miguel; a Prefeitura, a “Alster Arcades”, 
famosa zona de lojas, galerias e charmosos restaurantes, a 
Igreja de St. Petri e o Bairro de St. Pauli, com sua vida noturna. 
Hospedagem.

4º Dia – Hamburgo > Groningen > Grande Dique > 
Amsterdã
Café da manhã e continuação de nossa viagem pelo norte 
da Alemanha, passando do lado da cidade de Bremen. 
Pouco depois da fronteira faremos uma parada na cidade de 
Groningen, com seus característicos canais, onde teremos 
tempo para conhecer o centro histórico e almoçar. À tarde 
iremos atravessar uma das maiores obras de engenharia deste 

ALEMANHA

FRANÇA

REP. TCHECA

HOLANDA

BÉLGICA

PARIS

BRUXELAS

AMSTERDÃ

HAMBURGO

BERLIM

SUÍÇA Nota: Pode combinar esta viagem com: Paisagens da 
Suíça, Alpes e Alemanha ou Alemanha Fabulosa (no 
início).

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril, junho e agosto 2017 € 1.395 € 570

Saídas PLUS (maio 2017) € 2.095 € 570

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 2.145 € 570

MAR  
DO NORTE
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Paris

Amsterdã

país; o Grande Dique do Norte, com uma extensão de 32 km. 
Breve parada e continuação para Amsterdã. Hospedagem.

5º Dia – Amsterdã
Café da manhã. Saída para visita da cidade, atravessada por 
numerosos canais, que a dividem em muitas ilhas, unidas 
por mais de 400 pontes, também conhecida como “A Veneza 
do Norte”. Tarde livre para visitas a gosto pessoal ou para uma 
excursão opcional. Hospedagem.

6º Dia – Amsterdã > Haia > Roterdã > Bruxelas
Café da manhã e saída para Haia, capital política da Holanda. 
Pequena parada em Scheveningen, elegante estância balnear. 
Continuando para o centro encontramos os edifícios do 
governo, o Parlamento, as embaixadas e o Palácio da Paz, 
onde funciona o tribunal internacional da ONU. Breve visita 
panorâmica e parada para visitar Madurodam, a célebre 
Holanda em miniatura, pensada para as crianças, mas 
também interessante para os adultos. À tarde, continuaremos 
para Roterdã, para uma breve panorâmica. Prosseguimento 
para Bruxelas, capital nacional e sede da União Européia 
desde 1958, para iniciarmos uma breve visita de orientação. 
Veremos o “Atomium”, o Palácio Real, os Pavilhões Chinês e 
Japonês, a Grand Place, com sua imponente Prefeitura e a 
estátua do “Manneken Pis”, adotado como um dos símbolos 
populares de Bruxelas. Hospedagem.

7º Dia – Bruxelas > Bruges > Paris
Café da manhã e saída para Bruges. Tempo livre para 
visitar esta cidade medieval com ruas estreitas e pitorescos 

PLUSSERVIÇOS

canais, que impressiona pela sua arquitetura e conservação. 
Destacamos: a Grand Place (Markt), a praça do Burg, antigo 
centro político e religioso de Bruges, a Prefeitura, com a 
sua fachada decorada com estátuas e torreões; o Palácio 
de Justiça, construído em estilo barroco no século XVII e a 
Catedral de São Salvador. De tarde, continuação para Paris. 
Hospedagem.

8º Dia – Paris
Café da manhã e saída para visita da cidade em que veremos 
por que Paris é o centro da moda, das artes, do turismo e 
do comércio. Nas grandes obras, ou nos lugares comuns, 
a cidade revela os atrativos que a tornam única e especial. 
No roteiro da visita, mencionando apenas os monumentos 
mais importantes, temos a Ópera, a Madeleine, a Praça da 
Concórdia, os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo e a Torre 
Eiffel. Tarde livre. Hospedagem.

9º Dia – Paris
Dia livre. Estadia em regime de café da manhã e 
hospedagem. Aproveite para conhecer mais um pouco 
desta cidade, passeando por seus famosos bairros e 
avenidas, seus museus e palácios, ou suas salas de 
espetáculos.

10º Dia – Saída de Paris
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

BERLIM, PAÍSES BAIXOS E PARIS PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 17 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Passeio de barco em Amsterdã;
• Visita das aldeias típicas de Volendam, Zaanse 

Schans e queijaria;
• Iluminações de Paris e cruzeiro nos Bateaux- 

-Mouches;
• Visita de Montmartre e Catedral de Notre-Dame;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

17 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Visita de cidade de Toledo

Passeio de barco em Amsterdã

Visita de Montmartre e 
Catedral de Notre-Dame

Iluminação de Paris e 
Cruzeiro nos  Bateaux-Mouches

Visita das aldeias típicas de Volendam, 
Zaanse Schans e queijaria



 HOTÉIS
LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH H H H H

PARIS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5  H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
•  6 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
•  Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
•  Taxas hoteleiras e de serviço;
•  Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
•  Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
•  Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Londres e Paris;
•  Travessia do Canal da Mancha pelo Eurotunnel em 

trem.

DESDE € 995
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

Sentido Londres / Paris
2017: 
Maio 7 
Junho 4 
Julho 16 
Agosto 13 
Setembro 10 
Outubro  8

Sentido Paris / Londres
2017: 
Maio 28(*) 
Julho 9(*) 
Agosto 6(*) 
Setembro 3(*) 
Outubro 1(*)

(*) Saídas PLUS

Visitando: Londres e Paris

Londres

Duas Capitais: 
Londres e Paris  
7 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Londres
Chegada no aeroporto de Londres, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Londres
Após o café da manhã, visita panorâmica aos principais 
pontos turísticos da cidade como o Big Ben, a Westminster 
Bridge, a London Tower e o famoso Palácio de Buckingham. 
À tarde, poderá fazer uma visita opcional ao belíssimo 
Castelo de Windsor, residência de Verão da família real 

inglesa. Não deixe de fazer um passeio noturno por Londres 
e visita de um típico “Pub” inglês (opcional).

3º Dia - Londres
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter pessoal. 
Hospedagem.

4º Dia - Londres > Paris
Após o café da manhã, saíremos em direção a Dover, onde 
faremos a travessia do famoso Eurotunnel do Canal da Mancha 
em trem. Continuação para Paris. Hospedagem. Possibilidade 
de visita noturna de Paris, a “cidade-luz” (opcional). 
Nota importante: O ônibus é transportado em um vagão 
específico para atravessar o túnel, de Folkestone a Calais. No 
caso de não haver disponibilidade em alguma data, a travessia 
será efetuada em ferry.

5º Dia - Paris
Café da manhã e visita panorâmica da cidade: os Grandes 
Boulevards, a Praça da Concórdia, os Campos Elíseos, o Arco 

ALEMANHA

SUÍÇA
FRANÇA

HOLANDA

BÉLGICA

REINO
UNIDO

PARIS

LONDRES

MAR DO 
NORTE

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 995 € 450

julho e setembro 2017 € 1.045 € 450

Saídas PLUS (maio, agosto e 
outubro 2017) € 1.545 € 450

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 1.595 € 450
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Paris

Londres

Paris

do Triunfo, a Torre Eiffel, a Ópera e a Madeleine. Tarde livre 
para visitas a gosto pessoal ou excursão opcional a Versalhes. 
À noite, sugerimos assistir ao famoso espetáculo do “Paradis 
Latin” (opcional).

6º Dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para viver Paris. Possibilidade de 
participar em um passeio com visita ao Museu do Louvre e 
Museu do Perfume (opcional).

7º Dia - Saída de Paris 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

11 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Passeio a Windsor com entrada no castelo

Visita de um pub em Londres

Visita de Montmartre 
e Catedral de Notre-Dame

PLUSSERVIÇOS

DUAS CAPITAIS: LONDRES E PARIS PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 11 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Iluminações de Paris e cruzeiro nos Bateaux- 

-Mouches;
• Visita de Montmartre e Catedral de Notre-Dame;
• Visita de um pub em Londres 
• Passeio a Windsor com entrada no castelo;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

Iluminação de Paris e 
Cruzeiro nos  Bateaux-Mouches



 HOTÉIS
LONDRES
DORSETT SHEPHERDS BUSH H H H H

PARIS
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5  H H H H

MILÃO
STARHOTELS TOURIST  H H H H

VENEZA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA H H H H

FLORENÇA
NILHOTEL FIRENZE  H H H H

ROMA
REGENT ROME H H H H

NOTAS:
• Na saída de 4 junho, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Florença 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 13 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Londres, Paris, Florença, Assis (Basílica) e Roma;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Milão, Verona, Veneza, Pádua e Pisa;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Basílica de Santo Antônio, Catedral 
de Santa Maria das Flores, Basílica de São Francisco 
e Basílica de São Pedro;

• Travessia do Canal da Mancha pelo Eurotunnel em 
trem;

• Trem bala Paris/Milão;
• Viagem em barco privado para Veneza.

DESDE € 2.085
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

Sentido Londres / Roma
2017: 
Maio 7 
Junho 4 
Julho 16 
Agosto 13 
Setembro 10 
Outubro 8

Sentido Roma / Londres
2017: 
Maio 21(*) 
Julho 2(*), 30(*) 
Agosto 27(*) 
Setembro 24(*)

(*) Saídas PLUS

Visitando: Londres, Paris, Milão, Verona, Veneza, Pádua, Florença, Pisa, Siena, Assis e Roma

Roma

Londres e Paris 
com o Melhor 
de Itália   
14 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Londres
Chegada no aeroporto de Londres, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Londres
Após o café da manhã, visita panorâmica aos principais pontos 
turísticos da cidade como o Big Ben, a Westminster Bridge, a 

London Tower e o famoso Palácio de Buckingham. À tarde, 
poderá fazer uma visita opcional ao belíssimo Castelo de 
Windsor, residência de Verão da família real inglesa. Não deixe 
de fazer um passeio noturno por Londres e visita de um típico 
“Pub” inglês (opcional).

3º Dia - Londres
Café da manhã. Dia livre para atividades de caráter pessoal. 
Hospedagem.

4º Dia - Londres > Paris
Após o café da manhã, saíremos em direção a Dover, onde 
faremos a travessia do famoso Eurotunnel do Canal da 
Mancha em trem. Continuação para Paris. Hospedagem. 
Possibilidade de visita noturna de Paris, a “cidade-luz” 
(opcional). 
Nota importante: O ônibus é transportado em um vagão 
específico para atravessar o túnel, de Folkestone a Calais. 
No caso de não haver disponibilidade em alguma data, a 
travessia será efetuada em ferry.

ALEMANHA

SUÍÇA
ÁUSTRIA

ITÁLIA

FRANÇA

HOLANDA

BÉLGICA

REINO
UNIDO

PARIS

VENEZA

PÁDUA

ASSIS

FLORENÇA

LONDRES

MILÃO

VERONA

PISA

ROMA

MAR DO 
NORTE

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 2.085 € 750

julho e setembro 2017 € 2.185 € 750

Saídas PLUS (maio e  
agosto 2017) € 2.960 € 750

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 3.010 € 750
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Paris

Londres

5º Dia - Paris
Café da manhã e visita panorâmica da cidade: os Grandes 
Boulevards, a Praça da Concórdia, os Campos Elíseos, o Arco 
do Triunfo, a Torre Eiffel, a Ópera e a Madeleine. Tarde livre 
para visitas a gosto pessoal ou excursão opcional a Versalhes. 
À noite, sugerimos assistir ao famoso espetáculo do “Paradis 
Latin” (opcional).

6º Dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para viver Paris. Possibilidade de 
participar em um passeio com visita ao Museu do Louvre e 
Museu do Perfume (opcional).

7º Dia - Paris > Milão
Café da manhã. Em hora a combinar, traslado à estação de 
trem para embarque no trem bala com destino a Milão. Na 
chegada, traslado ao hotel. Hospedagem no hotel. Tempo 
livre para os primeiros contatos com a cidade.
Nota importante: As estações de trem não têm serviço de 
bagagem como nos hoteís. Evite levar malas muito pesadas.

8º Dia - Milão > Verona > Veneza (Mestre)
Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade, com 
destaque para: o “Duomo” a maior Catedral gótica da Itália e a 
Galeria Vittorio Emanuele. Partida para Verona (breve visita), 
onde poderemos ver a célebre varanda da casa de Julieta. 
Prosseguimento para Veneza Mestre. Hospedagem.

9º Dia - Veneza > Pádua > Florença
Café da manhã. Transporte para a Praça de S. Marcos, coração 
de Veneza. Tempo livre para conhecer melhor a Basílica, 
Torre do Relógio, Campanário, Palácio Ducal e Ponte dos 
Suspiros. Possibilidade de efetuar um passeio de gôndola, 
pelos românticos canais de Veneza. No início da tarde, 
continuação para Pádua. Visita da Basílica de Santo Antônio. 
Prosseguimento para Florença. Hospedagem.

10º Dia - Florença > Pisa > Florença
Café da manhã e viagem para Pisa, cidade de Galileu Galilei, 
conhecida pelo seu “ Campo dei Miracoli”, composto pela 
Catedral, Batistério, Campo Santo e a célebre Torre Inclinada. 
Tempo livre. Regresso a Florença. À tarde, visita guiada a pé 
desta cidade, através de históricos edifícios, tais como: Igreja 
de Santa Cruz - Panteão das Glórias Italianas, Catedral de 
Santa Maria das Flores (entrada), a famosa Porta do Paraíso 
do Batistério, a Piazza della Signoria com as suas estátuas e a 
Fonte de Netuno, a Ponte Vecchio sobre o Rio Arno e por fim 
o típico Mercado da Palha. Hospedagem.

11º Dia - Florença > Assis > Roma
Após o café da manha, partida para Assis, cidade de São 
Francisco. Visita à Basílica (repleta de belos frescos de Giotto, 
Cimabre e outros pintores famosos) em cuja cripta se encontra 
o túmulo deste Santo, fundador da Ordem Franciscana. 

PLUSSERVIÇOS

Prosseguimento da viagem para Roma. Hospedagem. 
Possibilidade de visita noturna de Roma a fim de conhecer as 
famosas praças e fontes, com especial destaque para a Fontana 
di Trevi, Panteão e Praça Navona (opcional).

12º Dia - Roma
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da Cidade 
Eterna, com destaque para o Arco do Triunfo de Constantino, 
os Fóruns Romanos, a Colina do Palatino, a Praça e a Basílica 
de São Pedro no Vaticano, onde se poderá admirar a “Pietá”, 
belíssima escultura de Michelangelo. Possibilidade de 
participar de um jantar típico romano com música italiana 
(opcional).

13º Dia - Roma
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia 
livre, para atividades de caráter pessoal. Sugerimos um 
passeio opcional a Tivoli e Villa d’Este.

14º Dia - Saída de Roma
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

LONDRES E PARIS COM O MELHOR DE 
ITÁLIA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 24 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Show tradicional em Roma;
• Iluminações de Paris e cruzeiro nos Bateaux- 

-Mouches;
• Visita de Montmartre e Catedral de Notre-Dame;
• Visita de um pub em Londres 
• Passeio a Windsor com entrada no castelo;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

24 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Visita de um pub em Londres

Visita de Montmartre 
e Catedral de Notre-Dame

Iluminação de 
Paris e Cruzeiro nos  
Bateaux-Mouches

Show Tradicional
em Roma

Passeio a Windsor com entrada no castelo



 HOTÉIS
MILÃO
STARHOTELS TOURIST  H H H H

VENEZA (MESTRE)
LUGANO TORRETTA H H H H

FLORENÇA
NILHOTEL FIRENZE  H H H H

ROMA
REGENT ROME H H H H

NOTAS:
• Na saída de 10 junho, devido à realização de 

congressos e feiras, a hospedagem em Florença 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito, por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Florença, Assis (Basílica) e Roma;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Milão, Verona, Veneza, Pádua e Pisa;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Basílica de Santo Antônio, Catedral 
de Santa Maria das Flores, Basílica de São Francisco 
e Basílica de São Pedro;

• Viagem em barco privado para Veneza.

DESDE € 1.000
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

Sentido Milão / Roma   
2017: 
Maio 13  
Junho 10  
Julho 22  
Agosto 19  
Setembro 16  
Outubro 14

Sentido Roma / Milão
2017: 
Maio 21(*)  
Julho 2(*), 30(*)  
Agosto 27(*)  
Setembro 24(*)

(*) Saídas PLUS

Visitando: Milão, Verona, Veneza, Pádua, Florença, Pisa, Siena, Assis e Roma

Roma

O Melhor 
de Itália   
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Milão
Chegada no aeroporto de Milão, recepção e traslado para 
hotel. Hospedagem. Tempo livre para os primeiros contatos 
com a cidade.

2º Dia - Milão > Verona > Veneza (Mestre)
Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade, com 
destaque para: o “Duomo” a maior Catedral gótica da Itália e a 
Galeria Vittorio Emanuele. Partida para Verona (breve visita), 
onde poderemos ver a célebre varanda da casa de Julieta. 
Prosseguimento para Veneza Mestre. Hospedagem.

3º Dia - Veneza > Pádua > Florença
Café da manhã. Transporte para a Praça de S. Marcos, coração 
de Veneza. Tempo livre para conhecer melhor a Basílica, 
Torre do Relógio, Campanário, Palácio Ducal e Ponte dos 
Suspiros. Possibilidade de efetuar um passeio de gôndola, 
pelos românticos canais de Veneza. No início da tarde, 
continuação para Pádua. Visita da Basílica de Santo Antônio. 
Prosseguimento para Florença. Hospedagem.

4º Dia - Florença > Pisa > Florença
Café da manhã e viagem para Pisa, cidade de Galileu 
Galilei, conhecida pelo seu “ Campo dei Miracoli”, composto 
pela Catedral, Batistério, Campo Santo e a célebre Torre 
Inclinada. Tempo livre. Regresso a Florença. À tarde, visita 
guiada a pé desta cidade, através de históricos edifícios, tais 
como: Igreja de Santa Cruz - Panteão das Glórias Italianas, 
Catedral de Santa Maria das Flores (entrada), a famosa 
Porta do Paraíso do Batistério, a Piazza della Signoria com 
as suas estátuas e a Fonte de Netuno, a Ponte Vecchio 
sobre o Rio Arno e por fim o típico Mercado da Palha. 
Hospedagem

SUÍÇA ÁUSTRIA

CROÁCIA

ITÁLIA

FRANÇA

VENEZA

PÁDUA

ASSIS

FLORENÇA

MILÃO

VERONA

PISA

ROMA
MAR

MEDITERRÂNEO

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio, junho, agosto e 
outubro 2017 € 1.000 € 300

julho e setembro 2017 € 1.050 € 300

Saídas PLUS (maio e  
agosto 2017) € 1.365 € 300

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 1.415 € 300
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Milão

Veneza

Florença

5º Dia - Florença > Assis > Roma
Após o café da manha, partida para Assis, cidade de São 
Francisco. Visita à Basílica (repleta de belos frescos de Giotto, 
Cimabre e outros pintores famosos) em cuja cripta se encontra 
o túmulo deste Santo, fundador da Ordem Franciscana. 
Prosseguimento da viagem para Roma. Hospedagem. 
Possibilidade de visita noturna de Roma a fim de conhecer as 
famosas praças e fontes, com especial destaque para a Fontana 
di Trevi, Panteão e Praça Navona (opcional).

6º Dia - Roma
Café da manhã. Sugerimos uma visita opcional aos Museus 
do Vaticano e Capela Sistina. Em seguida, visita da Cidade 
Eterna, com destaque para o Arco do Triunfo de Constantino, 
os Fóruns Romanos, a Colina do Palatino, a Praça e a Basílica 
de São Pedro no Vaticano, onde se poderá admirar a “Pietá”, 
belíssima escultura de Michelangelo. Possibilidade de participar 
de um jantar típico romano com música italiana (opcional).

7º Dia - Roma
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Dia 
livre, para atividades de caráter pessoal. Sugerimos um 
passeio opcional a Tivoli e Villa d’Este.

8º Dia - Saída de Roma
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

13 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Show tradicional em Roma

PLUSSERVIÇOS

O MELHOR DE ITÁLIA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Show tradicional em Roma;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.



 HOTÉIS
ZAGREB
INTERNATIONAL H H H H

OPATIJA
LE JARDIN 
(Antigo Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta) H H H H

SPLIT
GLOBO H H H H

DUBROVNIK
VALAMAR LACROMA H H H H 
OU VALAMAR ARGOSY H H H H

MOSTAR
BRISTOL H H H H

NOTAS:
• Em algumas datas, e dependendo do número de 

participantes inscritos, poderão ocorrer alterações 
aos hotéis aqui mencionados (serão confirmados 
hotéis similares). 

• Para os clientes que cheguem/partam em dias 
diferentes dos previstos no itinerário, serão aplicados 
suplementos de traslado.  

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 noites em hotéis de 4 estrelas (quartos standard);
• 7 cafés da manhã e 7 jantares;
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o 

mencionado no itinerário);
• Circuito em ônibus de turismo;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante o circuito por guia 

bilingue (português e espanhol); 
• Guias locais em espanhol ou bilingues em Zagreb, 

Ljubljana, Zadar, Split, Dubrovnik e Mostar;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Caves do Palácio de Diocleciano, 
Catedral e Templo de Jupiter em Split; Mosteiro 
Franciscano, Palácio do Reitor e Catedral em 
Dubrovnik; Casa Muçulmana e Mesquita em Mostar; 
Parque Nacional de Plitvice.

DESDE € 1.250
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

São Marcos, a catedral, a igreja barroca de Santa Catarina, 
o parlamento e o palácio do governo. Saída para o estado 
vizinho, a Eslovênia e chegada a Ljubljana, a maior cidade 
do país. Almoço livre. Tarde dedicada à visita da cidade 
de Ljubljana, com guia local, durante a qual visitaremos o 
centro histórico, a Câmara Municipal, a Fonte de Robba, as 
Três Pontes, a Universidade e o Centro Cultural. Continuação 
para a região croata de Opatija-Rijeka. Jantar no hotel. 
Hospedagem.

3º Dia - Opatija > Zadar > Trogir - Split
Café da manhã. Saída para Zadar seguindo pela costa da 
Baía de Kvarner onde se encontra uma das maiores ilhas 
da Croácia, Krk. Continuação até Zadar, localizada em 
pleno coração da Dalmácia. Esta cidade é conhecida pelas 
suas igrejas medievais e ruínas romanas. Almoço livre. Em 
seguida, visita de Zadar com guia local. Continuação até 
Trogir, situada num ilhéu com numerosos vestígios da Idade 

Eslovênia, 
Croácia e Bósnia
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada em Zagreb
Chegada no aeroporto de Zagreb, traslado para o hotel. Jantar. 
Hospedagem. Tempo livre para os primeiros contatos com 
a cidade. 

2º Dia - Zagreb > Ljubljana > Opatija 
Após o café da manhã, visita da cidade de Zagreb. Passeio 
pela histórica cidade alta, onde se encontram a igreja de 

SAÍDAS

2017:
Junho 11
Julho 2
Agosto 6
Setembro 3
Outubro 1

Visitando: Zagreb, Ljubljana, Opatija, Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik, Pocitelj, Medjugorje, Mostar e Plitvice

Zagreb
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ZAGREB
LJUBLJANA

OPATIJA

ZADAR

SPLIT
TROGIR

DUBROVNIK

MOSTAR

PLITVICE

BÓSNIA

MONTENEGRO

SERVIA

HUNGRIA

ÁUSTRIA

ESLOVÉNIA

ITÁLIA

CROÁCIA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Saídas Apartamento
duplo

Apartamento
triplo

Apartamento
Individual

11 junho € 1.340 € 1.310 € 1.715

2 julho € 1.370 € 1.340 € 1.750

6 agosto 
+ 3 setembro € 1.480 € 1.440 € 1.930

1 outubro € 1.250 € 1.230 € 1.590

MAR
ADRIÁTICO



Dubrovnik

Mostar
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Visita do Palácio de Diocleciano  
Split

Visita do Palácio do Reitor 
Dubrovnik

Visita do Parque Nacional 
Plitvice

DESTAQUES

Média e tempo livre para descobrir a cidade ao seu ritmo. 
Continuação para a região de Trogir-Split. Jantar no hotel. 
Hospedagem.

4º Dia - Split > Dubrovnik
Após o café da manhã, visita da cidade de Split, considerada 
Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Visita 
do palácio do imperador Diocleciano, manter, do templo 
de Júpiter e da catedral. Almoço livre. Prosseguimento para 
Dubrovnik, cidade amuralhada e que quase não mudou 
desde os tempos medievais. Jantar no hotel. Hospedagem.

5º Dia - Dubrovnik
Café da manhã. Passeio pelo centro histórico de Dubrovnik, 
ponto de referência para quem visita a Croácia, sendo 
o seu centro histórico, um dos lugares declarados pela 
UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Durante 800 
anos, a cidade foi capital de império e tinha como principal 
atividade o comércio marítimo. O passeio inclui visita 
do palácio do reitor, da catedral, da antiga farmácia e do 
mosteiro franciscano. Almoço livre. Tarde livre. Jantar e 
hospedagem.

6º Dia - Dubrovnik > Pocitelj > Medjugorje > Mostar
Café da manhã. Saída para a Bósnia-Herzegovina. Parada no 
pitoresco lugar turco de Pocitelj e em Medjugorje, um local 
de peregrinação muito popular. Continuação até a cidade de 
Mostar. Tempo livre para almoço. De tarde, visita guiada desta 
cidade marcada por duas culturas: oriental e ocidental, com 
as suas ruelas, mercados e a Ponte Velha (Stari Most). Jantar 
no hotel em Mostar. Hospedagem.

7º Dia - Mostar > Plitvice > Zagreb
Café da manhã. Neste dia visitaremos o famoso Parque 
Nacional de Plitvice. Esta beleza natural é uma das jóias 
da Croácia. Por este imenso parque passam 16 pequenos 
e grandes lagos unidos por 92 cascatas. Faremos um 
passeio a pé e outro de barco pelo lago Kozjak. Almoço livre. 
Continuação até Zagreb. Jantar no hotel. Hospedagem.

8º Dia - Saída de Zagreb
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas). 
Tempo livre até à hora do traslado ao aeroporto de Zagreb. 
Feliz viagem de regresso.



 HOTÉIS
BERLIM
BERLIN, BERLIN H H H H

CRACÓVIA
NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST H H H H

VARSÓVIA 
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE 
CENTRE WARSAW  H H H H

VILNIUS
CONTI  H H H H

RIGA
MONIKA CENTRUM HOTELS  H H H H

TALLINN
PARK INN BY RADISSON MERITON CONFERENCE 
& SPA HOTEL TALLINN H H H H

HELSINQUE
SCANDIC GRAND MARINA  H H H H

NOTA:
• Na saída de 17 junho o hotel em  Vilnius é o Best 

Western Hotel Vilnius H H H H

• Na saída de 15 julho o hotel em Riga é Bellevue Park 
Hotel Riga H H H H

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal com sofá. 

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 11 Cafés da manhã buffet;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Berlim, Cracóvia, Czestochowa (Santuário), Varsóvia, 
Vilnius, Riga, Tallinn e Helsinque;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 
Guia: Breslávia;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Catedral de Cracóvia, Igreja 
Dome, Catedral de Alexandre Newsky e Igreja de 
Temppeliaukio (sempre que possível);

• Ferry Tallinn/Helsinque, em 2ª classe.

DESDE € 1.515
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Maio 13(*) 
Junho 17  
Julho 15(*)  
Agosto 19  
Setembro 16(*)

(*) Saídas PLUS

Visitando: Berlim, Breslávia, Cracóvia, Czestochowa, Varsóvia, Vilnius, Riga, Tallinn e Helsinque

Berlim

 Novidade

Alemanha, 
Polônia 
e Países Bálticos  
12 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Berlim
Chegada ao aeroporto de Berlim e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Restante do dia para os primeiros contatos 
com a cidade.

2º Dia – Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para 
os seus principais monumentos, avenidas e praças, 
tais como: Alexanderplatz e partes do famoso Muro de 
Berlim. Passaremos ainda pelas catedrais Protestante e 
Católica, a ilha dos Museus, com a Galeria Nacional e o 
Museu Pergamon, a avenida Unter den Linden, principal 

artéria de Berlim Leste ao longo da qual se erguem vários 
imponentes edifícios, entre os quais a Universidade 
Humboldt, o Teatro da Ópera, as Portas de Brandenburgo e 
o Reichstag, a Kurfürstendamm, na parte ocidental, centro 
de comércio e entretenimento da cidade. Restante dia livre. 
Hospedagem.

3º Dia – Berlim > Breslávia > Cracóvia
Café da manhã e saída em direcção à Polónia. Chegada a 
Breslávia, hoje a 4ª maior cidade do país, que se orgulha 
de ter um dos centros históricos mais antigos da Polônia. 
Faremos um pequeno passeio a pé, para conhecer a linda 
Praça Rynek com o complexo de sua bela e grande Prefeitura. 
Tempo livre para almoço e visitas. Pela tarde, continuação 
para a bela cidade de Cracóvia, situada nas margens do rio 
Vístula. Hospedagem.

4º Dia – Cracóvia
Depois do café da manhã, saída para visita da antiga capital 
da Polônia, centro cultural e histórico do país, localizada nas 
margens do rio Vístula. Destaque para o “Monte Wawel” e o 
seu Castelo, a Catedral (entrada) e para a Praça do Mercado, 
uma das maiores da Europa, com a belíssima Igreja de Sta. 
Maria, a torre da Prefeitura e da não menos famosa, “Galeria 
dos Panos”. Tempo livre para passear por esta linda cidade, 
ou participar de um passeio opcional a Auschwitz. Regresso a 
Cracóvia. Hospedagem.

ALEMANHA POLÔNIA

FINLÂNDIA

LITUÂNIA

BIELORRÚSSIA

LETÔNIA

SUÉCIA

ESTÔNIA

BERLIM

CRACÓVIA

VARSÓVIA

VILNIUS

RIGA

TALLINN

HELSINQUE

Nota: Pode combinar esta viagem com: Paisagens da 
Suíça, Alpes e Alemanha ou Alemanha Fabulosa (no 
início).

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho e agosto 2017 € 1.515 € 535

Saídas PLUS (maio 2017) € 2.260 € 535

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 2.310 € 535

MAR BÁLTICO
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Tallinn

Cracóvia

5º Dia – Cracóvia > Czestochowa > Varsóvia
Café da manhã. Possibilidade de participar em um passeio 
às Minas de Sal de Wieliczka, nos arredores de Cracóvia. Em 
hora a determinar, continuação da viagem para Czestochowa, 
capital religiosa da Polônia e um dos mais importantes 
santuários de devoção mariana no mundo. Pela tarde, visita 
ao Santuário de Jasna Gora onde podemos admirar a famosa 
imagem da “Virgem Negra”, padroeira da Polônia, a quem são 
atribuídos inúmeros milagres. No final da visita, continuação 
para Varsóvia, capital da Polônia, verdadeira fênix renascida, 
quase totalmente reconstruída após a destruição da IIª 
Guerra Mundial. Hospedagem.

6º Dia – Varsóvia
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade, com 
destaque para o Palácio da Ciência e da Cultura, o Parque 
Lazienkowski (com o monumento a Chopin), a Estrada Real, 
com seus belos palácios, residências aristocráticas, estátuas e 
igrejas antigas, e o centro histórico, totalmente reconstruído 
depois da IIª Guerra Mundial, terminando na Praça da Sereia. 
Tarde livre para visitas a gosto pessoal. Hospedagem.

PLUSSERVIÇOS

7º Dia - Varsóvia > Vilnius
Café da manhã e saída para Vilnius, a bela capital da Lituânia, 
outrora um Grão-Ducado unido politicamente com a Polônia. 
Hospedagem. 

8º Dia – Vilnius > Riga
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da cidade, 
com destaque para a Catedral de S. Pedro e S. Paulo, a Rua 
Gediminas e a Torre Gediminas, o Palácio Presidencial do 
século XIV, a Universidade do século XVI, a Igreja de St. John’s, 
o Bairro Judeu e a Prefeitura. Saída em direção a Riga, capital da 
Letônia, importante cidade da Liga Hanseática. Hospedagem.

9º Dia – Riga
Após o café da manhã, saída para visita da cidade de Riga, 
com destaque para: o bairro de edifícios “Art Noveau”, a Casa 
da Ópera Nacional e o Monumento da Liberdade. Passeio 
a pé pela cidade velha, pela rua de Kalku, a praça Livs, 
Konventhof, a igreja de S. Pedro, a Casa da Irmandade dos 
Cabeças Negras, as Casas de Grêmios Pequenos e Grandes e 
a Catedral Dome (entrada). Tarde livre. Hospedagem.

10º Dia – Riga > Tallinn
Café da manhã. Saída para Tallinn, uma das mais belas 
cidades do mar Báltico. Almoço livre. De tarde, visita da 
cidade com destaque para o Castelo de Toompea, a Catedral 
de Alexandre Newsky (entrada) e a Igreja Dome. Parada na 
Praça Visionária. Continuação pela parte baixa da cidade e 
visita da Igreja de S. Nicolau. Destaque, ainda, para a antiga 
Prefeitura e para a Igreja do Espírito Santo. Hospedagem.

11º Dia – Tallinn > Helsinque
Após o café da manhã, transporte para o cais onde se faz o 
embarque em ferry com destino a Helsinque. Na chegada, 
visita da bela e moderna capital da Finlândia com destaque 
para a Universidade, a Catedral Luterana de Tuomiokirkko, 
o Estádio Olímpico, palco das Olimpíadas em 1952, o 
Parlamento, o Mercado Kauppatori e o agitado cais da 
cidade com os seus barcos quebra-gelos. Visita (sempre 
que possível) da famosa Igreja de Temppeliaukio, esculpida 
na rocha e conhecida pela sua planta circular cuja cúpula 
é uma gigantesca espiral de fios de cobre que criam uma 
interessante ilusão ótica. Hospedagem.

12º Dia – Saída de Helsinque
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

ALEMANHA, POLÔNIA 
E PAÍSES BÁLTICOS PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 21 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz;
• Show de folclore no jantar em Cracóvia;
• Visita das Minas de Sal de Wieliczka;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

21 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Show de folclore no jantar em Cracóvia

Campo de Concentração de Auschwitz

Minas de Sal de Wieliczka



DESDE € 2.075
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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 HOTÉIS
GENEBRA
CROWNE PLAZA GENEVA H H H H

CULLY
LAVAUX  H H H H

FRIBURGO
NH FRIBOURG H H H H

ZURIQUE
HOLIDAY INN ZÜRICH MESSE H H H H

MUNIQUE
ACHAT PREMIUM MÜNCHEN-SÜD H H H H

STUTTGART
DORMERO HOTEL STUTTGART  H H H H

FREIBURG
SCHLOSS REINACH H H H H

FRANKFURT
MOVENPICK HOTEL FRANKFURT  
OBERURSEL H H H H

COLÔNIA
NOVOTEL KÖLN CITY H H H H

BERLIM
BERLIN, BERLIN H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 2 maio e 6 junho, devido à realização 

de congressos e feiras, a hospedagem em Genebra 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 5 setembro o hotel em Munique é o 
Leonardo Hotel Munich City Olympiapark H H H H

• Na saída de 2 maio o hotel em Stuttgart é o 
Messehotel Europe  H H H H

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal com sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 13 Cafés da manhã buffet e 3 refeições em 

restaurantes locais;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Lausanne, Berna, Munique e Berlim;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Genebra, Montreux, Gruyères, Friburgo, 
Interlaken, Zurique, Lindau, Nuremberg, Rotemburg, 
Stuttgart, Floresta Negra, Heidelberg, Frankfurt, 
Rudesheim, Vale do Reno e Colônia;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Castelo de Neuschwanstein, Museu 
da Mercedes e Museu da Floresta Negra;

• Trem Golden Pass de Montreux para Montbovon/
Gruyères;

• Cruzeiro no rio Reno.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

SAÍDAS

2017:
Maio 2(*)  
Junho 6  
Julho 4(*)  
Agosto 8  
Setembro 5(*)

(*) Saídas PLUS

Visitando: Genebra, Lausanne, Montreux, Golden Pass, Gruyères, Berna, Friburgo, Interlaken, Zurique, Lucerna, Lindau, 
Castelo de Neuschwanstein, Munique, Nuremberg, Rotemburg, Stuttgart, Floresta Negra, Friburgo (Freiburg), Heidelberg, 
Frankfurt, Rudesheim, Cruzeiro no Reno, Colónia e Berlim

Montreux

Novidade

Paisagens 
da Suíça, Alpes 
e Alemanha  
14 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Genebra
Chegada ao aeroporto de Genebra e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Restante do dia livre para os primeiros 
contatos com a cidade.

2º Dia – Genebra > Lausanne > Montreux > Cully
Café da manhã e visita panorâmica da cidade com destaque 
para a Catedral de S. Pedro, a Praça du Four, a Prefeitura e o 
Parc des Eaux Vives. Saída para Lausanne, contornando o 
Lago Leman, com sua orla repleta de vinhedos. Na chegada 
visita guiada que incluí o bairro de Ouchy, com a sede do 
Comité Olímpico Internacional, a Praça da Palud, com a Fonte 
da Justiça, a Prefeitura e o Palácio de Rumine. Continuação 
para Montreux. No final da tarde, continuação para nosso hotel 
em Cully. Hospedagem.

3º Dia – Cully > Montreux > Golden Pass > Gruyères > 
Berna > Friburgo
Café da manhã buffet. Em hora a combinar, saimos para 
embarque embarcaremos no mais extraordinário trem da 
Suíça, o Golden Pass panorâmico, atravessando as belíssimas 
paisagens alpinas da Suíça Francesa desde Montreux, até 
Gruyères, povoado famoso por seus queijos. Tempo livre e 
continuação da viagem para Berna, capital da Confederação 
Helvética. Almoço em restaurante local. Pela tarde, visita 
guiada a pé do seu centro histórico, com destaque para as 
inúmeras arcadas medievais classificadas pela UNESCO. 
Continuação para o hotel em Friburgo. Hospedagem.

4º Dia – Friburgo > Interlaken > Zurique
Café da manhã buffet. Continuação da viagem para 
Interlaken, linda cidade localizada entre os lagos de Thun e 
Brienz. Tempo livre para passear, admirar as belas paisagens 
do Lago de Brienz e dos jardins. Em hora a combinar, 
continuação da viagem pelas margens do lago até à cidade 
de Zurique, capital financeira da Suíça. Hospedagem. 

5º Dia – Zurique > Lucerna > Zurique
Café da manhã buffet. Saída para breve passeio a pé 
pelo centro histórico. Parada para fotos junto ao lago e 
continuação ao longo do Lago dos Quatro Cantões, para 
apreciarmos a capela comemorativa da Rainha Astrid da 
Bélgica e Princesa da Suécia e a Igreja de Mármore. Chegada 
a Lucerna, uma das mais belas cidades da Suíça, nas margens 
do Lago dos Quatro Cantões, onde faremos um passeio 
a pé para admirarmos a famosa Kapellbrücke e o centro 

ALEMANHA

ÁUSTRIA

POLÔNIA

SUÍÇA

REP. TCHECA

GENEBRA

BERNA
ZURIQUE

MUNIQUE

NUREMBERG

FRIBURGO

HEIDELBERG

FRANKFURT

COLÔNIA

BERLIM

STUTTGART

Nota: Pode combinar esta viagem com: Berlim, Países 
Baixos e Paris ou Alemanha, Polônia e Países Bálticos 
(no final).

HOLANDA

BÉLGICA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho e agosto 2017 € 2.075 € 770

Saídas PLUS (maio 2017) € 3.120 € 770

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 3.170 € 770
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Rudesheim

Castelo de Neuschwanstein

histórico. Restante tarde livre. Em hora a determinar, regresso 
a Zurique. Hospedagem. 

6º Dia – Zurique > Lindau > Castelos da Baviera > 
Munique
Café da manhã buffet. Saída para Lindau contornando o 
Lago de Constança. Parada na pequena e charmosa cidade 
de Lindau e, continuando através de belas paisagens 
alpinas, chegada em Neuschwanstein. Pela tarde faremos 
a visita do famoso castelo do Rei Luís II. No final da visita, 
prosseguimento para Munique, capital do estado da 
Baviera, uma das cidades mais encantadoras da Alemanha. 
Hospedagem. 

7º Dia – Munique
Café da manhã buffet e visita panorâmica da cidade de 
Munique com destaque para a Prefeitura, a Praça da Ópera 
com o Palácio Real, a Avenida Maximillian e a Konigsplatz, 
com os seus magníficos edifícios de inspiração neoclássica. 
Tarde livre em que poderá visitar um dos muitos museus 
desta cidade, o campo de concentração de Dachau, ou 
apenas passear pela cidade. Hospedagem.

8º Dia – Munique > Nuremberg > Rotemburg > 
Stuttgart
Café da manhã buffet. Saída para Nuremberg, importante 
cidade da Alemanha, que possui um valioso passado cultural. 
Tempo livre para passear pelo centro histórico e conhecer 
os seus principais monumentos. Continuação da viagem até 
Rotemburg, uma das mais antigas e encantadoras cidades 
da Rota Romântica. Almoço em restaurante local. Pela tarde, 
passeio a pé para descobrir os pontos mais belos desta linda 
cidade. Tempo livre e continuação da viagem para Stuttgart, 
importante cidade industrial, famoso centro editorial e sede 
da Mercedes-Benz. Hospedagem.

9º Dia – Stuttgart > Floresta Negra > Friburgo 
(Freiburg)
Café da manhã buffet. Saída para visita do Museu 
Mercedes--Benz, onde poderemos ver a linha temporal de 

PLUSSERVIÇOS

130 anos de história da indústria automobilistica através de 
1.500 exibições. Após a visita, continuação para a Floresta 
Negra, e parada em Triberg, famoso centro de produção de 
relógios de cuco. Almoço em restaurante local. De tarde, 
continuação para Gutach (entrada no museu etnográfico). 
Atravessando a Floresta Negra, chegaremos na capital 
da região, a cidade de Friburgo im Bresgau. Tempo livre 
no centro histórico. Hospedagem no hotel na região de 
Friburgo.

10º Dia – Friburgo (Freiburg)  > Heidelberg > 
Frankfurt
Café da manhã buffet. Continuação da viagem para 
Heidelberg, cidade localizada nas margens do rio Neckar. 
Na chegada, breve passeio a pé pelo centro histórico e 
comercial desta cidade universitária. Continuação da viagem 
entrando no estado de Hesse, onde nasceram os famosos 
irmãos Grimm, autores de uma colectânea de contos 
infantis, como Hansel e Gretel, Cinderela e o Chapeuzinho 
Vermelho. Nosso destino é a cidade de Frankfurt, capital 
financeira da Alemanha. Tarde livre para passear pela cidade. 
Hospedagem.

11º Dia – Frankfurt > Rudesheim > Cruzeiro no Reno 
> Colónia
Café da manhã buffet. Saída para o Vale do Reno, com 
destino a Rudesheim, importante centro vinícola. Tempo 
livre para passear. Embarque para um maravilhoso cruzeiro 
no rio, com um percurso encantador, ladeado de castelos 
e aldeias típicas. Desembarque e continuação da viagem 
até Colônia, importante cidade no vale do rio Reno. Tempo 
livre para descobrir esta antiga colônia romana, célebre 
pela sua catedral, que abriga as relíquias dos 3 Reis Magos. 
Hospedagem.

12º Dia – Colônia > Berlim
Café da manhã e continuação de nossa viagem através das 
belas paisagens de florestas da região da Baixa Saxônia, 
passando perto de Hannover, sua capital. Continuação para 
Berlim, entrando no estado de Brandeburgo. Hospedagem.

13º Dia – Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para 
os seus principais monumentos, avenidas e praças, tais 
como: Alexanderplatz e partes do famoso Muro de Berlim. 
Passaremos ainda pelas catedrais Protestante e Católica, 
a ilha dos Museus, com a Galeria Nacional e o Museu 
Pergamon, a avenida Unter den Linden, principal artéria de 
Berlim Leste ao longo da qual se erguem vários imponentes 
edifícios, entre os quais a Universidade Humboldt, o Teatro 
da Ópera, as Portas de Brandenburgo e o Reichstag, a 
Kurfürstendamm, na parte ocidental, centro de comércio e 
entretenimento da cidade. Restante dia livre. Hospedagem.

14º Dia – Saída de Berlim
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

PAISAGENS DA SUÍÇA, ALPES
E ALEMANHA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 25 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Passeio ao Monte Pilatus com subida em trem 

de cremalheira e descida em teleférico;
• Cervejaria em Munique;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

25 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Passeio ao Monte Pilatus

Cervejaria em Munique



 HOTÉIS
GENEBRA
CROWNE PLAZA GENEVA H H H H

CULLY
LAVAUX  H H H H

FRIBURGO
NH FRIBOURG H H H H

ZURIQUE
HOLIDAY INN ZÜRICH MESSE H H H H

MUNIQUE
ACHAT PREMIUM MÜNCHEN-SÜD H H H H

NOTAS:
• Nas saídas de 2 maio e 6 junho, devido à realização 

de congressos e feiras, a hospedagem em Genebra 
poderá ser em um hotel localizado nos arredores.

• Na saída de 5 setembro o hotel em Munique é o 
Leonardo Hotel Munich City Olympiapark H H H H

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 1 refeição em restaurante 

local;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Lausanne, Berna e Munique;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Genebra, Montreux, Gruyères, Friburgo, 
Interlaken, Zurique e Lindau;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Castelo de Neuschwanstein;

• Trem Golden Pass de Montreux para Montbovon/
Gruyères.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.310
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Maio 2(*) 
Junho 6 
Julho 4(*) 
Agosto 8 
Setembro 5(*)

(*) Saídas PLUS

Visitando: Genebra, Lausanne, Montreux, Golden Pass, Gruyères, Berna, Friburgo, Interlaken, Zurique, Lucerna, Lindau, 
Castelo de Neuschwanstein e Munique

Berna

 Novidade

Maravilhas 
da Suíça 
e Baviera  
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Genebra
Chegada ao aeroporto de Genebra e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Restante do dia livre para os primeiros 
contatos com a cidade.

2º Dia – Genebra > Lausanne > Montreux > Cully
Café da manhã e visita panorâmica da cidade com destaque 
para a Catedral de S. Pedro, a Praça du Four, a Prefeitura e o 
Parc des Eaux Vives. Saída para Lausanne, contornando o 

Lago Leman, com sua orla repleta de vinhedos. Na chegada 
visita guiada que incluí o bairro de Ouchy, com a sede do 
Comité Olímpico Internacional, a Praça da Palud, com a Fonte 
da Justiça, a Prefeitura e o Palácio de Rumine. Continuação 
para Montreux. No final da tarde, continuação para nosso hotel 
em Cully. Hospedagem.

3º Dia – Cully > Montreux > Golden Pass > Gruyères > 
Berna > Friburgo
Café da manhã buffet. Em hora a combinar, saimos para 
embarque embarcaremos no mais extraordinário trem da 
Suíça, o Golden Pass panorâmico, atravessando as belíssimas 
paisagens alpinas da Suíça Francesa desde Montreux, até 
Gruyères, povoado famoso por seus queijos. Tempo livre e 
continuação da viagem para Berna, capital da Confederação 
Helvética. Almoço em restaurante local. Pela tarde, visita 
guiada a pé do seu centro histórico, com destaque para as 
inúmeras arcadas medievais classificadas pela UNESCO. 
Continuação para o hotel em Friburgo. Hospedagem.

4º Dia – Friburgo > Interlaken > Zurique
Café da manhã buffet. Continuação da viagem para 
Interlaken, linda cidade localizada entre os lagos de Thun e 
Brienz. Tempo livre para passear, admirar as belas paisagens 

ALEMANHA

ÁUSTRIA

SUÍÇA

HOLANDA

BÉLGICA

REP. TCHECA

GENEBRA

BERNA
ZURIQUE

MUNIQUE

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho e agosto 2017 € 1.310 € 485

Saídas PLUS (maio 2017) € 1.965 € 485

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 2.015 € 485
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Lindau

Lucerna

do Lago de Brienz e dos jardins. Em hora a combinar, 
continuação da viagem pelas margens do lago até à cidade 
de Zurique, capital financeira da Suíça. Hospedagem. 

5º Dia – Zurique > Lucerna > Zurique
Café da manhã buffet. Saída para breve passeio a pé pelo 
centro histórico. Parada para fotos junto ao lago e continuação 
ao longo do Lago dos Quatro Cantões, para apreciarmos a 
capela comemorativa da Rainha Astrid da Bélgica e Princesa 
da Suécia e a Igreja de Mármore. Chegada a Lucerna, uma das 
mais belas cidades da Suíça, nas margens do Lago dos Quatro 
Cantões, onde faremos um passeio a pé para admirarmos a 
famosa Kapellbrücke e o centro histórico. Restante tarde livre. 
Em hora a determinar, regresso a Zurique. Hospedagem. 

6º Dia – Zurique > Lindau > Castelos da Baviera > 
Munique
Café da manhã buffet. Saída para Lindau contornando o 
Lago de Constança. Parada na pequena e charmosa cidade 
de Lindau e, continuando através de belas paisagens 

alpinas, chegada em Neuschwanstein. Pela tarde faremos 
a visita do famoso castelo do Rei Luís II. No final da visita, 
prosseguimento para Munique, capital do estado da 
Baviera, uma das cidades mais encantadoras da Alemanha. 
Hospedagem. 

7º Dia – Munique
Café da manhã buffet e visita panorâmica da cidade de 
Munique com destaque para a Prefeitura, a Praça da Ópera 
com o Palácio Real, a Avenida Maximillian e a Konigsplatz, 
com os seus magníficos edifícios de inspiração neoclássica. 
Tarde livre em que poderá visitar um dos muitos museus 
desta cidade, o campo de concentração de Dachau, ou apenas 
passear pela cidade. Hospedagem.

8º Dia – Saída de Munique
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

PLUSSERVIÇOS

MARAVILHAS DA SUÍÇA E BAVIERA 
PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 13 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Passeio ao Monte Pilatus com subida em trem de 

cremalheira e descida em teleférico;
• Cervejaria em Munique;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

13 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Passeio ao Monte Pilatus

Cervejaria em Munique



 HOTÉIS
MUNIQUE
ACHAT PREMIUM MÜNCHEN-SÜD H H H H

STUTTGART
DORMERO HOTEL STUTTGART  H H H H

FREIBURG
SCHLOSS REINACH H H H H

FRANKFURT
MOVENPICK HOTEL FRANKFURT  
OBERURSEL H H H H

COLÔNIA
NOVOTEL KÖLN CITY H H H H

BERLIM
BERLIN, BERLIN H H H H

NOTAS:
• Na saída de 10 setembro o hotel em Munique é o 

Leonardo Hotel Munich City Olympiapark H H H H

• Na saída de 7 maio o hotel em Stuttgart é o 
Messehotel Europe H H H H

• O quarto twin nos hotéis Novotel é composto por 
uma cama de casal com sofá.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 8 Cafés da manhã buffet e 2 refeições em 

restaurantes locais;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento durante todo o circuito por um 

guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Munique e Berlim;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Nuremberg, Rotemburg, Stuttgart, Floresta 
Negra, Heidelberg, Frankfurt, Rudesheim, Vale do 
Reno e Colônia;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Museu da Mercedes e Museu da 
Floresta Negra; 

• Cruzeiro no rio Reno.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.215
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Maio 7(*)  
Junho 11  
Julho 9(*)  
Agosto 13  
Setembro 10(*)

(*) Saídas PLUS

Visitando: Munique, Nuremberg, Rotemburg, Stuttgart, Floresta Negra, Friburgo (Freiburg), Heidelberg, Frankfurt, Rudesheim, 
Cruzeiro no Reno, Colónia e Berlim

Nuremberg

Novidade

Alemanha 
Fabulosa  
9 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Munique
Chegada ao aeroporto de Munique e traslado para o hotel. 
Hospedagem. Restante do dia livre para os primeiros 
contatos com a cidade.

2º Dia – Munique
Café da manhã buffet e visita panorâmica da cidade de 
Munique com destaque para a Prefeitura, a Praça da Ópera 
com o Palácio Real, a Avenida Maximillian e a Konigsplatz, 
com os seus magníficos edifícios de inspiração neoclássica. 

Tarde livre em que poderá visitar um dos muitos museus 
desta cidade, o campo de concentração de Dachau, ou 
apenas passear pela cidade. Hospedagem.

3º Dia – Munique > Nuremberg > Rotemburg > 
Stuttgart
Café da manhã buffet. Saída para Nuremberg, importante 
cidade da Alemanha, que possui um valioso passado cultural. 
Tempo livre para passear pelo centro histórico e conhecer 
os seus principais monumentos. Continuação da viagem até 
Rotemburg, uma das mais antigas e encantadoras cidades 
da Rota Romântica. Almoço em restaurante local. Pela tarde, 
passeio a pé para descobrir os pontos mais belos desta linda 
cidade. Tempo livre e continuação da viagem para Stuttgart, 
importante cidade industrial, famoso centro editorial e sede 
da Mercedes-Benz. Hospedagem.

4º Dia – Stuttgart > Floresta Negra > Friburgo 
(Freiburg)
Café da manhã buffet. Saída para visita do Museu Mercedes-
-Benz, onde poderemos ver a linha temporal de 130 anos 
de história da indústria automobilistica através de 1.500 

ALEMANHA

ÁUSTRIA

POLÔNIA

SUÍÇA

REP. TCHECA

MUNIQUE

NUREMBERG

FRIBURGO

HEIDELBERG

FRANKFURT

COLÔNIA

BERLIM

STUTTGART

Nota: Pode combinar esta viagem com: Berlim, Países 
Baixos e Paris ou Alemanha, Polônia e Países Bálticos 
(no final).

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

junho e agosto 2017 € 1.215 € 415

Saídas PLUS (maio 2017) € 1.790 € 415

Saídas PLUS (julho e 
setembro 2017) € 1.840 € 415

BÉLGICA
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Berlim

Heildelberg

exibições. Após a visita, continuação para a Floresta Negra, e 
parada em Triberg, famoso centro de produção de relógios 
de cuco. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação 
para Gutach (entrada no museu etnográfico). Atravessando 
a Floresta Negra, chegaremos na capital da região, a cidade 
de Friburgo im Bresgau. Tempo livre no centro histórico. 
Hospedagem no hotel na região de Friburgo.

5º Dia – Friburgo (Freiburg) > Heidelberg > 
Frankfurt
Café da manhã buffet. Continuação da viagem para Heidelberg, 
cidade localizada nas margens do rio Neckar. Na chegada, 
breve passeio a pé pelo centro histórico e comercial desta 
cidade universitária. Continuação da viagem entrando no 
estado de Hesse, onde nasceram os famosos irmãos Grimm, 
autores de uma colectânea de contos infantis, como Hansel e 
Gretel, Cinderela e o Capeuzinho Vermelho. Nosso destino é a 
cidade de Frankfurt, capital financeira da Alemanha. Tarde livre 
para passear pela cidade. Hospedagem.

6º Dia – Frankfurt > Rudesheim > Cruzeiro no Reno 
> Colónia
Café da manhã buffet. Saída para o Vale do Reno, com 
destino a Rudesheim, importante centro vinícola. Tempo 
livre para passear. Embarque para um maravilhoso cruzeiro 
no rio, com um percurso encantador, ladeado de castelos 
e aldeias típicas. Desembarque e continuação da viagem 
até Colônia, importante cidade no vale do rio Reno. Tempo 

15 refeições em restaurantes 
locais ou hotéis 

Cervejaria em Munique

PLUSSERVIÇOS

livre para descobrir esta antiga colônia romana, célebre 
pela sua catedral, que abriga as relíquias dos 3 Reis Magos. 
Hospedagem.

7º Dia – Colônia > Berlim
Café da manhã e continuação de nossa viagem através das belas 
paisagens de florestas da região da Baixa Saxônia, passando 
perto de Hannover, sua capital. Continuação para Berlim, 
entrando no estado de Brandeburgo. Hospedagem no hotel.

8º Dia – Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para 
os seus principais monumentos, avenidas e praças, tais 
como: Alexanderplatz e partes do famoso Muro de Berlim. 
Passaremos ainda pelas catedrais Protestante e Católica, 
a ilha dos Museus, com a Galeria Nacional e o Museu 
Pergamon, a avenida Unter den Linden, principal artéria de 
Berlim Leste ao longo da qual se erguem vários imponentes 
edifícios, entre os quais a Universidade Humboldt, o Teatro 
da Ópera, as Portas de Brandenburgo e o Reichstag, a 
Kurfürstendamm, na parte ocidental, centro de comércio e 
entretenimento da cidade. Restante dia livre. Hospedagem.

9º Dia – Saída de Berlim
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

ALEMANHA FABULOSA PLUS:
Nas datas indicadas com * o programa inclui:
• 15 refeições em restaurantes locais ou hotéis;
• Cervejaria em Munique;
• As restantes visitas mencionadas no presente 

itinerário.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.



 HOTÉIS
ISTAMBUL
TITANIC BUSINESS BAYRAPASA H H H H H   
OU RAMADA PLAZA TEKSTILKENT H H H H H  
OU GONEN HOTEL YENIBOSNA H H H H H  
OU RADISSON BLU CONFERENCE  
& AIRPORT H H H H H  OU CROWNE PLAZA  
HARBIYE H H H H H  OU GRAND CEVAHIR H H H H H

ANKARA
HILTON SA H H H H H  OU HOLIDAY INN  
CUKURAMBAR H H H H H  OU SWISS H H H H H   
OU CROWNE PLAZA H H H H H

CAPADÓCIA
AVRASYA H H H H H OU CRYSTAL  
KAYMAKLI H H H H H   moderada OU PERISSIA HOTEL  
& CONVENTION CENTRE H H H H H   moderada

PAMUKKALE
SPA HOTEL COLOSSAE THERMAL H H H H H   
OU LYCUS RIVER THERMAL HOTEL H H H H H  OU 
POLAT THERMAL H H H H H

IZMIR OU KUSADASI
HILTON IZMIR H H H H H  OU MÖVENPICK HOTEL 
IZMIR H H H H H  OU WYNDHAM GRAND IZMIR 
OZDILEK H H H H H  OU KAYA THERMAL H H H H H  
OU SUHAN 360 KUSADASI H H H H H  OU GRAND 
BELISH KUSADASI H H H H H  OU RICHMOND  
EPHESUS KUSADASI H H H H H

NOTAS:
• Os hotéis da sua reserva serão informados 2 

semanas antes da partida.
• Em algumas datas, e dependendo do número de 

participantes inscritos, poderão ocorrer alterações 
aos hotéis acima previstos (serão confirmados 
hotéis similares).

• Classificação dos hotéis de acordo com as normas 
do Ministério do Turismo da Turquia. 

• O aeroporto em Istambul considerado para este 
itinerário é o aeroporto Atatürk (IST). Caso os seus 
voos estejam reservados para o aeroporto Sabiha 
Gökçen (SAW), serão aplicados suplementos de 
traslado.

• Ramadão - De 26 maio a 25 junho 2017.
• Festa do Fim do Ramadão - De 25 a 27 junho 2017.
• Festa do Sacrifício - De 1 a 4 setembro 2017.
• Nestas datas alguns monumentos como o Mercado 

das Especiarias, Grande Bazar e Basílica de Santa 
Sofia estarão fechados.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 9 noites de estadia em hotéis de 5 estrelas (quarto 

standard);
• 9 cafés da manhã, 6 almoços e 6 jantares;   
• Circuito em onibus de turismo;   
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o 

itinerário);  
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa); 
• Guia acompanhante bilingue português/espanhol 

durante o circuito (do 2º ao 9º dia);     
• As visitas mencionadas no itinerário: Mausoléu de 

Ataturk, Caravançarai Seldjoukide, Museu ao Ar de 
Livre de Goreme, Vale Vermelho, Vale Avcilar, Vila 
de Uçhisar, Vale Pasabag, Cidade Subterrânea na 
Capadócia, Mosteiro dos Derviches Dançantes, 
Pamukkale, Necrópole de Hierápolis, Éfeso, Casa da 
Virgem Maria,  Mesquita Verde de Bursa, Mausoléu 
Verde de Bursa e Mercado da Seda.

DESDE € 390
HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Abril 7, 21
Maio 5, 19
Junho 2, 23
Julho 7, 21
Agosto 4, 18
Setembro 1, 15
Outubro 6, 20
Novembro 3, 17
Dezembro 1, 22

2018:
Janeiro 12, 26
Fevereiro 9, 23
Março 9, 23

Visitando: Istambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Izmir ou Kusadasi e Bursa

Capadócia

Novidade

Tesouros da 
Turquia  
10 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada em Istambul
Chegada no aeroporto Ataturk em Istambul e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Istambul > Ankara
Café da manhã. De manhã, visita panorâmica da cidade de 
Istambul, com passagem pelo bairro de Sultanahmet, onde 
se encontram algumas das jóias de Istambul: a Mesquita Azul, 
a Basília de Santa Sofia. Continuação do passeio por Sirkeci, a 
famosa estação ferroviária, terminal do Expresso do Oriente, o 

lendário trem que faz a viagem de Paris à antiga Constantinopla. 
Passagem pela ponte de Galata e por Dolmabahçe, o primeiro 
palácio de estilo europeu em Istambul, construído no séc. XIX. 
Chegada a Taksim, coração da cidade moderna onde realizaremos 
um passeio a pé pela avenida Istiklal, com os seus edifícios do séc. 
XIX, Igreja de Santo Antônio e mercado de peixe e frutas. Tempo 
livre onde sugerimos realizar um passeio de barco pelo Bósforo 
(custo por pessoa: € 35).
Continuação da viagem até Ankara, a capital turca. Durante o 
trajeto, parada para almoço livre. Chegada a Ankara, jantar e 
hospedagem no hotel.

3º Dia - Ankara > Capadócia
Café da manhã e saída para visita da cidade de Ankara, a 
segunda maior cidade do país.Visita do mausoléu erguido 
em honra de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da república 
Turca em 1923. Almoço e continuação da nossa viagem 
em direção à Capadócia, com breve parada para fotografias 
junto ao Lago Salgado. Visita do caravançarai Seldjoukide, 
fortificação imponente utilizada para proteção e abrigo dos 
comerciantes e viajantes. Chegada à região da Capadócia. 
Jantar e hospedagem no hotel.

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE

Saídas Apartamento 
duplo

Apartamento 
triplo

Apartamento 
individual

Todas as datas € 390 € 390 € 590
Minimo de 10 participantes

TURQUIA

CHIPRE

MAR NEGRO

MAR
MEDITERRÂNEO

ISTAMBUL

BURSA

IZMIR

ANKARA

KONYA

PAMUKKALE

CAPADÓCIA

ÉFESO
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Pamukkale

Éfeso

Istambul

4º Dia - Capadócia
Café da manhã. Dia dedicado à descoberta desta região 
única, cuja paisagem singular é o resultado de um minucioso 
trabalho da Natureza. Visitaremos o Vale de Göreme com as 
suas igrejas dos séculos X e XI, o Vale Vermelho (Derbent), e 
o Vale de Avcilar, onde encontraremos as antigas habitações 
trogloditas com chaminés de fadas. Tempo ainda para 
visita de um centro de joalharia. Almoço entre as visitas. 
Passaremos ainda pela aldeia troglodita de Uçhisar, situada 
no ponto mais alto da região. Regresso ao hotel na Capadócia. 
Jantar e hospedagem. 
É importante levar calçado apropriado para caminhadas, 
visto que o terreno na região é um pouco acidentado. 

5º Dia - Capadócia
Mediante as condições climáticas, sugerimos a participação 
em um passeio de balão nessa belíssima região (preço por 
pessoa: € 150). Café da manhã no hotel. O dia de hoje é 
marcado pela visita do Vale de Pasag, também conhecido por 
vale dos monges. Continuação para Avanos, onde visitaremos 
um centro de artesanato, famoso pelos seus tapetes. Aqui 
teremos oportunidade de conhecer a arte de fabricação 
artesanal de tapetes, herança passada de geração em geração. 
Almoço. Tempo livre na Vila de Ortahisar, famosa pelas 
pitorescas casas de pedra, pelas estreitas ruas e encantadoras 
igrejas, assim como pela formação rochosa em forma de 
castelo, da qual deriva o nome da vila. Poderá passear pelo 
vilarejo ou simplesmente sentar-se num dos seus cafés e 
disfrutar da tranquila atmosfera deste local. O dia só ficará 
completo com a visita de uma das cidades subterrâneas da 
Capadócia. Regresso ao hotel. Jantar e hospedagem. 

6º Dia - Capadócia > Konya > Pamukkale
Café da manhã e partida em direção à antiga capital do 
império seljúcida – Konya. Chegada e visita do Museu 
de Mevlana, Almoço. De tarde, continuação da viagem 
em direção a Pamukkale. Visto à distância, a vista lembra 
um manto de algodão, daí o seu nome "Pamukkale" que 
traduzido significa "Castelo de Algodão". Esta é uma obra 
da natureza constituída por várias nascentes de águas 
quentes e calcárias que, com os seus sedimentos, formaram 
piscinas. No mesmo planalto, situam-se as ruínas da 
necrópole de Hierápolis, famosa pela riqueza artística 
dos túmulos e sarcófagos. Chegada ao hotel. Jantar e 
hospedagem.

7º Dia - Pamukkale > Éfeso > Izmir ou Kusadasi
Café da manhã e saída para visitar Éfeso, cidade greco-romana 
da Antiguidade. Destaque para a Biblioteca de Celso, o Teatro 
e Templo de Adriano (o museu que se encontra dentro da 
estação arqueológica não faz parte da nossa visita). Continuação 
para a visita à Casa da Virgem Maria, um santuário católico e 
muçulmano localizado no monte Koressos, onde se acredita 
que Nossa Senhora teria vivido aqui os últimos anos da sua 
vida. Almoço entre as visitas. De tarde, parada num centro de 
peles, onde assistirá a um desfile de moda. Continuação para 
Izmir. Jantar e hospedagem em Izmir ou Kusadasi. 

8º Dia - Izmir ou Kusadasi > Bursa > Istambul
Café da manhã. Prosseguiremos para Bursa, antiga capital da 
Turquia. Visita da Mesquita Verde e do Mausoléu Verde. Estes 
monumentos, símbolos da cidade, receberam o seu nome 
a partir dos azulejos iznik de cor verde, que revestem o seu 
interior. Durante a visita ao Mercado da Seda irá perceber 
a importância de Bursa como centro do comércio da seda 
na Era Otomana. Almoço. Continuação para Istambul, 
atravessando o mar de Marmara num ferryboat. Chegada. 
Jantar livre. Hospedagem. 

9º Dia - Istambul
Café da manhã. Dia livre em Istambul. Hospedagem. 
Poderá realizar uma excursão opcional de dia inteiro, que lhe 
permitirá a conhecer esta fantástica metrópole (preço por 
pessoa: € 65).
Descritivo da excursão opcional: Saída do hotel para visita do 
tesouro, pátios e jardins do Palácio de Topkapi, antigo centro 
de poder do Império Otomano. Visita de um dos maiores 

edifícios do mundo bizantino: a Basílica de Santa Sofia. 
É famosa pelo seu tamanho impressionante, arquitetura 
marcante e belos mosaicos e afrescos. Almoço. O passeio 
prossegue com a visita da Mesquita Azul, com os seus seis 
minaretes e níveis de cúpulas. Junto encontra-se a Praça 
de Sultanahmet, que ocupa atualmente o lugar do antigo 
Hipódromo Romano e do qual ainda podemos ver alguns 
vestígios, como é o caso do obelisco egípcio e da coluna 
serpentina. O dia termina com a visita do Grande Bazar, um 
dos maiores mercados cobertos do mundo. Regresso ao 
hotel.

10º Dia - Saída de Istambul
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto Ataturk em Istambul. Feliz viagem de 
regresso.



Você já conhece os nossos 
Circuitos Europeus  
e a tradicional qualidade 
que a Abreu sempre 
garante em suas viagens, 
pela Europa e pelo mundo.

Croácia

CIRCUITOS
REGULARES

Conte com  
a Abreu, sempre  
a seu lado, sempre 
lhe sugerindo  
o melhor!

Mas pode acontecer que deseje fazer 
outras viagens, que usualmente não 
constam nos nossos catálogos.
Por essa razão, negociamos com nossos 
parceiros, que propõem viagens de maior 
qualidade,  sempre dentro dos parâmetros 
da Abreu e selecionamos aqueles que 
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apresentamos nas páginas seguintes.
São viagens com caraterísticas em tudo 
semelhantes aos Circuitos Abreu, mas 
operados por nossos parceiros da maior 
confiança.
Só haverá brasileiros nestas viagens? 
Naturalmente que não. Mas também aí 
pode residir o interesse destas propostas: 
conhecer pessoas de outros países, com 
culturas e costumes  diferentes.
E viajar é isso mesmo. É estabelecer 
relações com outros povos e culturas, 
aprender e ensinar; compartilhar expe
riências e vivenciálas no diaadia.
Por essa razão, decidimos proporlhe mais 
estas viagens. Para que tenha mais opções 



Amsterdã

Berlim

e continue a confiar em quem deseja 
continuar sendo seu melhor conselheiro 
de viagens pelo mundo há 175 anos, a 
Agência Abreu.
E sempre com aqueles itens que você 
não abre mão e que já conhece em nossa 
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viagens: bagageiros na entrada e saída na 
maioria dos hotéis, os traslados de chegada 
e saída incluídos, guias prestativos e cultos, 
e a entrada nos museus e monumentos 
mais interessantes. 
Seja no maravilhoso azul do mar Egeu nas 

ilhas gregas,  na mágica cidade velha de 
Dubrovnik, na hospitaleira ilha da Sicília ou 
ainda nas belas cidades da Europa Central, 
estamos certos de que vai adorar suas 
férias, sempre com a garantia de qualidade 
Abreu.



 HOTÉIS
CATEGORIA STANDARD:
ATENAS
TITANIA H H H H  OU ZAFOLIA H H H H   
OU ATHENIAN CALLIRHOE H H H H

OLÍMPIA
EUROPA H H H H  OU ARTY GRAND H H H H H

DELFOS
AMALIA H H H H   

OU ANEMOLIA (ARACHOVA) H H H H

KALAMBAKA
KALAMBAKA AMALIA H H H H   

OU DIVANI METERORA H H H H

CATEGORIA SUPERIOR:
ATENAS
METROPOLITAN H H H H H  OU ROYAL 
OLYMPIC H H H H H  OU RADISSON BLU H H H H H

OLÍMPIA
EUROPA H H H H  OU ARTY GRAND H H H H H

DELFOS 
AMALIA H H H H   
OU ANEMOLIA (ARACHOVA) H H H H

KALAMBAKA
KALAMBAKA AMALIA H H H H   

OU DIVANI METEORA H H H H

NOTAS:
• Os hotéis da sua reserva serão informados 2 semanas 

antes da partida.
• Em algumas datas, e dependendo do número de 

participantes inscritos, poderão ocorrer alterações aos 
hotéis previstos (serão confirmados hotéis similares).

• É importante reservar o voo de saída de Atenas com 
partida depois das 12h00, de modo a garantir a ligação 
entre o porto e o aeroporto. 
 As taxas portuárias incluídas nos preços poderão estar 
sujeitas a alterações legais até à data de partida.

• Todas as cabines do cruzeiro são twins, com 2 camas 
separadas.

 
CRUZEIRO:
• Por favor queira consultar a pág. 182 deste folheto 

para mais informações sobre o pacote de bebidas e 
excursões durante o cruzeiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 6 noites em hotéis de 4 ou 5 estrelas (quartos 

standard);
• 4 noites de cruzeiro da Celestyal Cruises em cabine 

twin exterior standard;
• 10 cafés da manhã e 11 refeições;
• Pacote ilimitado de bebidas não alcoólicas e alcoólicas 

“Azul” durante o cruzeiro;
• 3 excursões com guia em idioma espanhol durante 

o cruzeiro;
• Taxas portuárias (sujeitas a alterações legais até à data 

de partida);
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o 

itinerário);
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Circuito em ônibus de turismo (do 2º ao 5º dia);
• Acompanhamento por guia em idioma espanhol do 

2º ao 5º dia;
• Meio dia de visita de Atenas por guia em idioma 

espanhol (museu da acrópole não incluído);
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Estação Arqueológica de Micenas, 
Museu e Estação Arqueológica de Epidauro, 
Estação Arqueológica de Olímpia, Museu e Estação 
Arqueológica de Delfos, Mosteiros de Meteora e 
Acrópole de Atenas.

DESDE € 2.680
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS E 

 CRUZEIRO CELESTYAL CRUISES
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SAÍDAS

2017:
Abril 4, 11, 18, 25
Maio 2, 9, 16, 23, 30
Junho 6, 13, 20, 27
Julho 4, 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Setembro 5, 12, 19, 26
Outubro 3, 10, 17

Visitando: Atenas, Canal de Corinto, Epidauro, Micenas, Olímpia, Delfos, Meteora, Mykonos, Kusadasi, Patmos, Rhodes, Creta 
e Santorini

Joias do Egeu
11 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada em Atenas 
Chegada no aeroporto de Atenas e traslado para o hotel. 
Tempo livre para os primeiros contatos com a cidade. 
Hospedagem.

2º Dia - Atenas > Canal de Corinto > Micenas > 
Epidauro > Olímpia
Café da manhã. Saída de Atenas passando pelo Canal 
de Corinto, que liga o Golfo de Corinto com o Mar Egeu. 
Continuação para Epidauro, cidade da Grécia antiga, célebre 
pelo santuário de Esculápio, deus da Medicina. Visita do 
teatro ao ar livre, um dos maiores do seu tempo, que conta 
com uma excelente acústica. Almoço livre e continuação até 
Micenas. Destaque para as muralhas, a Porta dos Leões e o 
túmulo do Rei Agamemmon. Chegada a Olímpia. Jantar e 
hospedagem no hotel. 

3º Dia - Olímpia > Delfos
Café da manhã. É em Olímpia, que repousa o mais célebre 
santuário da Grécia Antiga e o lugar de nascimento dos jogos 

olímpicos. Os jogos eram dedicados a Zeus, a divindade 
suprema. Visita do museu e zona arqueológica de Olímpia, 
do templo de Zeus e Hera e do antigo estádio olímpico. 
Continuação da viagem para Delfos, o centro do Mundo 
Antigo. Jantar e hospedagem na região de Delfos. 

4º Dia - Delfos > Kalambaka
Café da manhã. A cidade de Delfos, declarada Patrimônio 
Mundial pela UNESCO, constituía para os antigos gregos, o 
umbigo do mundo. As suas ruínas atestam ainda a grandeza 
de um dos maiores centros culturais e religiosos do mundo 
grego. Visita do Templo de Apolo, do teatro e do estádio. 
Continuação da viagem para Kalambaka, pequena cidade 
localizada perto de Meteora. Jantar e hospedagem. 

5º Dia - Kalambaka > Meteora > Atenas
Depois do café da manhã, visita de Meteora, o segundo 
maior complexo de mosteiros ortodoxos na Grécia. 
Foram construídos mais de vinte mosteiros, mas hoje em 
dia  existem apenas seis.  A inteira povoação monástica 
foi declarada pela UNESCO Patrimônio Mundial da 
Humanidade. Continuação da viagem para Atenas, com curta 
parada em Termópilas. Almoço livre. Chegada a Atenas pela 
tarde e resto do dia livre. Hospedagem.

6º Dia - Atenas
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Atenas. 
Destacamos o Estádio Olímpico onde foram realizadas 

TURQUIA

GRÉCIA

MAR
MEDITERRÂNEO

RHODES

METEORA

MYKONOS KUSADASI

PATMOS

CRETA

ATENAS
OLÍMPIA

DELFOS

EPIDAURO

SANTORINI

Meteora

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Partidas Apartamento
duplo

Apartamento
triplo

Apartamento
Individual

Categoria Standard
4, 11 e 18 abr. + 3, 
10 e 17 out. € 2.680 € 2.460 € 3.640

25 abr. + 2, 9, 16, 
23 e 30 mai. + 6, 
13, 20 e 27 jun. +  
4, 11, 18 e 25 jul. 
+ 1, 8, 15, 22 e 
29 ago.

€ 2.760 € 2.540 € 3.760

5, 12, 19 e 26 set. € 2.800 € 2.570 € 3.820
Categoria Superior
4, 11 e 18 abr. € 2.740 € 2.530 € 3.760
25 abr. + 4, 11, 18 
e 25 jul. + 1, 8, 15 
e 22 ago. + 3, 10 
e 17 out.

€ 2.820 € 2.580 € 3.930

2, 9, 16, 23 e  
30 mai. + 6, 13, 
20 e 27 jun. + 
29 ago.

€ 2.890 € 2.650 € 4.050

5, 12, 19 e 26 set. € 2.950 € 2.700 € 4.100



as primeiras olimpíadas dos tempos modernos; Palácio, 
Parlamento, Túmulo do Soldado Desconhecido, a Academia, 
a Universidade e o Templo de Zeus e a Acrópole. Terminada a 
visita regresso ao hotel. Restante dia livre. Hospedagem. 

7º Dia - Atenas > Piraeus > Mykonos
Café da manhã e traslado ao porto de Piraeus. Formalidades 
de embarque e início do cruzeiro em regime de pensão 
completa. Navegação para a ilha de Mykonos, que significa 
“ilha branca”. É famosa pelas suas casinhas brancas, sinuosas 
passagens estreitas e praias de areia branca. Partida de 
Mykonos cerca das 23h00 e navegação durante a noite com 
destino a Kusadasi.

8º Dia - Kusadasi > Patmos
Café da manhã. Chegada no porto de Kusadasi. Esta bonita 
cidade turca, é conhecida como ilha dos pássaros. Ao fim da 
manhã, continuação da viagem. Chegada a Patmos no meio 
da tarde. Conhecida por ser o local para onde o apóstolo João 
foi exilado, a ilha é considerada como a Jerusalém do Egeu. 
Partida no início da noite e navegação durante a noite com 
destino a Rhodes. 

9º Dia - Rhodes
Café da manhã. Chegada Rhodes pela manhã. Esta 
ilha oferece uma profusão de igrejas, castelos, típicas 
construções e vielas estreitas. Um de seus mais famosos 
atrativos é a cidade medieval, classificada pela UNESCO 
como Patrimônio Mundial. Navegação durante a noite com 
destino a ilha de Creta.

10º Dia - Creta > Santorini
Café da manhã. Chegada pela manhã no porto de 
Heraklion, capital de Creta. A maior das ilhas gregas é 
famosa por ter sido o berço da civilização minóica, a 
mais antiga da Europa. Navegação até Santorini, ilha com 
belas paisagens e uma geografia única, resultado de uma 
erupção vulcânica colossal que ocorreu em 1450 a.C.. 
Partida no início da noite e navegação durante a noite 
com destino a Atenas. 

11º Dia - Piraeus > Saída de Atenas
Café da manhã. Desembarque em Piraeus pela manhã e 
traslado para o aeroporto de Atenas. Feliz viagem de regresso. 

Santorini

Atenas

Creta
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MYKONOSATENAS
KUSADASI

PATMOS
SANTORINI

CRETA

RHODES

GRÉCIA

TURQUIA

SAÍDAS

2017:
Abril 1, 8, 15, 22, 29
Maio 6, 13, 20, 27
Junho 3, 10, 17, 24
Julho 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Setembro 2, 9, 16, 23, 30
Outubro 7, 14, 21

 HOTÉIS
CATEGORIA STANDARD:
ATENAS
TITANIA H H H H  OU ZAFOLIA H H H H   

OU ATHENIAN CALLIRHOE H H H H

CATEGORIA SUPERIOR:
ATENAS 
METROPOLITAN H H H H H OU ROYAL 
OLYMPIC H H H H H  OU RADISSON BLU H H H H H

NOTAS:
• Os hotéis da sua reserva serão informados 2 

semanas antes da partida.
• Em algumas datas, e dependendo do número de 

participantes inscritos, poderão ocorrer alterações 
aos hotéis previstos (serão confirmados hotéis 
similares).

• É importante reservar o voo de saída de Atenas 
com partida depois das 12h00, de modo a garantir a 
ligação entre o porto e o aeroporto.

• As taxas portuárias incluídas nos preços poderão 
estar sujeitas a alterações legais até à data de 
partida.

• Todas as cabines do cruzeiro são twins, com 2 
camas separadas.

 
CRUZEIRO:
• Por favor queira consultar a pág. 182 deste folheto 

para mais informações sobre o pacote de bebidas e 
excursões durante o cruzeiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 2 noites em hotéis de 4 ou 5 estrelas (quartos standard);
• 4 noites Cruzeiro da Celestyal Cruises em cabine twin 

exterior standard;
• 6 cafés da manhã e 8 refeições;
• Pacote ilimitado de bebidas não alcoólicas e alcoólicas 

“Azul” durante o cruzeiro;
• 3 excursões com guia em idioma espanhol durante o 

cruzeiro;
• Taxas portuárias (sujeitas a alterações legais até à data 

de partida);
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o 

itinerário);
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Meio dia de visita de Atenas por guia em idioma 

espanhol (museu não incluído);
• Entradas em museus e monumentos de acordo com o 

itinerário: Acrópole de Atenas.

DESDE € 1.890
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS E 

CRUZEIRO CELESTYAL CRUISES

Visitando: Atenas, Mykonos, Kusadasi, Patmos, Rhodes, Creta e Santorini

Por Mares Turcos 
e Gregos
7 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada em Atenas 
Chegada no aeroporto de Atenas e traslado para o hotel. 
Tempo livre para os primeiros contatos com a cidade. 
Hospedagem.

2º Dia - Atenas
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Atenas. 
Destacamos o Estádio Olímpico onde foram realizadas 
as primeiras olimpíadas dos tempos modernos; Palácio, 
Parlamento, Túmulo do Soldado Desconhecido, a Academia, 
a Universidade e o Templo de Zeus e a Acrópole. Terminada a 
visita regresso ao hotel. Restante dia livre. Hospedagem. 

3º Dia - Atenas > Piraeus > Mykonos
Café da manhã e traslado ao porto de Piraeus. Formalidades 
de embarque e início do cruzeiro em regime de pensão 
completa. Navegação para a ilha de Mykonos, que significa 
“ilha branca”. É famosa pelas suas casinhas brancas, sinuosas 
passagens estreitas e praias de areia branca. Partida de 
Mykonos cerca das 23h00 e navegação durante a noite com 
destino a Kusadasi.

4º Dia - Kusadasi > Patmos
Café da manhã. Chegada no porto de Kusadasi. Esta bonita 
cidade turca, é conhecida como ilha dos pássaros. Ao fim da 
manhã, continuação da viagem. Chegada a Patmos no meio 
da tarde. Conhecida por ser o local para onde o apóstolo João 
foi exilado, a ilha é considerada como a Jerusalém do Egeu. 
Partida no início da noite e navegação durante a noite com 
destino a Rhodes. 

5º Dia - Rhodes
Café da manhã. Chegada a Rhodes pela manhã. Esta ilha 
oferece uma profusão de igrejas, castelos, típicas construções 
e vielas estreitas. Um de seus mais famosos atrativos é a 
cidade medieval, classificada pela UNESCO como Patrimônio 
Mundial. Navegação durante a noite com destino a ilha de 
Creta.

6º Dia - Creta > Santorini
Café da manhã. Chegada pela manhã no porto de 
Heraklion, capital de Creta. A maior das ilhas gregas é 
famosa por ter sido o berço da civilização minóica, a 
mais antiga da Europa. Navegação até Santorini, ilha com 
belas paisagens e uma geografia única, resultado de uma 
erupção vulcânica colossal que ocorreu em 1450 a.C.. 
Partida no início da noite e navegação durante a noite com 
destino a Atenas. 

7º Dia - Piraeus > Saída de Atenas
Café da manhã. Desembarque em Piraeus pela manhã 
e traslado para o aeroporto de Atenas. Feliz viagem de 
regresso. 

Santorini
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE

Saídas Apartamento
duplo

Apartamento
triplo

Apartamento
Individual

Categoria Standard
1, 8, 15 e 22 abr. + 
7, 14 e 21 out. € 1.890 € 1.710 € 2.570

29 abr. + 6, 13, 20 
e 27 mai. + 3, 10, 
17 e 24 jun. + 1, 8, 
15, 22 e 29 jul. + 5, 
12, 19 e 26 ago.

€ 1.990 € 1.790 € 2.700

2, 9, 16, 23 e 
30 set. € 2.040 € 1.830 € 2.760

Categoria Superior
1, 8, 15 e 22 abr. € 1.950 € 1.760 € 2.660

29 abr. + 1, 8, 15, 
22 e 29 jul. + 5, 12, 
19 e 26 ago. + 7, 
14 e 21 out.

€ 2.030 € 1.830 € 2.780

6, 13, 20 e 27 
mai. + 3, 10, 17 e 
24 jun.

€ 2.090 € 1.880 € 2.890

2, 9, 16, 23 e 
30 set. € 2.130 € 1.910 € 2.950



 HOTÉIS
CATEGORIA STANDARD:
ATENAS 
TITANIA H H H H  OU ZAFOLIA H H H H  

OU ATHENIAN CALLIRHOE H H H H 

MYKONOS 
PETASOS BEACH H H H H  OU PETINOS H H H H

SANTORINI
EL GRECO  H H H H  OU AEGEAN PLAZA  H H H H  
OU NINE MUSES  H H H H

CATEGORIA SUPERIOR:
ATENAS 
METROPOLITAN H H H H H  OU ROYAL 
OLYMPIC H H H H H  OU RADISSON BLU H H H H H

MYKONOS 
ROYAL MYCONIAN H H H H H  OU MYCONIAN 
IMPERIAL H H H H H

SANTORINI
MAJESTIC H H H H H OU KASTELLI RESORT H H H H H 

OU VOLCANO VIEW H H H H H

NOTAS:
• Os hotéis da sua reserva serão informados 2 

semanas antes da partida. 
Em algumas datas, e dependendo do número de 
participantes inscritos, poderão ocorrer alterações 
aos hotéis previstos (serão confirmados hotéis 
similares).

• No trecho interno Santorini/Atenas a franquia de 
bagagem permitida por pessoa é 1 peça de 23kg de 
bagagem de porão + 1 peça de 7kg de bagagem de 
cabine com as seguintes dimensões (55cm x 40cm 
x 20cm). 
Dependendo da disponibilidade e horário do voo, a 
companhia aérea poderá obrigar a pré-pagamento 
do bloqueio efetuado ou cobrar algum suplemento. 
Após efetuada a emissão do bilhete, qualquer tipo 
de alteração terá despesas totais.

• Em algumas datas o ferry rápido poderá não operar, 
tendo que ser substituído por trechos aéreo (a 
diferença será cobrado ao passageiro).

• É importante reservar o voo de saída de Atenas com 
partida depois das 16h00, de modo a garantir a 
ligação ao voo internacional.

• As taxas portuárias incluídas nos preços poderão 
estar sujeitas a alterações legais até à data de 
partida.

• Todas as cabines do cruzeiro são twins, com 2 
camas separadas.

DESDE € 2.400
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS E 
CRUZEIRO CELESTYAL CRUISES

SAÍDAS

2017:
Abril 3, 10, 17, 24
Maio 1, 8, 15, 22, 29
Junho 5, 12, 19, 26
Julho 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Setembro 4 ,11, 18, 25
Outubro 2, 9, 16, 23

Visitando: Atenas, Mykonos, Kusadasi, Patmos, Creta e Santorini

Magia do Egeu
9 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada em Atenas 
Chegada no aeroporto de Atenas e traslado para o hotel. 
Tempo livre para os primeiros contatos com a cidade. 
Hospedagem.

2º Dia - Atenas
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Atenas. 
Destacamos o Estádio Olímpico onde foram realizadas 
as primeiras olimpíadas dos tempos modernos; Palácio, 
Parlamento, Túmulo do Soldado Desconhecido, a Academia, 
a Universidade e o Templo de Zeus e a Acrópole. Terminada a 
visita regresso ao hotel. Restante dia livre. Hospedagem. 

3º Dia - Atenas > Piraeus > Mykonos
Café da manhã. Traslado para o porto de Piraeus e embarque 
em ferry rápido com destino a Mykonos. Chegada e traslado 
para o hotel. Restante do dia livre. Hospedagem. 

4º Dia - Mykonos
Café da manhã no hotel. Dia livre para descobrir a pequena 
ilha de Mykonos, famosa pelas suas casinhas brancas, 
sinuosas passagens estreitas e praias de areia branca. 
Hospedagem.

5º Dia - Mykonos
Café da manhã. Manhã livre para as últimas compras em 
Mykonos. De tarde, traslado para o porto, embarque no navio 
da Celestyal Cruises e início do cruzeiro pelo Mar Egeu. Jantar 
a bordo. 

6º Dia - Kusadasi > Patmos
Café da manhã. Estadia a bordo do navio em pensão 
completa. Chegada no porto de Kusadasi. Esta bonita cidade 
turca, é também conhecida como ilha dos pássaros. Ao fim 
da manhã, continuação da viagem. Chegada a Patmos no 
meio da tarde. Conhecida ser o local onde o apóstolo João 
foi exilado, a ilha é considerada como a Jerusalém do Egeu. 
Partida no início da noite e navegação durante a noite com 
destino a Creta. 

7º Dia - Creta > Santorini
Café da manhã. Chegada pela manhã no porto de Heraklion, 
capital de Creta. A maior das ilhas gregas é famosa por ter 
sido o berço da civilização minóica, a mais antiga da Europa. 
Navegação até Santorini, ilha com belas paisagens e uma 
geografia única, resultado de uma erupção vulcânica colossal 

que ocorreu em 1450 a.C.. Desembarque e traslado para o 
hotel. Restante dia livre. Hospedagem. 

8º Dia - Santorini
Café da manhã. Dia livre para conhecer esta ilha única, 
batizada de Santorini pelos venezianos, em homenagem a 
Santa Irene. Não deixe de visitar Fira, um autêntico labirinto 
de ruazinhas pintadas de branco, cheias de lojas de jóias e 
artesanato e com as suas cúpulas azuis que se misturam 
com o céu. Hospedagem.

9º Dia - Santorini > Atenas
Café da manhã. Traslado para o aeroporto de Santorini e 
embarque com destino a Atenas. Chegada no aeroporto de 
Atenas e feliz viagem de regresso.

TURQUIA

GRÉCIA

CRETA

MYKONOS

PATMOS

KUSADASI

SANTORINI

ATENAS

 
CRUZEIRO:
• Por favor queira consultar a pág. 182 deste folheto 

para mais informações sobre o pacote de bebidas e 
excursões durante o cruzeiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 6 noites em hotéis de 4 ou 5 estrelas (quartos 

standard);
• 2 noites de cruzeiro da Celestyal Cruises em cabine 

twin exterior standard;
• 8 cafés da manhã e 4 refeições;
• Pacote ilimitado de bebidas não alcoólicas e 

alcoólicas “Azul” durante o cruzeiro;
• 3 excursões com guia em idioma espanhol durante 

o cruzeiro;
• Taxas portuárias (sujeitas a alterações legais até à 

data de partida);
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o 

itinerário);
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Ferry rápido em classe turística Atenas/Mykonos;
• aéreo em classe turística Santorini/Atenas;
• Meio dia de visita de Atenas por guia em idioma 

espanhol (museu da acrópole não incluído);
• Entradas em museus e monumentos de acordo com 

o itinerário: Acrópole de Atenas.

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Saídas Apartamento
duplo

Apartamento
triplo

Apartamento
Individual

Categoria Standard
3, 10 e 17 abr. 
+ 9, 16 e 23 out. € 2.400 € 2.210 € 3.300

24 abr. + 1 e 8 mai. € 2.520 € 2.290 € 3.480
15, 22 e 29 mai. 
+ 25 set. + 2 out. € 2.670 € 2.400 € 3.700

5, 12, 19 e 26 jun. 
+ 28 ago. + 4, 11 e 
18 set.

€ 2.790 € 2.500 € 3.970

3, 10, 17, 24 e 31 jul. 
+ 7, 14 e 21 ago. € 2.940 € 2.610 € 4.280

Categoria Superior
3, 10, 17 e 24 abr. 
+ 1 e 8 mai. + 9, 16 
e 23 out.

€ 2.650 € 2.430 € 3.870

15, 22 e 29 mai. + 
25 set. + 2 out. € 2.750 € 2.500 € 4.010

5, 12, 19 e 26 jun. 
+ 28 ago. + 4, 11 e 
18 set.

€ 3.020 € 2.730 € 4.410

3, 10, 17, 24 e 31 jul. 
+ 7, 14 e 21 ago. € 3.170 € 2.830 € 4.720
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Santorini



SAÍDAS

2017:
Abril 5, 12, 19, 26
Maio 3, 10, 17, 24, 31
Junho 7, 14, 21, 28
Julho 5, 12, 19, 26
Agosto 2, 9, 6, 23, 30
Setembro 6, 13, 20, 27
Outubro 4, 11, 18

 HOTÉIS
CATEGORIA STANDARD:

ATENAS 
TITANIA H H H H  OU ZAFOLIA H H H H   

OU ATHENIAN CALLIRHOE H H H H

MYKONOS 
PETASOS BEACH H H H H  OU PETINOS H H H H

SANTORINI
EL GRECO H H H H  OU AEGEAN PLAZA H H H H   
OU NINE MUSES H H H H

CATEGORIA SUPERIOR:
ATENAS 
METROPOLITAN H H H H H  OU ROYAL  
OLYMPIC H H H H H  OU RADISSON BLU H H H H H

MYKONOS
ROYAL MYCONIAN H H H H H OU MYCONIAN 
IMPERIAL H H H H H

SANTORINI
MAJESTIC H H H H H  OU KASTELLI RESORT H H H H H  
OU VOLCANO VIEW H H H H H

NOTAS:
• Os hotéis da sua reserva serão informados 2 semanas 

antes da partida.
• Em algumas datas, e dependendo do número de 

participantes inscritos, poderão ocorrer alterações aos 
hotéis previstos (serão confirmados hotéis similares).

• No trecho interno Santorini/Atenas a franquia de 
bagagem permitida por pessoa é 1 peça de 23kg de 
bagagem de porão + 1 peça de 7kg de bagagem de 
cabine com as seguintes dimensões (55cm x 40cm 
x 20cm).

• Dependendo da disponibilidade e horário do voo, a 
companhia aérea poderá obrigar a pré-pagamento 
do bloqueio efetuado ou cobrar algum suplemento. 
Após efetuada a emissão do bilhete, qualquer tipo de 
alteração terá despesas totais.

• Em algumas datas o ferry rápido poderá não operar, 
tendo que ser substituído por trechos aéreo (a 
diferença será cobrado ao passageiro).

• É importante reservar o voo de saída de Atenas 
com partida depois das 12h00, de modo a garantir a 
ligação ao voo internacional.

• As taxas portuárias incluídas nos preços poderão estar 
sujeitas a alterações legais até à data de partida.

• Todas as cabines do cruzeiro são twins, com 2 camas 
separadas.

 
CRUZEIRO:
• Por favor queira consultar a pág. 182 deste folheto 

para mais informações sobre o pacote de bebidas e 
excursões durante o cruzerio.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 8 noites em hotéis de 4 ou 5 estrelas (quartos standard);
• 3 noites de Cruzeiro da Celestyal Cruises em cabine 

twin exterior standard;
• 11 cafés da manhã e 6 refeições;
• Pacote ilimitado de bebidas não alcoólicas e alcoólicas 

“Azul” durante o cruzeiro;
• 3 excursões com guia em idioma espanhol durante o 

cruzeiro;
• Taxas portuárias (sujeitas a alterações legais até à data 

de partida);
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o 

itinerário);
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Meio dia de visita de Atenas por guia em idioma 

espanhol (museu da Acrópole não incluído);
• Ferry rápido em classe turística Atenas/Mykonos;
• Aéreo em classe turística Santorini/Atenas;
• Entradas em museus e monumentos de acordo com o 

itinerário: Acrópole de Atenas.

DESDE € 2.990
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS E 

CRUZEIRO CELESTYAL CRUISES

Visitando: Atenas, Mykonos, Kusadasi, Patmos, Rhodes, Creta e Santorini

Paisagens da 
Grécia
12 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada em Atenas 
Chegada no aeroporto de Atenas e traslado para o hotel. 
Tempo livre para os primeiros contatos com a cidade. 
Hospedagem.

2º Dia - Atenas
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Atenas. 
Destacamos o Estádio Olímpico onde foram realizadas 
as primeiras olimpíadas dos tempos modernos; Palácio, 
Parlamento, Túmulo do Soldado Desconhecido, a 
Academia, a Universidade e o Templo de Zeus e a Acrópole. 
Terminada a visita regresso ao hotel. Restante dia livre. 
Hospedagem. 

3º Dia - Atenas > Piraeus > Mykonos
Café da manhã. Traslado para o porto de Piraeus e 
embarque em ferry rápido com destino a Mykonos. 
Chegada e traslado para o hotel. Restante do dia livre. 
Hospedagem. 

4º e 5º Dias - Mykonos
Café da manhã no hotel. Dias livres para descobrir a pequena 
ilha de Mykonos, famosa pelas suas casinhas brancas, 
sinuosas passagens estreitas e praias de areia branca. 
Hospedagem.

6º Dia - Mykonos
Café da manhã. Manhã livre para as últimas compras em 
Mykonos. De tarde, traslado para o porto, embarque no navio 
da Celestyal Cruises e início do cruzeiro pelo Mar Egeu. Jantar 
a bordo. 

7º Dia - Kusadasi > Patmos
Café da manhã. Estadia a bordo do navio em pensão 
completa. Chegada no porto de Kusadasi. Esta bonita cidade 
turca, é também conhecida como ilha dos pássaros. Ao fim 
da manhã, continuação da viagem. Chegada a Patmos no 
meio da tarde. Conhecida por ser o local para onde o apóstolo 
João foi exilado, a ilha é considerada como a Jerusalém do 
Egeu. Partida no início da noite e navegação durante a noite 
com destino a Rhodes. 

8º Dia - Rhodes
Café da manhã. Chegada a Rhodes pela manhã. Esta 
ilha oferece uma profusão de igrejas, castelos, típicas 
construções e vielas estreitas. Um de seus mais famosos 
atrativos é a cidade medieval, classificada pela UNESCO 
como Patrimônio Mundial. Ao fim da tarde, partida rumo 
ao sul. Navegação durante a noite com destino a ilha de 
Creta.

9º Dia - Creta > Santorini
Café da manhã. Chegada pela manhã no porto de 
Heraklion, capital de Creta. A maior das ilhas gregas é 
famosa por ter sido o berço da civilização minóica, a 
mais antiga da Europa. Navegação até Santorini, ilha com 
belas paisagens e uma geografia única, resultado de uma 
erupção vulcânica colossal que ocorreu em 1450 a.C.. 
Desembarque e traslado para o hotel. Restante dia livre. 
Hospedagem. 

10º e 11º Dias - Santorini
Café da manhã. Dias livres para conhecer esta ilha única, 
batizada de Santorini pelos venezianos, em homenagem a 
Santa Irene. Não deixe de visitar Fira, um autêntico labirinto 
de ruazinhas pintadas de branco, cheias de lojas de jóias e 
artesanato e com as suas cúpulas azuis que se misturam 
com o céu. Hospedagem.

12º Dia - Santorini > Atenas
Café da manhã. Traslado para o aeroporto de Santorini e 
embarque com destino a Atenas. Chegada no aeroporto de 
Atenas e feliz viagem de regresso. 

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Saídas Apartamento
duplo 

Apartamento
triplo

Apartamento
Individual

Categoria Standard
5, 12 e 19 abr. + 11 
e 18 out. € 2.990 € 2.730 € 4.240

26 abr. + 3 e 10 
mai. + 4 out. € 3.250 € 2.930 € 4.620

17, 24 e 31 mai. + 
20 e 27 set. € 3.380 € 3.040 € 4.840

7, 14 e 21 jun. + 30 
ago. + 6 e 13 set. € 3.560 € 3.170 € 5.220

28 jun. + 5, 12, 19 e 
26 jul. + 2, 9, 16 e 
23 ago.

€ 3.830 € 3.370 € 5.740

Categoria Superior
5, 12 e 19 abr. + 11 
e 18 out. € 3.200 € 2.930 € 4.600

26 abr. + 3 e 10 
mai. + 4 out. € 3.390 € 3.070 € 5.020

17, 24 e 31 mai. + 
20 e 27 set. € 3.680 € 3.300 € 5.430

7, 14 e 21 jun. + 30 
ago. + 6 e 13 set. € 3.930 € 3.490 € 5.900

28 jun. + 5, 12, 19 e 
26 jul. + 2, 9, 16 e 
23 ago.

€ 4.160 € 3.670 € 6.340
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KUSADASI

PATMOS
SANTORINI

CRETA

RHODES

GRÉCIA

TURQUIA



 HOTÉIS
CATEGORIA STANDARD:

ATENAS 
TITANIA H H H H  OU ZAFOLIA H H H H  OU ATHENIAN 
CALLIRHOE H H H H

MYKONOS 
PETASOS BEACH H H H H  OU PETINOS H H H H

SANTORINI
EL GRECO H H H H  OU AEGEAN PLAZA H H H H   

OU NINE MUSES H H H H

CATEGORIA SUPERIOR:

ATENAS 
TITANIA H H H H H  OU ROYAL OLYMPIC H H H H H   

OU RADISSON BLU H H H H H

MYKONOS 
ROYAL MYCONIAN H H H H H  OU MYCONIAN  
IMPERIAL H H H H H

SANTORINI 
MAJESTIC H H H H H  OU KASTELLI RESORT H H H H H  

OU VOLCANO VIEW H H H H H

NOTAS:
• Os hotéis da sua reserva serão informados 2 

semanas antes da partida.
• Em algumas datas, e dependendo do número de 

participantes inscritos, poderão ocorrer alterações 
aos hotéis previstos (serão confirmados hotéis 
similares).

• No trecho interno Santorini/Atenas a franquia de 
bagagem permitida por pessoa é 1 peça de 23kg de 
bagagem de porão + 1 peça de 7kg de bagagem de 
cabine com as seguintes dimensões (55cm x 40cm 
x 20cm). Dependendo da disponibilidade e horário 
do voo, a companhia aérea poderá obrigar a pré-
pagamento do bloqueio efetuado ou cobrar algum 
suplemento.Após efetuada a emissão do bilhete, 
qualquer tipo de alteração terá despesas totais.

• Em algumas datas o ferry rápido poderá não operar, 
tendo que ser substituído por trecho aéreo (a 
diferença será cobrado ao passageiro).

• É importante reservar o voo de saída de Atenas com 
partida depois das 16h00, de modo a garantir a 
ligação do voo doméstico

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 8 noites em hotéis de 4 ou 5 estrelas 

(quartos standard);
• 8 cafés da manhã;
• Traslado de chegada e saída (de acordo 

com o itinerário);
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala 

por pessoa);
• Meio dia de visita de Atenas com guia em 

idioma espanhol (museu não incluído);
• Ferry rápido em classe turística Piraeus / 

Mykonos / Santorini
• Aéreo em classe turística Santorini/Atenas;
• Entradas em museus e monumentos de 

acordo com o itinerário: Acrópole de 
Atenas.

DESDE € 1.720
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

SAÍDAS

2017:
Diárias de 25 de abril a 20 de outubro

Visitando: Atenas, Mykonos e Santorini

Grécia  
Inesquecível
9 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada em Atenas 
Chegada no aeroporto de Atenas e traslado para o hotel. 
Tempo livre para os primeiros contatos com a cidade. 
Hospedagem.

2º Dia - Atenas
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Atenas. 
Destacamos o Estádio Olímpico onde foram realizadas 
as primeiras olimpíadas dos tempos modernos; Palácio, 
Parlamento, Túmulo do Soldado Desconhecido, a 
Academia, a Universidade e o Templo de Zeus e a Acrópole. 

Terminada a visita regresso ao hotel. Restante dia livre. 
Hospedagem. 

3º Dia - Atenas > Piraeus > Mykonos
Café da manhã. Traslado para o porto de Piraeus e embarque 
em ferry rápido com destino a Mykonos. Chegada e traslado 
para o hotel. Restante do dia livre. Hospedagem. 

4º e 5º Dias - Mykonos
Café da manhã no hotel. Dias livres para descobrir a 
pequena ilha de Mykonos, famosa pelas suas casinhas 
brancas, sinuosas passagens estreitas e praias de areia 
branca. No centro de Chora, capital da ilha, destacamos a 
“Pequena Veneza”, um conjunto de casas construídas no 
século XVI, literalmente penduradas sobre o mar, com uma 
notável semelhança à cidade dos canais e os moinhos de 
vento construídos pelos venezianos. Aproveite também 
para descobrir as belas praias de areia dourada e águas 
transparentes. Hospedagem.

6º Dia - Mykonos > Santorini
Café da manhã. Traslado para o porto e embarque em ferry 
rápido com destino a Santorini. Chegada e traslado para o 
hotel. Restante dia livre nesta ilha do Mar Egeu cuja capital é 
Fira. Hospedagem.

7º e 8º Dias - Santorini
Café da manhã. Dias livres para conhecer esta ilha única, 
batizada de Santorini pelos venezianos, em homenagem a 
Santa Irene. Não deixe de visitar Fira, um autêntico labirinto 
de ruazinhas pintadas de branco, cheias de lojas de jóias e 
artesanato e com as suas cúpulas azuis que se misturam 
com o céu.

9º Dia - Santorini > Atenas
Café da manhã. Traslado para o aeroporto de Santorini e 
embarque com destino a Atenas. Chegada no aeroporto de 
Atenas e feliz viagem de regresso. 

TURQUIA

GRÉCIA

MYKONOS

SANTORINI

ATENAS

Cariátides - Atenas

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Saídas Apartamento
duplo 

Apartamento
triplo

Apartamento
Individual

Categoria Standard
25 abr. a 12 mai. + 
8 a 20 out. € 1.720 € 1.560 € 2.490

13 mai. a 4 jun. + 
17 set. a 7 out. € 1.930 € 1.730 € 2.880

5 a 26 jun. + 25 
ago. a 16 set. € 2.140 € 1.890 € 3.280

27 jun. a 24 ago. € 2.430 € 2.120 € 3.830

Categoria Superior
25 abr. a 12 mai. + 
8 a 20 out.

€ 1.900 € 1.720 € 3.000

13 mai. a 4 jun. + 
17 set. a 7 out.

€ 2.180 € 1.950 € 3.450

5 a 26 jun. € 2.390 € 2.100 € 3.790

27 jun. a 24 ago. € 2.730 € 2.360 € 4.450

25 ago. a 16 set. € 2.510 € 2.190 € 4.020
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A Celestyal Cruises é a principal companhia de cruzeiros marítimos na Grécia, onde opera cruzeiros para destinos pelo Mediterrâneo. 
Os seus navios dispõem das comodidades necessárias para que os passageiros desfrutem de uma agradável experiência a bordo. 
Tratandose de uma companhia “regional”, tem caraterísticas de serviço distintas de outras que apostam na sofisticação e luxo.

Porquê eleger a Celestyal Cruises? As razões mais importantes são:

• Navios de tamanho médio;
• Cruzeiros com itinerários únicos;
• Serviço de qualidade;
• E o mais importante… genuína hospitalidade grega!

Os itinerários apresentados nesta brochura são operados pelo navio Celestyal Olympia. 
Em algumas datas poderá verificarse alteração de navio.

CRUCEROS CELESTYAL CRUISES

Capacidade: 1664 passageiros
Inclui: 724 cabines equipadas 
com banheiro, televisão, rádio e ar 
condicionado.
Caraterísticas gerais: 2 lounges, 5 
bares, 3 restaurantes, casino, 2 piscinas, 
sauna, ginásio, centro médico, SPA e sala 
da massagem, salão de beleza, kids’ club, 
sala de reuniões, biblioteca, dutty free e 
ar condicionado em todas as áreas.

Em 2017 os cruzeiros da Celestyal Cruises serão um produto “Tudo Incluído”, tornandose assim numa experiência mais completa e interessante 
para os passageiros. 
As refeições terão bebidas incluídas e o seu programa incluirá sempre 3 excursões durante o cruzeiro. 
Veja em detalhe as NOVIDADES:

Pacote de Bebidas “Azul”
Todos os passageiros têm incluído durante o cruzeiro um pacote de bebidas ilimitadas não alcoólicas e alcoólicas. 
Um serviço que beneficia o cliente permitindo que este deixe de se preocupar com o pagamento das bebidas consumidas durante o cruzeiro. 
Para mais detalhes, poderá consultar o site da companhia de cruzeiros em: www.celestyalcruises.es/es/drinkingpackages

3 Excursões Incluídas
As excursões disponíveis dependem do itinerário escolhido. 
Para sua comodidade deverá selecionar as excursões pretendidas quando realizar a reserva.
É importante saber que depois de confirmadas, não são permitidas alterações. 
Por motivos operacionais, a companhia de cruzeiros reservase o direito de alterar as excursões confirmadas. 

•  KUSADASI (Turquia) – Éfeso e a Casa da Virgem Maria (KUS – 01) ou Éfeso através da História (KUS – 02)
• PATMOS – Mosteiro de S. João e Gruta do Apocalipse (PAT – 01)
• RHODES – Rhodes Medieval e a Acrópole de Lindos (RHO – 01)
• CRETA (Heraklion) – Palácio Minóico de Knossos (HER – 02)
• SANTORINI – Oia – A Jóia de Santorini (SAN – 01)

Para mais informações sobre as excursões, por favor consultenos. 

A Celestyal Cruises fará da sua viagem uma experiência inesquecível!

Celestyal Olympia

http://www.celestyalcruises.es/es/drinking-packages


Dubrovnik
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SAÍDAS

2017:
Maio 19
Junho 16
Setembro 8, 22
Outubro 6  HOTÉIS

ZAGREB 
INTERNATIONAL H H H H 

ZADAR 
KOLOVARE H H H H 

SPLIT
ART H H H H 

DUBROVNIK 
GRAND PARK H H H H 

PLITVICE 
KAMP GRABOVAC H H H 

NOTAS:
• Em algumas datas, e dependendo do número de 

participantes inscritos, poderão ocorrer alterações 
aos hotéis previstos (serão confirmados hotéis 
similares).

• Caso o dia de chegada/partida não seja o indicado no 
itinerário, serão aplicados suplementos de traslados. 

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 noites em hotéis de 3 e 4 estrelas;
• 7 cafés da manhã, 3 almoços e 6 jantares;
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o 

itinerário);
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante bilingue (espanhol e português) 

durante o circuito;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Palácio de Diocleciano e Catedral 
em Split; Palácio do Reitor, Mosteiro Franciscano e 
Catedral de Dubrovnik; Parque Nacional de Plitvice e 
Aldeia Rastoke.

DESDE € 1.400
HOTÉIS DE 3 E 4 ESTRELAS

Visitando: Dubrovnik, Split, Trogir, Pakovo Selo, Sibenik, Zadar, Plitvice e Zagreb

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE

Saídas Apartamento  
duplo/triplo

Suplemento 
Individual

19 maio + 6 outubro € 1.400 € 1.820

16 junho € 1.430 € 1.845

8 e 22 setembro € 1.480 € 1.895
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Croácia Fabulosa 
- De Dubrovnik 
a Zagreb
8 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada em Dubrovnik
Chegada no aeroporto de Dubrovnik e traslado para o hotel. 
Jantar e hospedagem.

2º Dia - Dubrovnik
Café da manhã. Realizaremos uma visita panorâmica 
por Dubrovnik. Pequena parada para fotos para desta 
forma eternizar a beleza da paisagem desta linda cidade. 
Visitaremos o Palácio do Reitor, o Mosteiro Franciscano e a 
farmácia, a segunda mais antiga da Europa e a mais antiga 
ainda em funcionamento. Almoço livre e restante tarde livre. 
Poderá aproveitar este tempo para passear pelas muralhas 
do centro histórico ou fazer um passeio de barco. Jantar e 
hospedagem no hotel.

3º Dia - Dubrovnik > Split
Café da manhã. Saída em direção a Split. Após o almoço 
(livre), visitaremos esta cidade incluída na lista de Património 
Mundial da UNESCO. Visita do Palácio de Diocleciano, 
do Templo de Júpiter, do Peristilo e da Catedral. Jantar e 
hospedagem no hotel.

4º Dia - Split > Trogir > Pakovo Selo > Sibenik > Zadar
Café da manhã. Saída em direção a Zadar. Mas antes, iremos 
surpreendêlo com uma visita pela cidade de Trogir, incluída 
na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO. Tempo livre. 
Continuação para Pakovo Selo (vila etnográfica). A visita 
inclui degustação de vinho e presunto da região da Dalmácia. 
Em seguida disfrutaremos de um almoço típico. Seguimos 
para Sibenik para uma visita livre. Por fim partiremos para 
Zadar. Jantar e hospedagem no hotel.

5º Dia - Zadar > Plitvice
Café da manhã. Com a nossa visita de Zadar veremos o 
rico patrimônio da cidade: o fórum romano, a igreja de São 
Donato, a catedral de Santa Anastácia (Stosija), a rua Kalelarga 
e as muralhas. Terminada a visita disfrutaremos de um ótimo 
almoço num restaurante local e partiremos em direção ao 
nosso próximo destino: Plitvice. Jantar na pequena cidade de 
Grabovac. Hospedagem na região de Plitvice. 

6º Dia - Plitvice > Zagreb
Café da manhã. Neste dia visitaremos o famoso Parque 
Nacional de Plitvice. Esta beleza natural é uma das jóias 
da Croácia. Por este imenso parque passam 16 pequenos e 
grandes lagos unidos por 92 cascatas. Faremos um passeio 
a pé e outro de barco pelo lago Kozjak. Terminada a visita. 
teremos o almoço na aldeia Rastoke. Finalizado o almoço, 
continuação para Zagreb. Jantar e hospedagem no hotel.

7º Dia - Zagreb
Café da manhã. Início da visita guiada por Zagreb. 
Conheceremos esta pequena capital europeia começando 
por um passeio panorâmico. Dos pontos de interesse que 
veremos destacamse o maravilhoso cemitério de Mirogoj e 
o Dolac, um mercado ao ar livre. Passaremos pela histórica 
cidade alta ou centro medieval, onde encontraremos 
a igreja de São Marcos, a catedral e a Kamenita Vrata, 
passagem que nos dá acesso à cidade alta. Conheceremos 
igualmente a principal praça de Zagreb: “Trg bana Josipa 
Jelacica”. Por aqui passam diariamente milhares de pessoas, 
sendo este o ponto de encontro mais popular da cidade. 
Terminada a visita, tempo livre para almoço. Tarde livre.
Hospedagem no hotel.

8º Dia - Saída de Zagreb
Após o café da manhã, os nossos serviços terminam com 
o traslado para o aeroporto de Zagreb. Feliz viagem de 
regresso.

CROÁCIA

ESLOVÉNIA

BÓSNIA
HERZEGOVINA

ZAGREB

DUBROVNIK

SPLIT

PLITVICE

ZADAR

SIBENIK

TROGIR

MAR
ADRIÁTICO

PAKOVO

©
 P

an
th

er
m

ed
ia

 | 
db

aj
ur

in



 HOTÉIS
REGIÃO DE DUBROVNIK 
VALAMAR ARGOSY H H H H  

OU VALAMAR LACROMA H H H H   

OU MLINI H H H H  

OU ALBATROS H H H H   

OU GRAND PARK H H H H

REGIÃO DE MONTENEGRO
MAESTRAL H H H H   

OU PRINCESS (BAR) H H H H   
OU QUEEN OF MONTENEGRO H H H H

NOTAS:
• Em algumas datas, e dependendo do número de 

participantes inscritos, poderão ocorrer alterações 
aos hotéis aqui mencionados (serão confirmados 
hotéis similares). 

• Para os clientes que cheguem/partam em dias 
diferentes dos previstos no itinerário, poderão ser 
aplicados suplementos de traslado.  

• É possível que os quartos individuais sejam mais 
pequenos que os quartos duplos e que as suas 
instalações possam variar. A sua confirmação está 
sujeita à disponibilidade dos hotéis e poderão ser 
aplicados suplementos.

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 noites em hotéis de 4 estrelas (quartos standard);
• 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 jantares;
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o 

mencionado no itinerário);
• Circuito em ônibus de turismo;
• Acompanhamento durante o circuito por guia 

em idioma espanhol ou bilingue (espanhol e 
português); 

• Guias locais em idioma espanhol;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Catedral, Palácio de Knezev Dvor 
e Farmácia em Dubrovnik; travessia de barco e 
entrada na Igreja de Gospa od Skrpjela em Perast; 
Kotor; passeio de barco no Lago Shkodra; Museu 
Nacional e Mesquita Ethem Bey em Tirana; Travessia 
de barco Lepetane/Kamenari em Montenegro.

DESDE € 1.260
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Julho 3, 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Setembro 4

Visitando: Dubrovnik, Baía de Kotor, Sveti Stefan/Bar, Lago de Shkodra, Podgorica, Tirana e Budva

Dubrovnik, 
Montenegro  
e Albânia
8 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada em Dubrovnik
Chegada no aeroporto de Dubrovnik e traslado para o hotel. 
Jantar e hospedagem.

2º Dia - Dubrovnik > Baía de Kotor > Sveti Stefan/Bar 
(Montenegro)
Café da manhã e saída para Montenegro, em direção a 
Herzeg Novi e continuação para a Baía de Kotor, um fiorde 
de grande beleza natural. Chegada a Perast, uma aldeia de 
pescadores, onde um barco o levará à pequena ilha “ Gospa 
od Skrpjela” com a sua bonita igreja. Depois da visita da ilha 
que está majestosamente localizada na baía, continuação 
para a cidade de Kotor, onde terá tempo livre para descobrir 
e desfrutar da cidade. Almoço. Continuação para a região de 
Sveti Stefan/Bar. Jantar no hotel. Hospedagem.

3º Dia - Sveti Stefan/Bar > Lago de Shkodra > 
Podgorica > Sveti Stefan/Bar
Café da manhã. Pela manhã passeio de barco pelo lago de 
Shkodra, à partida da vila de Virpazar. Este lago faz fronteira 
com a Albânia e destacase pela sua beleza natural e 
variedades de aves. Almoço. Pela tarde visita de Podgorica, 
capital de Montenegro, uma cidade multicultural e um 

reflexo do próprio país. A cidade oferece locais históricos 
como a Fortaleza de AdziPasa Osmanagic, as muralhas da 
cidade de Nemanjic e as ruínas da antiga cidade de Duklja. 
Regresso ao hotel na região de Sveti Stefan/Bar. Jantar no 
hotel. Hospedagem.

4º Dia - Sveti Stefan/Bar > Tirana > Sveti Stefan/Bar
Café da manhã. Dia dedicado à visita de Tirana, capital 
da Albânia. Tirana é a maior das cidades do país, fundada 
por Sulejman Pasha em 1614. A visita com guia local inclui 
o Museu de História Nacional, construído em 1981. Está 
localizado numa das áreas mais turísticas de Tirana, na praça 
mais importante da cidade. É muito interessante o mosaico 
que pode ser admirado na fachada e que recebe o nome dos 
Albaneses. O passeio inclui ainda a Mesquita Ethem Bey, 
considerada a mais bonita da Albânia e onde se encontram 
algumas das mais interessantes decorações exteriores dos 
templos muçulmanos do país. Almoço. Regresso ao hotel na 
região de Sveti Stefan/Bar. Jantar no hotel. Hospedagem.

 5º Dia - Sveti Stefan/Bar > Budva > Dubrovnik
Café da manhã. Partida para Sveti Stefan, um centro turístico 
costeiro, situado a 8km de Budva, na Riviera de Budva. 
Originalmente era uma ilha, mas hoje em dia está unida 
ao continente por um istmo. Este local invulgar e único 
é considerado o lugar mais bonito do país e atrai muitos 
visitantes. Passeio de barco a Budva para descobrir a cidade 
com guia local. Budva situase numa península que é, na 
verdade, uma ilha ligada ao continente por um banco de areia 
e é o lugar turístico mais importante da costa montenegrina. 
Almoço. Pela tarde regresso à Croácia. Jantar e hospedagem 
na região de Dubrovnik.

6º Dia - Dubrovnik 
Café da manhã. Visita de Dubrovnik, que durante 800 anos 
foi a capital do império e tinha como principal atividade 
o comércio marítimo. Visita do centro da cidade antiga de 
Dubrovnik, considerada Património Mundial da Humanidade 
pela UNESCO. A visita inclui a Catedral, o Palácio Knezev 
Dvor (Palácio do Reitor), e a mais antiga farmácia da Europa 
ainda em funcionamento. Almoço. Regresso ao hotel. 
Restante dia livre para passear pela cidade velha ou visitar 
as muralhas que protegem o centro histórico. Jantar e 
hospedagem na região de Dubrovnik.

7º Dia - Dubrovnik 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar da praia ou de 
participar em excursões opcionais. Almoço no hotel. Jantar e 
hospedagem na região de Dubrovnik.

8º Dia - Saída de Dubrovnik
Após o café da manhã, os nossos serviços terminam com 
o traslado para o aeroporto de Dubrovnik. Feliz viagem de 
regresso. 

ALBÂNIA
ITÁLIA

MAR ADRIÁTICO

SVETI STEFAN

KOTOR
BUDVA

LAGO DE 
SHKODRA

PODGORICA

TIRANA

DUBROVNIK

Baía de Kotor - Montenegro

MONTENEGRO

CROÁCIA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE

Partidas Apartamento
Duplo

Apartamento
Triplo

Apartamento
Individual

3 jul. € 1.260 € 1.260 € 1.780

10 jul.  
+ 28 ago.  
+ 4 set.

€ 1.290 € 1.290 € 1.810

17 e 24 jul.  
+ 21 ago. € 1.340 € 1.340 € 1.860

31 jul.
+ 7 e 14 ago. € 1.370 € 1.370 € 1.895



Zagreb
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SAÍDAS

2017:
Abril 9
Junho 18, 25
Julho 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Setembro 3, 10

 HOTÉIS
ZAGREB
PANORAMA ZAGREB HOTEL H H H H ou similar

LJUBLJANA
PLAZA HOTEL LJUBLJANA H H H H ou similar

REGIÃO DE OPATIJA-RIJEKA
GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA H H H H ★ 
ou similar

NOTAS:
• No caso de grupos com menos de 10 participantes, 

o circuito será feito em micro-ônibus, com 
acompanhamento de um guia/motorista a falar 
espanhol. Nas visitas de cidade, os guias locais são 
substituídos pelo guia acompanhante.

• O programa pode realizar-se no sentido inverso. 

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 13 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Acompanhamento, do 2º ao 7º dia, por um guia local 

em idioma espanhol;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Zagreb, Maribor, Ljubljana, Bled, Piran e Rovinj;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo Guia: 

Ptuj, Postojna, Lago Bohinj, Motovun, Vrsar, Porec e 
Parque Nacional de Plitvice;

• Entradas em museus e monumentos de acordo 
com o itinerário: Castelo de Bled, Museu do Pastor e 
Parque Nacional de Plitvice;

• Trem panorâmico grutas de Postojna;
• Passeio de barco no Lago Bled e Rovinj;
• Degustação de produtos locais em Stara Fuzina e 

Motovun.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.140
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Visitando: Zagreb; Maribor, Ljubljana, Postojna, Bled, Bohinj, Piran, Motovun, Opatija-Rijeka, Rovinj, Porec e Plitvice
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 Novidade  

Maravilhas 
da Eslovênia
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Zagreb
Chegada no aeroporto de Zagreb, recepção e traslado para o 
hotel. Jantar e hospedagem.
Nota importante: De modo a podermos garantir todos os 
serviços, a chegada a Zagreb deverá ocorrer antes das 17h00.

2º Dia - Zagreb > Maribor > Ljubljana
Após o café da manhã, visita panorâmica da capital croata 
com destaque para a Catedral de Santo Estevão, a igreja 
de São Marcos e o Convento de Santa Clara, sede do 
museu da cidade. Seguindo viagem para a Eslovênia e 
paragem em Ptuj, a mais antiga cidade deste país, onde terá 
oportunidade de visitar o centro histórico. Continuação 
para Maribor. Almoço e visita do centro histórico da 
segunda maior cidade eslovena. Tempo livre para passear 
junto à margem do rio Drava. Continuação para Ljubljana. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia - Ljubljana > Postojna > Ljubljana
Café da manhã. Pela manhã, visita de Ljubljana, capital da 
Eslovênia, com destaque para o centro histórico, a Prefeitura, 
a Fonte de Robba, as Três Pontes, a Universidade e o Centro 
Cultural. Prosseguindo para Postojna. Almoço e visita das 
grutas com as suas formações de estalactites e estalagmites. 
Regresso a Ljubljana. Jantar e hospedagem. 

4º Dia - Ljubljana > Bled > Bohinj > Ljubljana
Café da manhã. Pela manhã, saída para Bled, a jóia alpina 
da Eslovênia, e visita desta encantadora cidade repleta 
de belas paisagens naturais. Entrada no seu imponente 
castelo e passeio de barco pelo lago Bled. Almoço. Tempo 
livre. Tarde dedicada ao lago Bohinj, uma das belezas 
alpinas do país. No percurso visita ao Museu do Pastor, 
onde poderá ver as peças expostas que relatam o modo 
de vida dos pastores alpinos, e degustação de queijos 
em Stara Fuzina. Regresso a Ljubljana. Jantar típico com 
folclore. Hospedagem.

5º Dia - Ljubljana > Piran > Motovun > Opatija-Rijeka
Após o café da manhã, saída em direção à península da Ístria, 
com as suas espetaculares paisagens, povoações medievais 
e aldeias no topo das colinas. Chegada a Piran e visita com 

guia local. Tempo livre e continuação para Portoroz. Almoço. 
Prosseguindo para Motovun, uma pequena povoação 
rodeada de belas paisagens verdes. Degustação de produtos 
locais (presunto, queijo e vinho). Jantar e hospedagem na 
região de Opatija-Rijeka.

6º Dia - Opatija-Rijeka > Rovinj > Porec > Opatija-
Rijeka
Café da manhã. Saída em direção a Rovinj. Visita desta 
cidade, repleta de bela arquitetura, com destaque para a 
Igreja de Santa Eufémia, edifício em estilo barroco veneziano. 
Tarde dedicada a um passeio de barco pelo Mar Adriático. 
Almoço a bordo. Parada em Vrsar, onde terá a possibilidade 
de se banhar nas águas do Adriático. Regresso a Porec e 
tempo livre para visitar a cidade que é um centro turístico 
conhecido pela sua Basílica Eufrasiana do séc. VI, a qual foi 
classificada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Em 
hora a determinar, regresso ao hotel. Jantar e hospedagem na 
região de Opatija-Rijeka.

7º Dia - Opatija-Rijeka > Plitvice > Zagreb
Após o café da manhã, saída em direção a Plitvice. Almoço 
em restaurante local. Visita do Parque Nacional, onde 16 
lagos se comunicam por 92 cataratas e cascatas. Passeio 
pelos caminhos rodeados de lagos e cataratas e travessia de 
barco pelo lago Kozjak. Prosseguindo para Zagreb. Jantar e 
hospedagem.

8º Dia – Saída de Zagreb
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até à hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

CROÁCIA

ESLOVÊNIA

ITÁLIA

MAR
ADRIÁTICO

ÁUSTRIA

ZAGREB

BLED

PIRAN

POREC

OPATIJA
PLITVICE

MARIBOR

LJUBLJANA

POSTOJNA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril a setembro 2017 € 1.140 € 370



 HOTÉIS
ZAGREB
INTERNATIONAL H H H H  OU ARCOTEL  
ALLEGRA H H H H  OU PANORAMA H H H H   
OU PHOENIX H H H H  OU ANTUNOVIC H H H H

LJUBLJANA
PLAZA H H H H  OU FOUR POINTS  
(Mons) H H H H  OU AUSTRIA TREND  
LJUBLJANA H H H H  OU ACTUM (Kranj) H H H H

REGIÃO DE ZADAR
PORTO H H H  OU ALAN (Starigrad) H H H   
OU BOLERO (Biograd) H H H

REGIÃO DE DUBROVNIK
MAESTRAL HOTELS H H H/H H H H  OU BABIN KUK 
HOTELS H H H/H H H H  OU ASTAREA (Mlini) H H H 
OU MLINI (Mlini) H H H H  OU EPIDAUROS  
(Catvat) H H H  OU ALBATROS (Catvat) H H H H

REGIÃO DE BUDVA-BAR
PRINCESS (Bar) H H H H  OU TARA  
(Budva-Becici) H H H H  OU BELEVUE  
(Budva-Becici) H H H H  OU QUEEN OF  
MONTENEGRO (Budva) H H H H

TIRANA
SHERATON H H H H  OU MONDIAL H H H H  OU 
INTERNATIONAL H H H H  OU CAPITAL H H H sup  
OU SKY TOWER H H H H 

OHRID
DRIM H H H H  OU MILLENIUM PALACE H H H H   
OU GRANIT H H H H  OU BELVEDERE H H H H   
OU BELLEVUE H H H H  OU METROPOL LAKE 
RESORT H H H H

SKOPJE
BEST WESTERN BELLEVUE H H H H  OU HOLIDAY 
INN H H H H  OU IBIS H H H H  OU KARPOS H H H H

BELGRADO
PRAGUE H H H H  OU DESIGN HOTEL  
MR. PRESIDENT H H H H  OU QUEENS  
ASTORIA H H H H  OU 88 ROOMS H H H H

SARAJEVO
HOLLYWOOD H H H H  
OU BM INTERNATIONAL H H H H   
OU SARAJEVO H H H H  OU TERME H H H H   
OU BOSNIA H H H H

MOSTAR
CITY H H H H  OU ERO H H H H  OU BRISTOL H H H H

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 14 noites em hotéis de 3 e 4 estrelas (quartos standard);
• 14 cafés da manhã, 13 almoços e 14 jantares;
• Traslado de chegada e saída (de acordo com o 

mencionado no itinerário);
• Circuito em ônibus de turismo;
• Acompanhamento durante o circuito por guia em 

idioma espanhol;
• Guias locais em idioma espanhol em Zagreb, Ljubljana, 

Zadar, Split, Dubrovnik, Budva, Tirana, Ohrid, Skopje, 
Belgrado, Sarajevo e Mostar;

• Entradas em museus e monumentos de acordo com 
o itinerário: Postojna: grutas; Split: caves do palácio de 
Diocleciano; Dubrovnik: catedral, palácio Knezev Dvor, 
a farmácia antiga; Montenegro: passeio de barco até à 
ilha de Maria, igreja “Gospa od Skrpjel”, ferry Lepetane 
- Kamenari, entrada em Kotor; Tirana: museu nacional, 
mesquita Ethem Bey; Ohrid: catedral de Santa Sofia; 
Skopje: fortaleza Kale; Belgrado: igreja ortodoxa St. 
Sava; Mostar: casa muçulmana, mesquita; Lagos de 
Plitvice: parque nacional com travessia de barco.

DESDE € 2.250
HOTÉIS DE 3 E 4 ESTRELAS
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2017:
Junho 18
Julho 2, 16, 30
Agosto 13, 27 
Setembro 10

Visitando: Zagreb, Ljubljana, Postojna, Zadar, Split, Dubrovnik, Kotor, Budva/Bar, Kruje, Tirana, Ohrid, Skopje, Nis, Belgrado, 
Sarajevo, Medjugorje, Mostar, Plitvice e Zagreb

Ljubljana

 Novidade  

Grande Circuito 
dos Balcãs
15 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Zagreb 
Chegada no aeroporto de Zagreb e traslado para o hotel. 
Jantar e hospedagem.

2º Dia - Zagreb > Ljubljana  
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade 
de Zagreb. Passeio pela histórica cidade alta, onde se 
encontram a igreja de São Marcos, a catedral, a igreja 
barroca de Santa Catarina, o parlamento e o palácio do 

governo. Saída para o estado vizinho, a Eslovênia e chegada 
a Ljubljana, a maior cidade do país. Almoço. Tarde dedicada 
à visita da cidade de Ljubljana, com guia local, durante a 
qual visitaremos o centro histórico, a Câmara Municipal, a 
Fonte de Robba, as Três Pontes, a Universidade e o Centro 
Cultural. Resto da tarde livre em Ljubljana. Jantar no hotel. 
Hospedagem.

3º Dia - Ljubljana > Postojna > Zadar 
Café da manhã. Continuação da viagem para as famosas 
grutas de Postojna – as maiores da Europa. Nelas, 
estalactites e estalagmites fundemse para formar colunas 
de diversas cores e feitios. Visita, parte em comboio e 
parte a pé de algumas galerias (a temperatura dentro das 
grutas é de 8ºC, pelo que não se esqueça de levar um 
agasalho. Pessoas com problemas de locomoção poderão 
sentir alguma dificuldade em algumas zonas das grutas, 
particularmente nas escadarias). Almoço.
Visita da cidade de Zadar, localizada em pleno coração da 
Dalmácia. Esta cidade foi durante muitos séculos capital 
da região e é conhecida pelas suas igrejas medievais e 

CROÁCIA

ITÁLIA

MAR
ADRIÁTICO

BÓSNIA

SERVIA

MONTENEGRO

ALBÂNIA

MACEDÓNIA

GRÉCIA

ESLOVÉNIA

HÚNGRIA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Saídas Apartamento
duplo

Apartamento 
triplo

Apartamento
Individual

18 jun. + 10 set. € 2.250 € 2.250 € 2.825
2, 16 e 30 jul. € 2.310 € 2.310 € 2.900
13 e 27 ago. € 2.410 € 2.410 € 2.995

DUBROVNIK
KOTOR

BUDVA/BAR

KRUJE OHRID

SKOPJE

NIS

BELGRADO

SARAJEVO
MOSTAR

PLITVICE

ZAGREB
LJUBLJANA

POSTOJNA

ZADAR

SPLIT
MEDJUGORJE

TIRANA



Mostar

Belgrado

Dubrovnik

ruínas romanas. Visita da cidade com guia local. Destaque 
para o porto, a cidade velha com a igreja préromânica de 
São Donato do séc. IX e as ruínas do fórum romano que 
datam do séc. II a.C. Jantar e hospedagem na região de 
Zadar.

4º Dia - Zadar > Split > Dubrovnik
Café da manhã. Continuação para Split e visita da cidade 
considerada Património Mundial da Humanidade pela 
UNESCO. Visita das caves do palácio do imperador 
Diocleciano. Almoço. Tempo livre em Split. Continuação 
para Dubrovnik, cidade amuralhada e que quase não mudou 
desde os tempos medievais. Jantar no hotel. Hospedagem na 
região de Dubrovnik.

5º Dia - Dubrovnik
Café da manhã. Passeio pelo centro histórico de Dubrovnik, 
ponto de referência para quem visita a Croácia sendo o seu 
centro histórico, um dos lugares declarados pela UNESCO 
como Património da Humanidade. Durante 800 anos, a 
cidade foi capital de império e tinha como principal atividade 
o comércio marítimo. O passeio inclui visita do Palácio 
Knezev Dvor (Palácio do Reitor), da catedral, da antiga 
farmácia e mosteiro franciscano. Almoço. Tarde livre em 
Dubrovnik. Jantar no hotel. Hospedagem.

6º Dia - Dubrovnik > Kotor > Budva/Bar
Café da manhã e saída para Montenegro, em direção a 
Herzeg Novi e continuação para a Baía de Kotor, um fiorde 
de grande beleza natural. Chegada a Perast, uma aldeia de 
pescadores, onde um barco o levará à pequena ilha “ Gospa 
od Skripjela” com a sua bonita igreja. Depois da visita da ilha 
que está majestosamente localizada na baía, continuação 
para a cidade de Kotor, onde terá tempo livre para descobrir 
e desfrutar da cidade. Almoço. Visita guiada pelo centro 
histórico de Budva. Jantar e hospedagem na região de 
Budva/Bar. 

7º Dia - Budva/Bar > Kruje > Tirana
Café da manhã. Continuação para Tirana. Faremos uma 
pequena paragem em Kruje, pequena aldeia medieval 
famosa pela sua cerâmica. Almoço. Chegada a Tirana, capital 
da Albânia e visita com guia local. 
Tirana é a maior das cidades do país, fundada por Sulejman 
Pasha em 1614. A visita com guia local inclui o Museu de 
História Nacional, construído em 1981. Está localizado 
numa das áreas mais turísticas de Tirana, na praça mais 
importante da cidade. É muito interessante o mosaico que 
pode ser admirado na fachada e que recebe o nome dos 
Albaneses. O passeio inclui ainda a Mesquita Ethem Bey, 
considerada a mais bonita da Albânia e onde se encontram 
algumas das mais bonitas decorações exteriores dos templos 
muçulmanos do país. Jantar e hospedagem na região de 
Tirana.

8º Dia - Tirana > Ohrid
Café da manhã. Saída em direção à Macedónia, para visita 
da cidade de Ohrid. Almoço. Visita guiada desta bonita 
cidade localizada junto às margens do lago com o mesmo 
nome, classificada pela UNESCO como Patrimônio 
Cultural Mundial. Visita da igreja de Santa Sofia do séc. XI, o 
monumento medieval mais eminente na Macedônia com 
magníficos frescos bizantinos. Restante tarde livre. Jantar e 
hospedagem na região de Ohrid.

9º Dia - Ohrid > Skopje
Café da manhã. Pela manhã partida para Skopje, capital da 
Macedônia. Almoço. Visita com guia local da cidade famosa 
pela igreja de São Salvador e os seus retábulos (uma das 
melhores amostras das tradicionais esculturas em madeira), 
a ponte de pedra, o antigo bazar e a fortaleza Kale (entrada 
incluída). Jantar e hospedagem na região de Skopje.

10º Dia - Skopje > Nis > Belgrado
Café da manhã. Continuação para a Sérvia, passando pela 
cidade de Nis, situada nas margens do rio Nisava. Tempo 
livre para conhecer esta cidade. Destacamos o teatro 

Nacional, o tribunal e a fortaleza Cele onde se encontra 
uma torre construída pelos turcos com os crânios dos 
guerreiros sérvios mortos durante a batalha de Cegar em 
1809. Almoço. Pela tarde, continuação para Belgrado. Jantar 
e hospedagem.

11º Dia - Belgrado
Café da manhã. Pela manhã, visita com guia local da capital 
da Sérvia. Percorreremos o centro histórico com o palácio 
Royal, o Parlamento, a praça da República, o teatro Nacional, 
a fortaleza Kaleegdan na confluência do Danúbio e o Sava, 
a igreja Ortodoxa (entrada incluída), etc. Almoço. Restante 
tarde livre para melhor conhecer a cidade de Belgrado. Jantar 
e hospedagem.

12º Dia - Belgrado > Sarajevo
Café da manhã. Pela manhã saída para Sarajevo. 
Descobrirá o centro de uma cidade fascinante, uma 
verdadeira mescla de civilizações. As suas mesquitas, 
o grande bazar, as casas, as pequenas lojas e ateliers 
conferemlhe uma atmosfera oriental, muito original nesta 
zona da Europa. A cidade curou de uma forma excecional 
as feridas deixadas pela  guerra dos anos 90. Passeio pelo 
coração turco de Sarajevo, pelo bairro austrohúngaro e 
pelas marcas deixadas por judeus e católicos através dos 
seus lugares de culto. Almoço. Jantar e hospedagem na 
região de Sarajevo.

13º Dia - Sarajevo > Medjugorje > Mostar
Café da manhã. Saída para a BósniaHerzegovina. Paragem 
em Medjugorje, um local de peregrinação muito popular. 
Continuação até à cidade de Mostar. Almoço. De tarde visita 
guiada desta cidade marcada por duas culturas: oriental e 
ocidental, com as suas ruelas, mercados e a Ponte Velha (Stari 
Most). Jantar no hotel em Mostar. Hospedagem.

14º Dia - Mostar > Plitvice > Zagreb
Café da manhã. Neste dia visitaremos o famoso Parque 
Nacional de Plitvice. Esta beleza natural é uma das jóias 
da Croácia. Por este imenso parque passam 16 pequenos e 
grandes lagos unidos por 92 cascatas. Faremos um passeio 
a pé e outro de barco pelo lago Kozjak. Almoço. Continuação 
até Zagreb. Refeição ligeira no hotel. Hospedagem.

15º Dia - Saída de Zagreb 
Após o café da manhã, os nossos serviços terminam com 
o traslado para o aeroporto de Zagreb. Feliz viagem de 
regresso.
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 HOTÉIS
MUNIQUE 
PARK INN BY RADISSON MUNICH
EAST HOTEL H H H H ★ ou similar

INNSBRUCK
RUMERHOF H H H H ★ ou similar

SALZBURGO 
AMADEO HOTEL SCHAFFENRATH H H H H ★
ou similar

VIENA 
AZIMUT VIENNA DELTA HOTEL H H H H ★ou similar 

NOTAS:
• No caso de grupos com menos de 10 participantes, 

o circuito será feito em micro-ônibus, com 
acompanhamento de um guia/motorista a falar 
espanhol. Nas visitas de cidade, os guias locais são 
substituídos pelo guia acompanhante.

• O programa pode realizar-se no sentido inverso.
• No mês de abril dependendo das condições 

meteorológicas poderá não ser possível visitar as 
Cascatas de Krimml.

• Nos meses de abril e maio o trampolim de Bergisel 
encontra-se fechado às terças-feiras passando esta 
visita para o 4º dia de manhã.O tempo livre em 
Salzburgo do 4º dia passa para o 5º dia de manhã.

• O funicular de Seegrube encontra-se encerrado 
de 18 a 21 abril sendo substituído por uma visita 
alternativa.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 12 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Acompanhamento, do 2º ao 7º dia, por um guia 

local em idioma espanhol;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Munique, Innsbruck, Salzburgo e Viena;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo Guia: 

Krimml e região dos lagos “Salzkammergut”;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Castelo de Neuschwanstein, 
Cascatas de Krimml, Palácio de Schönbrunn e 
coleção de charretes Imperiais ;

• Trampolim de saltos de ski de Bergisel;
• Funicular e teleférico Innsbruck/Hungerburg/

Seegrube(ida e volta);
• Espetáculo de folclore típico do Tirol.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.160
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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2017:
Abril 9, 16, 23, 30
Maio 7, 14, 21, 28
Junho 4, 11, 18, 25
Julho 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Setembro 3, 10, 17, 24
Outubro 1, 8, 15

Visitando: Munique, Neuschwanstein, Innsbruck, Cataratas de Krimml, Salzburgo, Região dos Lagos “Salzkammergut” e Viena

 Novidade  

Áustria e Baviera
8 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada a Munique
Chegada no aeroporto de Munique, recepção e traslado para 
o hotel. Hospedagem.

2º Dia - Munique > Neuschwanstein > Innsbruck
Após o café da manhã, visita de Munique com guia local com 
destaque para a Prefeitura e a Catedral. Continuação para 
Hohenschwangau para almoço. Pela tarde, visitaremos o 
castelo de Neuschwanstein, o conhecido Castelo que serviu 
de inspiração a Walt Disney. Prosseguindo para Innsbruck. 
Jantar e hospedagem.

3º Dia - Innsbruck 
Após o café da manhã, visita de Innsbruck, uma das cidades 
mais belas da Áustria. Visitaremos o famoso trampolim de 
saltos de ski de Bergisel. Almoço em restaurante local. Após o 
almoço subiremos de funicular até Seegrube, a 1905 metros 
de altura. Tempo livre. À noite, iremos assistir a um animado 
espetáculo de folclore típico do Tirol. Jantar e hospedagem.

4º Dia - Innsbruck > Salzburgo  
Café da manhã. Iniciaremos o dia com uma excursão às 
cascatas de Krimml que são as que tem o maior caudal da 
Europa. Almoço em Krimml. Continuação para Salzburgo, 

cidade natal de Mozart . Restante tarde livre. Jantar e 
hospedagem.

5º Dia - Salzburgo > Região Dos Lagos 
“Salzkammergut” > Viena
Após o café da manhã, visita de Salzburgo com guia local 
com destaque para a parte antiga passando pela Catedral, a 
Praça de Mozart, a Praça do Mercado e chegando à famosa 
rua comercial de Getreidegasse. Em horário a determinar, 
partida para a espetacular região dos lagos austríacos, 
“Salzkammergut”. Almoço, seguido de tempo livre em St. 
Wolfgang, vila pitoresca na margem do lago com o mesmo 
nome. Continuação até Viena. Jantar e hospedagem.

6º Dia – Viena
Após o café da manhã, visita guiada de Viena onde poderemos 
admirar a Catedral de Santo Estevão e os pátios do Palácio 
Imperial (Hofburg). Almoço. Pela tarde, continuação da visita 
durante a qual passaremos pelos diferentes monumentos 
que rodeiam a Avenida do Ring, como o Parlamento, a Ópera, 
o Museu de Belas Artes, o Palácio Belvedere, a sede da ONU, 
entre outros. Jantar e hospedagem.

7º Dia – Viena
Café da manhã. Hoje continuaremos a descobrir a magnífica 
cidade de Viena. Visita de Schönbrunn – antiga residência 
de Verão dos Habsburgo e a coleção de charretes Imperiais. 
Almoço em restaurante local. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

8º Dia – Saída de Viena
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até à hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

ÀUSTRIA

ITÁLIA

Innsbruck

ALEMANHA

REP. TCHECA

MUNIQUE

INNSBRUCK

SALZBURGO

VIENA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril a agosto 2017 € 1.160 € 300

setembro e outubro 2017 € 1.290 € 380



Varsóvia
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SAÍDAS

2017:
Abril 9, 16, 23, 30
Maio 7, 14, 21, 28 
Junho 4, 11, 18, 25
Julho 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Setembro 3, 10, 17, 24
Outubro 1, 8, 15

 HOTÉIS
VARSÓVIA
SHERATON WARSAW HOTEL H H H H H  ou similar

POZNAN  
NOVOTEL POZNAN CENTRUM H H H H ou similar

BRESLÁVIA
HP PARK PLAZA H H H H ou similar

CRACÓVIA
SWING H H H H ou similar 

NOTAS:
• No caso de grupos com menos de 10 participantes, 

o circuito será feito em micro-ônibus, com 
acompanhamento de um guia/motorista a falar 
espanhol. Nas visitas de cidade, os guias locais são 
substituídos pelo guia acompanhante.

• O programa pode realizar-se no sentido inverso.
• Nas saídas de abril e outubro a visita do Palácio Real 

de Varsóvia será substituído pelo Castelo de Wilanow.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 12 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Acompanhamento, do 2º ao 7º dia, por um guia local 

em idioma espanhol;
• Visitas de cidade (incluídas) com Guia Local: 

Varsóvia, Torun, Poznan, Breslávia e Cracóvia;
• Entradas em museus e monumentos de acordo com 

o itinerário: Palácio Real de Varsóvia, Catedral de 
Poznan, Castelo e Catedral de Cracóvia.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 970
HOTÉIS DE 4 E 5 ESTRELAS

Visitando: Varsóvia, Torun, Poznan, Breslávia e Cracóvia
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 Novidade  

Maravilhas 
da Polônia
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada em Varsóvia
Chegada no aeroporto de Varsóvia, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Varsóvia
Café da manhã. Visita da cidade de Varsóvia, capital 
polaca duramente atingida durante a II Grande Guerra 

Mundial, mas que renasceu das cinzas. Destaque para 
a zona antiga (Stare Miasto) classificada na lista da 
UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Visita do 
Palácio Real, antiga residência dos reis polacos e sede 
do Parlamento Polaco. Almoço. De tarde, passeio pelo 
Parque Lazienki (com o monumento a Chopin). Jantar e 
hospedagem. 

3º Dia - Varsóvia > Torun > Poznan 
Após o café da manhã, saída para Torun. Visita desta 
cidade situada nas margens do rio Vistula, terra natal do 
famoso astrônomo Nicolau Copérnico e importante cidade 
histórica, cuja parte antiga é considerada um dos exemplos 
mais representativos das cidades do séc. XIII. Almoço e 
continuação para Poznan. Resto da tarde livre. Jantar e 
hospedagem.

4º Dia - Poznan > Breslávia   
Café da manhã. Visita da cidade de Poznan com destaque 
para a Catedral de Ostrów Tumski (entrada), a Igreja de São 
Estanislao e de Santa Madalena e a antiga Praça do mercado. 
Almoço e saída para Breslávia a “Veneza Polaca”. Restante do 
dia livre. Jantar e hospedagem.

5º Dia - Breslávia > Cracóvia  
Após o café da manhã, visita de Breslávia, linda 
cidade com mais de 100 pontes com destaque para a 
Praça Central com a Catedral gótica, e a Universidade 
por onde passaram muitos prémios Nobel. Almoço. 
Continuação para Cracóvia. Visita ao bairro judeu. Jantar 
e hospedagem.

6º Dia - Cracóvia  
Após o café da manhã, visita de Cracóvia, reconhecida como 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, uma das mais 
belas cidades do mundo. Destaque para a Praça do Mercado, 
o “Monte Wawel” e o seu Castelo e a catedral (entrada). 
Almoço. Restante da tarde livre para visitas a gosto pessoal 
ou compras. Jantar e hospedagem. 

7º Dia - Cracóvia > Varsóvia 
Café da manhã e manhã livre em Cracóvia. Sugerimos 
uma excursão opcional a Wieliczka para visitar as antigas 
minas de sal, tombadas pela UNESCO como patrimônio 
da Humanidade e famosas pelos seus lagos subterrâneos, 
galerias e capelas repletas de estátuas esculpidas em 
sal. Almoço e continuação para Varsóvia. Jantar e 
hospedagem.

8º Dia – Saída de Varsóvia
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até à hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

REP. TCHECA

POLÔNIA

ESLOVÁQUIA

MAR
BÁLTICO

CRACÓVIA

POZNAN

BRESLÁVIA

VARSÓVIA

TORUN

RÚSSIA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril a outubro 2017 € 970 € 370



 HOTÉIS
PALERMO
MERCURE PALERMO EXCELSIOR H H H H

ou similar

CATÂNIA
MERCURE CATANIA EXCELSIOR H H H H 

ou similar

AGRIGENTO
BEST WESTERN DIOSCURI BAY PALACE H H H H 
ou similar 

NOTA:
• As entradas em monumentos não estão incluídas. 

Podem ser adquiridas e pagas no ato da reserva ou 
localmente.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 11 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por 

pessoa);
• Acompanhamento, do 1º ao 8º dia, por um guia 

local em idioma espanhol;
• Visitas de cidade (incluídas) com Guia Local: 

Siracusa, Agrigento, Monreale e Palermo;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso 

Guia: Cefalù, Monte Etna, Taormina, Catania, Piazza 
Armerina e Selinunte.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.300
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Abril 1, 8, 15, 22, 29
Maio 6, 13, 20, 27
Junho 3, 10, 17, 24
Julho 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Setembro 2, 9, 16, 23, 30
Outubro 7, 14, 21, 28

Visitando: Palermo, Cefalù, Catânia, Siracusa, Noto, Monte Etna, Taormina, Piazza Armerina, Agrigento, Selinunte, Erice e 
Monreale

 Novidade  

Sabores e Arte 
da Sicília
8 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada a Palermo
Chegada no aeroporto de Palermo, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem e jantar.
Nota importante: De modo a podermos garantir todos 
os serviços, a chegada a Palermo deverá ocorrer antes das 
17h00.

2º Dia - Palermo > Cefalú > Catânia
Após o café da manhã, partida para Cefalù, um ponto 
turístico importante onde, entre os seus monumentos mais 
revelantes, se destaca a catedral de estilo árabenormando. 
Tempo livre para almoço. Continuação para Catânia e passeio 
pela cidade: a Catedral de Santa Ágata, a fonte do Elefante, o 
Anfiteatro Romano. Hospedagem e jantar no hotel.

3º Dia - Catânia > Siracusa > Noto > Catânia
Após o café da manhã, partida para Siracusa para visitar 
o parque arqueológico ”Neapolis” (entrada não incluída) 
onde se encontra o Teatro Grego e a Orelha de Dionísio. A 
parte antiga da cidade está localizada sobre a Ilha de Ortigia 
onde se encontra o Templo de Minerva, a Fonte Aretusa e 
o Templo de Apolo. Tempo livre para almoço.. Pela tarde, 
prosseguindo para Noto para visitar a capela do Barroco 
Siciliano, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Regresso a Catânia. Hospedagem e jantar no hotel. 

4º Dia - Catânia > Monte Etna > Taormina > Catânia
Após o café da manhã, caso as condições o permitam, 
excursão ao Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa. 
Ao chegar aos 1800 metros de altitude, visitará as famosas 
crateras “Crateri Silvestri”. Almoço em restaurante local. 
Continuação para Taormina, a pérola do turismo siciliano. 
Possibilidade de visitar o teatro grego e tempo livre para 
passear pelas ruelas típicas. Regresso ao hotel. Jantar e 
hospedagem.

5º Dia - Catânia > Piazza Armerina > Agrigento 
Após o café da manhã, partida com destino a Piazza 
Armerina e visita da Vila Romana de Casale (entrada não 
incluída) que, graças aos seus 3500 metros quadrados de 
mosaicos, foi considerada Patrimônio da Humanidade. 

Almoço em restaurante local. De tarde, visita do famoso 
Vale dos Templos: o Templo da Concórdia, o Templo de 
Hércules, o Templo de Juno (entrada não incluída), os quais 
representam os melhores exemplos da civilização grega na 
Sicília. Continuação para Agrigento. Hospedagem e jantar 
no hotel.

6º Dia - Agrigento > Selinunte > Erice > Palermo
Após o café da manhã, partida para Selinunte e visita da 
Acrópole (entrada não incluída), a maior zona arqueológica 
do Mediterrâneo. Após a visita prosseguindo para uma casa 
rural, famosa pela produção de azeite para degustação do 
mesmo e almoço. Pela tarde, continuação para Erice para 
visitar este pequeno povoado situado numa colina sobre 
o mar em frente às ilhas Egadi. Continuação para Palermo. 
Hospedagem e jantar no hotel.

7º Dia -Palermo > Monreale > Palermo
Após o café da manhã, manhã livre. Possibilidade de 
participar numa excursão opcional ao  Monte Pellegrino, 
o mais famoso monte de Palermo e ao Santuário de Santa 
Rosalia, padroeira da cidade e ao mercado do Capo. Regresso 
ao hotel e almoço. De tarde, partida para Monreale onde 
poderá admirar a catedral e o antigo convento (entrada 
não incluída), considerados a 8ª Maravilha do Mundo por 
guardarem, no seu interior, magníficos mosaicos, únicos pela 
sua beleza. Prosseguindo para Palermo e visita panorâmica 
da cidade, uma das mais ricas da história e da arte de Itália 
(entrada não incluída). Hospedagem e jantar no hotel.

8º Dia – Saída de Palermo 
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até à hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

ITÁLIA

SICÍLIA

MAR 
MEDITERRÂNEO

Taormina

MAR 
TIRRENO

ERICE

PALERMO CEFALÙ

AGRIGENTO

SELINUNTE

TAORMINA

CATÂNIA

SIRACUSA

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril a outubro 2017 € 1.300 € 280



Hamburgo
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SAÍDAS

2017:
Abril 8
Maio 13, 27
Junho 10, 24
Julho 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Setembro 2, 16, 30

 HOTÉIS
MUNIQUE 
NH MÜNCHEN MESSE H H H H  ou similar

STUTTGART
MARITIM HOTEL STUTTGART H H H H  ou similar

REGIÃO DE FRIBURGO 
STADT FREIBURG H H H H  ou similar

FRANKFURT 
MOVENPICK FRANKFURT CITY H H H H  ou similar 

REGIÃO DE COLÔNIA
RAMADA HOTEL HÜRTH-KÖLN H H H H  ou similar

HAMBURGO
ARCOTEL RUBIN HAMBURG H H H H  ou similar

BERLIM 
ABACUS TIERPARK HOTEL H H H H  ou similar

NOTAS:
• No caso de grupos com menos de 10 participantes, 

o circuito será feito em micro-ônibus, com 
acompanhamento de um guia/motorista a falar 
espanhol. Nas visitas de cidade, os guias locais são 
substituídos pelo guia acompanhante.

• O programa pode realizar-se no sentido inverso

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 8 Cafés da manhã buffet e 12 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Acompanhamento, do 2º ao 8º dia, por um guia local 

em idioma espanhol;
• Visitas de cidade (incluídas) com Guia Local: 

Munique, Stuttgart, Friburgo, Heidelberg, Colônia 
(Catedral), Bremen, Hamburgo e Berlim;

• Outras Cidades e Locais comentados pelo Guia: 
Floresta Negra, Rüdesheim e Frankfurt;

•  Passeio de barco no Rio Reno de Rüdesheim a Kaub.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.360
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Visitando: Munique, Stuttgart, Floresta Negra, Friburgo, Heidelberg, Frankfurt, Cruzeiro no Reno, Colônia, Bremen, Hamburgo 
e Berlim
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 Novidade  

Grande Tour 
da Alemanha
9 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Munique
Chegada no aeroporto de Munique, recepção e traslado para 
o hotel. Hospedagem.

2º Dia - Munique > Stuttgart
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade, capital da 
Baviera, com destaque para a Prefeitura, a Praça da Opera 
com o Palácio Real, a Avenida Maximillian e a Koninsplatz 
com os seus magníficos edifícios de inspiração neoclássica. 
Em seguida partida para Stuttgart. Almoço no percurso. Visita 
da cidade passando por uma das maiores ruas de comércio 
da europa, pelo museu de arte a “Königsbau” o Palácio 
Novo e a Praça de Schiller com o antigo Castelo. Jantar e 
hospedagem.

3º Dia - Stuttgart > Floresta Negra >  Friburgo 
Após o café da manhã, prosseguimento através da Floresta 
Negra e parada em TitiseeNeustadt para panorâmica. 
Continuação para Friburgo. Almoço. Visita da cidade com 
destaque para a Catedral, a Prefeitura, a Cidade Velha e a 
“Münsterplatz”. Hospedagem na região de Friburgo.

4º Dia - Friburgo > Heidelberg > Frankfurt  
Café da manhã e saída para Heidelberg. Visita da cidade 
situada no vale do rio Necktar e famosa pelo seu centro 
histórico, a Praça do Mercado, o Castelo de Heidelbeg, a 

Prefeitura e a Universidade , a mais antiga da Alemanha. 
Almoço. Tempo livre. De tarde, continuação até Frankfurt 
que desde a Idade Média é um dos centros urbanos mais 
importantes da Alemanha. Jantar e hospedagem.

5º Dia - Frankfurt > Colônia 
Após o café da manhã, saída até Rüdesheim para 
embarcar num maravilhoso cruzeiro no Rio Reno, com um 
percurso encantador ladeado de castelos e aldeias típicas. 
Desembarque em Kaub e continuação até Colônia, cidade 
situada nas margens do Rio Reno e onde se encontra uma 
das mais antigas universidades da Europa. A Catedral de 
Colônia, em estilo gótico, patrimônio mundial da UNESCO 
e um dos monumentos mais visitados da Alemanha. 
Almoço. De tarde, visita guiada do centro incluindo a 
Catedral. Tempo livre. Jantar e hospedagem na região de 
Colônia.

6º Dia - Colônia > Bremen > Hamburgo 
Após o café da mahã, saída para Bremen. Almoço e visita da 
cidade conhecida pelos músicos de Bremen, conto escrito 
pelos irmãos Grimm. Bremen oferece uma grande variedade, 
desde o seu centro histórico, até ao mundo espacial, com 
o módulo Colombus da estação Internacional, passando 
pelo “Schlachte”, animada zona de bares e restaurantes 
nas margens do rio Weser. Continuação para Hamburgo. 
Hospedagem.

7º Dia - Hamburgo > Berlim 
Café da manhã. Visita da cidade que possui numerosos 
canais atravessados por mais de 2300 pontes, mais do que 
Veneza e Amsterdão juntas. Destaque para a Igreja de São 
Nicolau, a Prefeitura, a casa de Chile e HafenCity, um bairro 
moderno recentemente construído. Almoço. Tempo livre. 
Saída para Berlim. Jantar e hospedagem.

8º Dia - Berlim 
Café da manhã. De manhã, visita da moderna e 
imponente capital alemã passando pelos seus principais 
pontos de interesse: Avenida Unter den Linden, com o 
seu conjunto monumental, a Alexanderplatz, as Portas 
de Brandenburgo e o Reichtag, símbolos da reunificação, 
a elegante avenida Kurfurstendam, o checkpoint Charlie 
e os vestígios do Muro que durante décadas dividiu 
esta cidade. Almoço. Tarde livre. Possibilidade de subir 
à torre da televisão “ Berliner Fernsehturn”. Jantar e 
hospedagem.

9º Dia – Saída de Berlim
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até à hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

HOLANDA

REP. TCHECA

ALEMANHA

BÉLGICA

ÁUSTRIA

MUNIQUE

STUTTGART

FRIBURGO

HEIDELBERG

FRANKFURT

COLÔNIA

HAMBURGO

BERLIM

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril a agosto 2017 € 1.360 € 430

setembro 2017 € 1.460 € 510



 HOTÉIS
PRAGA
AMETYST H H H H ou similar

ČESKÉ BUDĚJOVICE
SAVOY H H H H ou similar

NOTAS:
• No caso de grupos com menos de 10 

participantes, o circuito será feito em minibus, com 
acompanhamento de um guia/motorista a falar 
espanhol. Nas visitas de cidade, os guias locais são 
substituídos pelo guia acompanhante.

• O programa pode realizar-se no sentido inverso.

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 7 Cafés da manhã buffet e 12 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Acompanhamento, do 2º ao 7º dia, por um guia 

local em idioma espanhol;
• Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: 

Praga;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo Guia: 

Karlovy Vary, Český Krumlov e České Budějovice;
• Entradas em museus e monumentos de acordo 

com o itinerário: Igreja de São Nicolau, bairro de 
Hradčany, Catedral de São Vito, Basílica de São 
Jorge, Palácio Antigo, Igreja de Nossa Sra. da Vitoria, 
Castelo de Hluboká e Castelo de Jindřichův Hradec;

• Visita a fábrica de cristal;
• Visita a cervejaria em České Budějovice;
• Passeio de barco no rio Vltava.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 815
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
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SAÍDAS

2017:
Abril 9
Junho 4, 18
Julho 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20
Setembro 3, 17 

Visitando: Praga, Karlovy Vary, Holasovice, Český Krumlov, České Budějovice, Hluboká, Trěbon e Jindřichův Hradec

 Novidade  

Praga e Boêmia
8 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada a Praga
Chegada no aeroporto de Praga, recepção e traslado para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia - Praga
Café da manhã. Visita do bairro de Staré Město e do centro 
histórico de Praga. Continuação pelo bairro judeu o Josefov. 
Prosseguindo por sinuosas ruas e românticas praças até 
chegar à Praça da Cidade Velha, com destaque para: a Igreja 
de Nossa Senhora, o relógio astronómico do séc. XV. Visita 
da igreja barroca de São Nicolau. Poderemos ainda admirar 
a famosa Ponte de Carlos decorada com um belíssimo 
conjunto de estátuas. Continuação até à Praça da República 
onde se encontram a Prefeitura e a Torre da Pólvora. Passeio 
de barco pelo rio Vltava com flute de champanhe. Almoço. 
Regresso ao hotel, jantar e hospedagem. Sugerimos ainda 
visitar o cemitério judeu e as três sinagogas ou assistir ao 
espectáculo de teatro negro (opcional).

3º Dia - Praga > Karlovy Vary > Praga
Café da manhã. Prosseguimento da viagem para Karlovy Vary 
e visita a uma Fábrica de cristal, cuja tradição remonta à idade 
média. Chegada à famosa estância termal de Karlovy Vary, 
onde poderemos apreciar o ambiente “rétro” remontando 
aos seus templos de glória no séc. XIX, quando a realeza, a 
aristocracia e a alta burguesia se banhavam nas suas águas. 
Prevalece com um harmonioso conjunto de sumptuosos 

hotéis, majestosas instalações termais e zonas pedonais. 
Almoço. Tempo livre. Regresso a Praga. Jantar e hospedagem.

4º Dia - Praga > Holasovice > České Budějovice
Café da manhã. Saída para Hradčany, bairro em torno do 
Castelo de Praga. Com destaque para a basílica de São Jorge 
com a sua fachada vermelha e torres brancas (entrada). 
Visita do Palácio antigo, sede dos Príncipes da Boémia, 
fundado no séc. IX, como um primitivo palácio em madeira. 
Visita da Catedral de São Vito. Almoço. Continuação pela 
magnífica avenida Néruda até ao bairro histórico de Malá 
Strana passando pela igreja de São Nicolau para visita à 
Igreja de Nossa Sra. da Vitória com o menino Jesus de 
Praga. Pela tarde, saída para a Boémia com breve parada 
em Holašovice, impressionante povoação cujas variadas 
construções em estilo barroco estão reconhecidas 
pela UNESCO. Chegada a České Budějovice. Jantar e 
hospedagem.

5º Dia - České Budějovice > Český Krumlov > České 
Budějovice
Depois do café da manhã, saída para a cidade de Český 
Krumlov, situada no meio do rio Vltava e dominada pela 
impressionante silhueta do seu castelo. Reconhecida como 
Patrimônio da UNESCO, preserva o seu encanto com os 
seus edifícios típicos, as suas praças, os seus recantos 
pitorescos e velhas pontes de madeira. Tempo livre. 
Almoço. Continuação pelo sul da Boémia através do vale 
de ltava (Moldava), dominado pelo Castelo de Rožmberk. 
Regresso a České Budějovice. Jantar e hospedagem.

6º Dia - České Budějovice > Hluboká > České 
Budějovice
Café da manhã. Pela manhã visita do Castelo de Hluboká, o 
mais famoso do país, em estilo Gótico romântico Tudor, que 
faz lembrar o Palácio de Windsor. Almoço. Tarde dedicada 
à visita de České Budějovice. Visita a uma cervejaria com 
degustação. Jantar e hospedagem.

7º Dia - České Budějovice > Trěbon > Jindřichův 
Hradec > Praga
Café da manhã. Saída para Trěbon, uma pitoresca cidade 
numa paisagem de planícies com inúmeras lagoas. 
Continuação para a formosa cidade boémia de Jindřichův 
Hradec, onde, em torno da praça central permanecem 
numerosos edifícios de estilo gótico, renascentista e barroco. 
Almoço. Visita do castelo de Jindřichův Hradec. De tarde, 
regresso a Praga e tempo livre. Jantar e hospedagem. 

8º Dia – Saída de Praga
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até à hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

REP. TCHECA

ALEMANHA

Praga

ÀUSTRIA

POLÔNIA

ESLOVÁQUIA

KARLOVY VARY PRAGA

ČESKÝ KRUMLOV

ČESKÉ BUDĚJOVICE
JINDŘICHŮV HRADEC

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

abril a setembro 2017 € 815 € 270
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SAÍDAS

2017:
Maio 18
Junho 15, 29
Julho 6, 20
Agosto 3, 10, 27, 31  HOTÉIS

ESTOCOLMO 
CLARION HOTEL AMARANTEN H H H H  ou similar

COPENHAGUE
TIVOLI HOTEL H H H H  ou similar

OSLO
SCANDIC VICTORIA H H H H  ou similar

GEILO
BARDOLA H H H H  ou similar

MYRKDALEN
MYRKDALEN H H H H  ou similar

NOTA IMPORTANTE: 
Durante o período de feiras ou outros eventos 
especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis 
e/ou cidades diferentes dos indicados no roteiro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 8 Cafés da manhã buffet e 2 refeições em 

restaurantes locais ou hotéis;
• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslados de chegada e de saída;
• Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
• Taxas hoteleiras e de serviço;
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa), 

exceto no 1º e 9º dias;
• Acompanhamento, do 2º ao 8º dia, por um guia local 

em idioma espanhol;
• Visitas de cidade (incluídas) com Guia Local: 

Estocolmo, Copenhague, Oslo e Bergen;
• Outras Cidades e Locais comentados pelo Guia: 

Fiorde dos Sonhos e Geilo.

NOTA: As refeições não incluem bebidas.

DESDE € 1.715
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Visitando: Estocolmo, Copenhague, Oslo, Geilo, Bergen, Fiorde dos Sonhos e Flam
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 Novidade  

Essência 
Escandinava
9 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada a Estocolmo
Chegada no aeroporto de Estocolmo, recepção e traslado 
para o hotel. Hospedagem.

2º Dia - Estocolmo
Café da manhã. Visita panorâmica da capital da Suécia. 
Estocolmo é considerada uma das capitais mais bonitas 
do mundo, construída sobre 14 ilhas que formam parte do 
arquipélago. Volte 750 anos no tempo e sinta a atmosfera 
medieval da Cidade Velha “Gamla Stan” com suas ruas 
estreitas e empedradas onde se encontra o Palácio Real e a 
Catedral de Estocolmo. Tarde livre para atividades de caráter 
pessoal. Hospedagem.

3º Dia - Estocolmo > Copenhague
Café da manhã. Saída em ônibus em direção a Copenhague. 
No trajeto passagem por belas povoações da Suécia até 
à cidade de Malmo que se situa em frente à capital da 
Dinamarca e que está unida por uma das maiores pontes 
do mundo, a ponte Öresund. Chegada a Copenhague e 
hospedagem. Restante tempo livre. 

4º Dia - Copenhague
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade com destaque para 
a Praça da Prefeitura, o parque Tivoli, o famoso e mais antigo 
parque de diversões do mundo, a Gliptoteca Ny Carlsberg e o 
Museu Nacional. Passagem pelo magnífico edifício da Bolsa 
do século XVII, a Igreja Naval e pela Nova Praça do Rei onde se 
encontra o Teatro Real Dinamarquês. Continuação pelo antigo 
canal Nyhavn com as suas pitorescas casas e barcos. Destaque 
ainda para a magnífica Fonte Gefion, o Palácio Real Amalienborg, 
a estátua da Pequena Sereia e o Palácio de Christianborg, sede 
do Parlamento. Tarde livre. Hospedagem.

5º Dia - Copenhague > Oslo
Café da manhã. Saída em ônibus com destino a Oslo, a 
capital da Noruega. Deixando Copenhague nos dirigimos a 
norte até à pitoresca cidade de Elsinore onde embarcaremos 
numa curta travessia marítima até Helsingborg na Suécia. 
Continuação para norte através da costa oeste da Suécia até 
Oslo. Restante tempo livre para atividades de caráter pessoal. 
Hospedagem. 

6º Dia - Oslo > Geilo
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade mais antiga da 
Escandinávia. Visita ao Parque Frogner onde apreciaremos 
algumas das mais de 600 estátuas em bronze e granito de 
autoria de Vigeland, as quais expressam as várias fases da 
vida do homem. Também passaremos pelo Palácio Real e 
a rua principal da cidade, Karl Johan. Tempo livre. De tarde, 
continuação da viagem pelo país dos fiordes, montanhas e vales 
até Geilo, pequeno povoado situado entre montanhas e famoso 
devido às estâncias de esqui. Jantar e hospedagem.

7º Dia - Geilo > Bergen > Myrkdalen 
Café da manhã. Partida para Brimmes onde cruzaremos o 
magnífico fiorde de Hardanger, atravessando a maior ponte 
da Noruega. Continuação por Nordheimsund passando 
por vários bosques de abetos em direção a Bergen. Capital 
dos fiordes, segunda cidade da Noruega e uma das cinco 
cidades universitárias do país, é conhecida pelo Bairro da Liga 
Hanseática, considerado patrimônio mundial da UNESCO. 
Tempo livre para almoço. De tarde, continuação da visita 
que inclui um passeio a pé pela zona antiga de Bryggen. No 
final da tarde continuação em ônibus até Myrkdalen. Jantar 
e hospedagem.

8º Dia - Myrkdalen  > Fiorde dos Sonhos > Flam > 
Oslo
Café da manhã. Partida para Flam situada nas margens do 
fiorde Aurland um dos braços do Fiorde dos Sonhos, o mais 
extenso e profundo da Noruega. Possibilidade de participar 
num passeio de ferry pelo fiorde com duração de 2 horas 
(opcional). De tarde, passagem pelo túnel de Laerdal, o mais 
extenso da Noruega com 25,5 kms de comprimento, breve 
parada junto à igreja de Borgund e continuação até Oslo. 
Hospedagem.

9º Dia – Saída de Oslo
Os serviços de hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até à hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

SUÉCIA

NORUEGA

MAR
BÁLTICO

ALEMANHA POLÔNIA

DINAMARCA

COPENHAGUE

ESTOCOLMO
BERGEN

GEILO
OSLO

FLAM

Flam

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Período Apartamento 
duplo

Suplemento 
Individual

maio a agosto 2017 € 1.715 € 610
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A oportunidade de viver 
uma experiência única ao 
seu ritmo.

Escolher a Europa como o destino das suas 

férias é escolher mais do que uma simples 

viagem pelo “Velho Continente”. É viajar 

por uma das maiores heranças históricas 

e culturais existentes e embarcar numa 

descoberta que se renova constantemente. 

Essa descoberta pode ser realizada de 

forma individual, para que desfrute das 

cidades marcando você mesmo o ritmo 

da sua viagem, de acordo com as suas 

expetativas e interesses.

Apresentamos assim a possibilidade de 

combinar cidades no mesmo país, ou em 

países diferentes, conciliando vários meios 

de transporte e incluindo em cada cidade 

uma visita, ou uma entrada nos ônibus 

turísticos, para melhor aproveitamento da 

estadia.  
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EUROPA
VIAGENS
INDIVIDUAIS

Viaje ao seu 
ritmo, mas com 
a qualidade de 
sempre… Com a 
qualidade Abreu!
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 HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
LONDRES
4* AMBASSADORS BLOOMSBURY, HILTON OLYM-
PIA, TOPHAMS HOTEL, ...

PARIS
4* LE PERA HOTEL, LE ROYAL GARDEN CHAMPS 
ELYSEES, LE BELMONT HOTEL, …

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Estadia de 3 noites em Londres e de 3 noites em Paris 

em regime de hospedagem e café da manhã;
• Traslado aeroporto/hotel em Londres e hotel/

aeroporto em Paris;
• Trem em classe turística Londres/Paris;
• Taxas hoteleiras e de serviço (não inclui a taxa de 

cidade – a pagar localmente);
• Ingresso no ônibus turístico hop-on/hop-off em 

Londres e Paris.

* preço por pessoa em duplo correspondente ao 
período de 1 novembro 2017 a 31 março 2018.

 HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
MADRI
3* 2 CASTILLAS MADRID, ...  
4* EMPERADOR, …

BARCELONA
3* HCC MONTBLANC BARCELONA, ... 
4* HCC REGENTE, …

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Estadia de 3 noites em Madri e de 3 noites em 

Barcelona em regime de hospedagem e café da 
manhã;

• Traslado regular aeroporto/hotel/estação de trem 
em Madri e estação de trem/hotel/aeroporto em 
Barcelona;

• Trem em classe turística Madri/Barcelona;
• Taxas hoteleiras e de serviço (não inclui a taxa de 

cidade – a pagar localmente);
• Visita de cidade regular em Madri e Barcelona.

* preço por pessoa em duplo correspondente ao 
período de 1 abril a 31 outubro 2017, na categoria 3*, 
exceto datas de congressos, feiras, evento Formula I, 
semana Santa ou eventos especiais.

DESDE € 1.180*

DESDE € 1.235*
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 Saídas Diárias

Londres e Paris
7 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Londres 
Chegada ao aeroporto de Londres e traslado para o hotel. 
Hospedagem.

2º Dia – Londres
Estadia no hotel em regime de hospedagem e café da manhã. 
Aproveite o dia para conhecer a cidade com um dia de visita 
da cidade em ônibus hop on/hop off. Dia inteiramente livre 
para atividades a gosto pessoal . Hospedagem.

3º Dia – Londres 
Estadia no hotel em regime de hospedagem e café da manhã. 
Dia livre para atividades a gosto pessoal. A não perder: o 
Palácio de Buckingham, a Praça Piccadilly Circus, a Abadia de 
Westminster, entre outras atrações. 

 Saídas Diárias

Madri
e Barcelona
7 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Madri
Chegada ao aeroporto de Madri e traslado para o hotel. 
Hospedagem.

2º Dia – Madri
Estadia no hotel em regime de hospedagem e café da manhã. 
Saída para excursão regular dos locais mais famosos desta 
cidade. Resto do dia livre para atividades a gosto pessoal. 
Hospedagem.

3º Dia – Madri 
Estadia no hotel em regime de hospedagem e café da manhã. 
Dia inteiramente livre para atividades a gosto pessoal. A não 
perder: Parque do Retiro, Plaza Mayor, as Portas do Sol, o 
Palácio Real, entre muitos outros locais. 

4º Dia –  Londres > Paris
Café da manhã no hotel. Transporte livre (não incluído) para 
estação de trem de St Pancras e embarque com destino a 
Paris. Hospedagem. 

5º Dia – Paris
Estadia no hotel em regime de hospedagem e café da 
manhã. Aproveite o dia para conhecer a cidade com 
um dia de visita da cidade em ônibus hop on/hop off. 
Dia inteiramente livre para atividades a gosto pessoal. 
Hospedagem.

6º Dia – Paris
Estadia no hotel em regime de hospedagem e café da manhã. 
Dia livre para atividades a gosto pessoal. A não perder: a Torre 
Eiffel, os luxuriantes Campos Elíseos, a Ópera, entre outros 
locais de interesse.

7º Dia – Saída de Paris 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

4º Dia –  Madri > Barcelona
Café da manhã no hotel. Em horário a determinar, transporte 
para estação de trem de Madri e embarque com destino 
a Barcelona. Chegada a Barcelona e traslado para o hotel. 
Hospedagem. 

5º Dia – Barcelona
Estadia no hotel em regime de hospedagem e café da manhã. 
Saída para excursão regular dos locais mais famosos desta 
cidade. Resto do dia livre para atividades a gosto pessoal 
pessoal. Hospedagem.

6º Dia – Barcelona
Estadia no hotel em regime de hospedagem e café da manhã. 
Dia inteiramente livre para atividades a gosto pessoal. A não 
perder: as obras arquitétônicas de Gaüdi, a avenida Ramblas, 
o Camp Nou entre muitos outros locais. 

7º Dia – Saída de Barcelona 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

Londres

Paris

Madri

Barcelona

PARA MAIS INFORMAÇÃO DE PREÇOS CONSULTE O NOSSO SITE 



 HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
ROMA
4* ATLANTICO, MASSIMO D’AZEGLIO, MEDITERRANEO, 
BEST WESTERN UNIVERSO, BEST WESTERN ROYAL 
SANTINA, BEST WESTERN PRESIDENT, DIANA ROOF 
GARDEN, GENOVA  OU SIMILAR 

FLORENÇA
4* ADLER CAVALIERI, ATLANTIC PALACE, CELLAI, 
DIPLOMAT, AMBASCIATORI OU SIMILAR;

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Estadia de 3 noites em Roma e de 2 noites em Florença 

em regime de hospedagem e café da manhã;
• Transporte regular aeroporto/hotel/aeroporto em 

Roma;
• Trem em classe turística Roma/Florença/Roma;
• Taxas hoteleiras e de serviço (não inclui a taxa de 

cidade – a pagar localmente);
• Visitas de cidade (incluídas) com guia local em 

espanhol: Roma e Florença; 
* preço por pessoa em duplo correspondente ao 
período de 1 julho a 27 agosto 2017.

 HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
ROMA
4* ATLANTICO, MASSIMO D’AZEGLIO, MEDITERRANEO, 
BEST WESTERN UNIVERSO, BEST WESTERN ROYAL 
SANTINA, BEST WESTERN PRESIDENT, DIANA ROOF 
GARDEN, GENOVA  OU SIMILAR

VENEZA
4* CARLTON ON THE GRAND CANAL, PRINCIPE, 
AMADEUS, OU SIMILAR

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Estadia de 4 noites em Roma e de 2 noites em 

Veneza em regime de hospedagem e café da manhã;
• Transporte regular aeroporto/hotel em Roma e hotel/

aeroporto em Veneza;
• Trem em classe turística Roma/Veneza;
• Taxas hoteleiras e de serviço (não inclui a taxa de 

cidade – a pagar localmente);
• Visitas de cidade (incluídas) com guia local em 

espanhol: Roma e Veneza;

* preço por pessoa em duplo correspondente ao 
período de 1 julho a 27 agosto.

 HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
ROMA
4* ATLANTICO, MASSIMO D’AZEGLIO, MEDITERRANEO, 
BEST WESTERN UNIVERSO, BEST WESTERN ROYAL 
SANTINA, BEST WESTERN PRESIDENT, DIANA ROOF 
GARDEN, GENOVA  OU SIMILAR

FLORENÇA
4* ADLER CAVALIERI, ATLANTIC PALACE, CELLAI, 
DIPLOMAT, AMBASCIATORI OU SIMILAR

VENEZA
4* CARLTON ON THE GRAND CANAL, PRINCIPE, 
AMADEUS, OU SIMILAR

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Estadia de 2 noites em Roma, de 2 noites em 

Florença e de 2 noites em Veneza em regime de 
hospedagem e café da manhã;

• Transporte regular aeroporto/hotel em Roma e 
hotel/aeroporto em Veneza;

• Trem em classe turística Roma/Florença/Veneza;
• Taxas hoteleiras e de serviço (não inclui a taxa de 

cidade – a pagar localmente);
• Visitas de cidade (incluídas) com guia local em 

espanhol: Roma, Florença e Veneza;

* preço por pessoa em duplo correspondente ao 
período de 1 julho a 27 agosto 2017.

DESDE € 734*

DESDE € 920*

DESDE € 986*
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 Saídas Diárias

Roma e Florença
6 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Roma
Chegada ao aeroporto de Roma e traslado regular para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia – Roma
Café da manhã no hotel. Saída para excursão a pé para visitar 
os locais mais famosos desta cidade. Em apenas uma manhã 
viajará através de séculos de história. Resto do dia livre para 
atividades a gosto pessoal. Hospedagem.

3º Dia – Roma > Florença
Café da manhã no hotel. Transporte livre (não incluído) 
para estação de trem de Roma e embarque com destino a 
Florença. Hospedagem. 

 Saídas Diárias

Roma, Florença 
e Veneza
7 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Roma
Chegada ao aeroporto de Roma e traslado regular para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia – Roma
Café da manhã no hotel. Saída para excursão a pé para 
visitar os locais mais famosos desta cidade. Em apenas 
uma manhã viajará através de séculos de história. 
Resto do dia livre para atividades a gosto pessoal. 
Hospedagem.

3º Dia – Roma > Florença
Café da manhã no hotel. Transporte livre (não incluído) 
para a estação de trem de Roma e embarque com destino a 
Florença. Hospedagem. 

 Saídas Diárias

Roma e Veneza
7 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Roma
Chegada ao aeroporto de Roma e traslado regular para o 
hotel. Hospedagem.

2º Dia – Roma
Café da manhã no hotel. Saída para excursão a pé para visitar 
os locais mais famosos desta cidade. Em apenas uma manhã 
viajará através de séculos de história. Resto do dia livre para 
atividades a gosto pessoal. Hospedagem.

3º e 4º Dias – Roma
Estadia no hotel em regime de hospedagem e café da 
manhã. Dias livres para atividades a gosto pessoal. A não 
perder: o Coliseu, o Panteão, a Fontana di Trevi, a Escadaria 

4º Dia – Florença
Café da manhã no hotel. Dirija-se até ao local previamente 
informado para visita a pé desta maravilhosa cidade. Comece 
com uma visita panorâmica da cidade desde a Praça de 
Michelangelo e depois continue pelo coração de Florença 
até à galeria da Academia e por suas ruas estreitas até ao 
Duomo. Resto do dia livre para atividades a gosto pessoal. 
Hospedagem.

5º Dia – Florença > Roma
Café da manhã no hotel. Transporte livre (não incluído) 
para estação de trem de Florença e embarque com 
destino a Roma. Resto de dia livre. Hospedagem. 

6º Dia – Saída de Roma  
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

4º Dia – Florença
Café da manhã no hotel. Dirija-se até ao local previamente 
informado  para a excursão a pé por esta maravilhosa cidade. 
Comece com uma visita panorâmica da cidade desde a Praça 
de Michelangelo e depois continue pelo coração de Florença 
até à galeria da Academia e por suas ruas estreitas até ao 
Duomo. Resto do dia livre para atividades a gosto pessoal. 
Hospedagem.

5º Dia – Florença > Veneza
Café da manhã no hotel. Transporte livre (não incluído) para 
estação de trem de Florença e embarque com destino a 
Veneza. Hospedagem. 

6º Dia – Veneza
Café da manhã no hotel. Dirija-se até ao local previamente 
informado para a excursão a pé pelos canais desta cidade 
única no mundo. Fique a conhecer os seus principais 
monumentos desde a ponte de Rialto até à Praça de São 
Marcos. Resto do dia livre para atividades a gosto pessoal. 
Hospedagem.

7º Dia – Saída de Veneza 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

da Praça de Espanha, o Fórum Romano e o Vaticano 
(Basílica de São Pedro, Museus do Vaticano e Capela 
Sistina). 

5º Dia – Roma > Veneza
Café da manhã no hotel. Transporte livre (não incluído) para 
estação de trem de Roma e embarque com destino a Veneza. 
Hospedagem. 

6º Dia – Veneza
Café da manhã no hotel. Dirija-se até ao local previamente 
informado para a excursão a pé pelos canais desta cidade 
única no mundo. Fique a conhecer os seus principais 
monumentos desde a ponte de Rialto até à Praça de São 
Marcos. Resto do dia livre para atividades a gosto pessoal. 
Hospedagem.

7º Dia – Saída de Veneza
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

PARA MAIS INFORMAÇÃO DE PREÇOS CONSULTE O NOSSO SITE 
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 HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
PRAGA
3* HARMONY, ... 
4* CRYSTAL PALACE, ...

VIENA
3* CLIMA CITY, ... 
4* ARTHOTEL ANA PRIME, ...

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Estadia de 3 noites em Praga e de 2 noites em Viena 

em regime de hospedagem e café da manhã;
• Traslado regular aeroporto/hotel/estação em Praga e 

estação/hotel/aeroporto em Viena;
• Trem em classe turística Praga/Viena;
• Taxas hoteleiras e de serviço (não inclui a taxa de 

cidade – a pagar localmente);
• Visitas de cidade (incluídas) com guia local em 

espanhol: Praga e Viena

* preço por pessoa em duplo correspondente aos 
períodos de 5 novembro a 3 dezembro e 12 a 31 
dezembro 2017, na categoria 3*.

 HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
PRAGA
3* HARMONY, ... 
4* CRYSTAL PALACE, ...

BUDAPESTE
3* ATLAS CITY, ... 
4* STARLIGHT SUITEN, ...

VIENA
3* CLIMA CITY, ... 
4* ARTHOTEL ANA PRIME, ...

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Estadia de 3 noites em Praga, de 2 noites em 

Viena e de 2 noites em Budapeste em regime de 
hospedagem e café da manhã;

• Transporte regular aeroporto/hotel em Praga e hotel/
aeroporto em Viena;

• Trem em classe turística Praga/Budapeste/Viena;
• Taxas hoteleiras e de serviço Taxas hoteleiras e 

de serviço (não inclui a taxa de cidade – a pagar 
localmente);

• Visitas de cidade (incluídas) com guia local em 
espanhol: Praga, Budapeste e Viena;

* preço por pessoa em duplo correspondente aos 
períodos de 5 novembro a 3 dezembro e 12 a 31 
dezembro 2017, na categoria 3*.

DESDE € 595*

DESDE € 734*
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 Saídas Diárias

Praga e Viena
6 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Praga
Chegada ao aeroporto de Praga e traslado regular para o hotel. 
Hospedagem.

2º Dia – Praga
Café da manhã no hotel. Dirija-se até ao local previamente 
informado para dar início à excursão a pé pela cidade. 
Fique a conhecer a famosa Torre da Pólvora, a Torre do 
relógio astronômico e a ponte Carlos. Resto do dia livre para 
atividades a gosto pessoal. Hospedagem.

3º Dia – Praga
Estadia no hotel em regime de hospedagem e café da manhã. 
Dia livre para atividades de caráter pessoal. A não perder: 
o Castelo de Praga, a Ponte Carlos, a Catedral de São Vito, a 

 Saídas Diárias

Praga, Budapeste 
e Viena
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia – Chegada a Praga
Chegada ao aeroporto de Praga e traslado regular para o hotel. 
Hospedagem.

2º Dia – Praga
Café da manhã no hotel. Dirija-se até ao local previamente 
informado para dar início à excursão a pé pela cidade. 
Fique a conhecer a famosa Torre da Pólvora, a Torre do 
relógio astronômico e a ponte Carlos. Resto do dia livre para 
atividades a gosto pessoal. Hospedagem.

3º Dia – Praga
Estadia no hotel em regime de hospedagem e café da manhã. 
Dia livre para atividades de caráter pessoal.

4º Dia – Praga > Budapeste
Café da manhã no hotel. Transporte livre (não incluído) 
para estação de trem de Praga e embarque com destino a 
Budapeste. Hospedagem.

5º Dia – Budapeste
Café da manhã no hotel. Saída para visita a pé da cidade 
conhecida como a “Pérola do Danúbio”. Durante sua excursão 
descobrirá a praça dos Heróis, a elegante avenida Andrássy, 
a Ópera e o Parlamento. Resto do dia livre para atividades a 
gosto pessoal. Hospedagem.

Torre da Pólvora, o Relógio Astronômico e o Bairro de Josefov 
(bairro judeu).

4º Dia – Praga > Viena
Café da manhã no hotel. Em horário a determinar traslado 
regular para a estação de Praga e embarque para a viagem de 
trem com destino a Viena. Chegada e traslado regular para o 
hotel. Hospedagem em Viena.
A não perder: o Palácio de Schönbrunn, a Ópera Estatal de 
Viena, o Palácio Belvedere, a Catedral de Santo Estêvão, o 
Palácio Imperial de Hofburg e a Rathaus (Prefeitura). 

5º Dia – Viena
Café da manhã no hotel. Saída para visita a pé da cidade. 
Percorreremos o Ringstrasse onde ficaremos a ter uma 
panorâmica dos magníficos edifícios que ali se encontram 
(Ópera Estatak, o bairro dos museus o parlamento e a Perfeitura). 
Resto do dia livre para atividades a gosto pessoal. Hospedagem.

6º Dia – Saída de Viena 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

6º Dia – Budapeste > Viena
Café da manhã no hotel. Transporte livre (não incluído) para 
a estação de trem de Budapeste e embarque com destino a 
Viena. Hospedagem. 

7º Dia – Viena
Café da manhã no hotel. Saída para visita a pé da cidade. 
Percorreremos o Ringstrasse onde ficaremos a ter uma 
panorâmica dos magníficos edifícios que ali se encontram. 
Resto do dia livre para atividades a gosto pessoal. Hospedagem.

8º Dia – Saída de Viena 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora 
do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

Praga

Budapeste

PARA MAIS INFORMAÇÃO DE PREÇOS CONSULTE O NOSSO SITE 



NAVIOS:
MS SEINE PRINCESS 
MS BOTTICELLI 
MS RENOIR

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Cruzeiro em regime de Pensão Completa com 

bebidas incluidas nas refeições a bordo (água, 
vinho, cerveja, sucos e 1 café); bebidas servidas no 
bar (excluindo Champanhe e vinhos na carta de 
vinhos); 

• Estadia em cabine exterior dupla climatizada e 
equipada com TV satélite e banheiro;

• Animação a bordo;
• Assistência permanente a bordo;
• Cocktel de boas-vindas;
• Noite de gala;

SERVIÇOS EXCLUÍDOS:
• Excursões opcionais ( a reservar e pagar a bordo);
• Bebidas durante as excursões;
• Despesas de caráter pessoal;
• Gratificações.

NOTAS:
• Guia da companhia Croisieurope.
• Por razões de navegação e segurança dos 

passageiros, a companhia e o comandante do 
navio, têm o direito de modificar o itinerário previsto 
se necessário.

 
FORMALIDADES:
• Passaporte válido mínimo por 06 meses.

DESDE € 734
NAVIOS DE 4 E 5 ANCORAS

Preços por pessoa desde:

Categoria  abr. e out. jul. e ago. mai. + jun. 
+ set.

Sup. 
Individual

Standard  € 734 € 774 € 815 € 194

Superior € 849 € 889 € 932 € 194
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SAÍDAS

2017:
de abril a outubro

Visitando: Paris, Les Andelys, Rouen e Honfleur

O Vale do Sena
5 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia – Paris
Embarque entre 18h00 e as 19h00. Depois de se instalar na 
cabine, apresentação da tripulação seguido de um cocktel 
de boas-vindas. Durante este tempo, o navio navegará 
realizando um cruzeiro noturno no Sena (se o nível da água o 
permitir), onde poderá observar “Paris à noite”.

2º Dia - Paris > Les Andelys > Rouen
Todas as refeições servidas a bordo. É ao som da música que 
o iremos despertar. Manhã em navegação. Chegada a Les 
Andelys em torno das 13h30. Excursão opcional para visitar 
o castelo de Martainville. Enquanto isso o navio seguira até 
Rouen. Regresso a bordo em Rouen pelas 18h00.  

3º Dia - Rouen > Honfleur
Todas as refeições servidas a bordo. Chegada Honfleur (em 
função da maré). Visita opcional a Honfleur e Pont l’Evêque. 
Na visita guiada em Pont l’’Evêque irá ver os jardins do antigo 
convento dominicano. A visita continua com a degustação 
ao queijo típico que deve o seu nome à comuna francesa de 
Pont-l’Évêque, onde é fabricado há alguns séculos. Regresso 
a Honfleur para a visita guiada a pé. A visita termina com a 
visita à igreja de Saint Leonard. À tarde excursão opcional ao 

longo à Costa de Alabastro onde poderá observar as vilas e 
as falésias desta magnífica costa.  Regresso a bordo e início 
da navegação. Passagem pela impressionante Ponte da 
Normandia antes de chegar ao Sena.

4º Dia - Honfleur > Rouen 
Todas as refeições servidas a bordo. Excursão opcional 
guiada a pé da cidade, incluindo a catedral, bairros históricos, 
e da “Place du Vieux Marché”, onde Joana d’Arc foi queimada 
viva. Tarde em navegação. Animação a bordo. Noite de gala.

5º Dia - Paris
Café da manhã a bordo. Desembarque as 09h00.
Fim dos nossos serviços.

Paris

Rouen

FRANÇA

HONFLEUR

DUCLAIR

ROUEN

LES ANDELYS

LES ANDELYS

PARIS

RIO SENA



Veneza

Burano
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SAÍDAS

2017:
de fevereiro a outubro

Visitando: Veneza, Burano e Chioggia (ou arredores)
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Short Break em 
Veneza
5 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Veneza
Embarque em Veneza, por volta das 18h00.
Depois de se instalar na cabine, apresentação da tripulação 
seguido de um cocktel de boas-vindas.. Noite livre.

2º Dia - Veneza > Burano e Murano(1) > Veneza
Todas as refeições servidas a bordo. Pela manhã, visita 
opcional ao palácio Ducal, também conhecido como Palácio 
do Doge, é um símbolo da cidade de Veneza e uma obra-
prima do gótico veneziano e à famosa Praça de São Marcos. 
Regresso a bordo. De tarde visita opcional às ilhas da lagoa, 
Burano e Murano.

3º Dia - Veneza
Todas as refeições servidas a bordo. Visita opcional a uma 
fábrica de gôndolas e a uma fábrica de máscaras. Tarde e 
noite livre para descobrir Veneza.

4º Dia - Veneza > Chioggia (ou Arredores) > Veneza
Todas as refeições servidas a bordo. Chegada em Chioggia 
pela manhã. Pela tarde, passeio opcional a Pádua. Regresso a 
bordo em Veneza. Noite de gala.

5º Dia - Veneza
Depois do café da manhã, desembarque por volta das 
09h00.
Fim dos nossos serviços.

NAVIO:
MS MICHELANGELO
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Cruzeiro em regime de Pensão Completa com 

bebidas incluidas nas refeições a bordo (água, vinho, 
cerveja, sucos e 1 café); bebidas servidas no bar 
(excluindo Champanhe e vinhos na carta de vinhos) 

• Estadia em cabine exterior dupla climatizada e 
equipada com TV satélite e banheiro;

• Animação a bordo;
• Assistência permanente a bordo;
• Cocktel de boas-vindas;
• Noite de gala;

SERVIÇOS EXCLUÍDOS:
• Excursões opcionais ( a reservar e pagar a bordo);
• Bebidas durante as excursões;
• Despesas de caráter pessoal;
• Gratificações.

NOTAS:
• Guia da companhia Croisieurope.
• Por razões de navegação e segurança dos 

passageiros, a companhia e o comandante do navio, 
têm o direito de modificar o itinerário previsto se 
necessário.

 
FORMALIDADES:
• Passaporte válido mínimo por 06 meses.

1. O navio não efetua escala nesta cidade, excursão 
opcional.

DESDE € 664
NAVIO DE 4 ANCORAS

Preços por pessoa desde:

Categoria  fev.
mar. + 
abr. + 
out.

mai. + 
jun.
+ set.

jul. e 
ago.

Sup. 
Individual

Standard  € 809 € 664 € 726 € 699 € 213

Superior € 933 € 787 € 851 € 819 € 213

ITÁLIA

VENEZA

CHIOGGIA

BURANO

MURANO

RIO PÔ



NAVIOS:
MS INFANTE D. HENRIQUE 
MS FERNÃO DE MAGALHÃES 
MS VASCO DA GAMA 
MS GIL EANES 
MS MIGUEL TORGA 
MS BELLE DE CÁDIX

NAVIOS 4 ANCORAS 
E 5 ANCORAS

DESDE € 703
por pessoa em cabine dupla exterior, em deck stan-
dard em regime de Pensão Completa com bebidas 
incluídas nas refeições a bordo (água mineral, sucos, 
vinho e cerveja)

DESDE € 960
por pessoa em cabine dupla exterior, em deck stan-
dard em regime de Pensão Completa com bebidas 
incluídas nas refeições a bordo (água mineral, sucos, 
vinho e cerveja)
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Visitando: Porto, Régua, Pinhão, Porto Antigo e Porto

Rio DouroRégua

Cruzeiros 
Fluviais

Douro Maravilhoso
6 dias de cruzeiro

SAÍDAS
de Vila Nova de Gaia em março e outubro 2017

Visitando: Porto, Régua, Pinhão, Vega de Téron, Barca d’Alva, 
Senhora da Ribeira, Ferradosa, Folgosa, Leverinho e Porto

Rio Douro

PortoSalamanca

Porto, o Vale do Douro 
e Salamanca
6 dias de cruzeiro

SAÍDAS
de Vila Nova de Gaia de abril a outubro 2017



Visitando: Porto, Régua, Vega de Téron, Ferradosa, Pinhão 
e Porto

Porto

Rio DouroPinhão

Salamanca

Rio Douro
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Do Porto a Espanha
8 dias de cruzeiro

SAÍDAS
de Vila Nova de Gaia de março a outubro 2017

Visitando: Sevilha, Cádiz, Porto de Santa Maria, Ilha Mínima 
e Sevilha

CádizSevilha

Andaluzia - Tradição, 
Gastronomia e Flamenco
8 dias de cruzeiro

SAÍDAS
de Sevilha de fevereiro a novembro 2017

DESDE € 1.078
por pessoa em cabine dupla exterior, em deck standard 
em regime de Pensão Completa com bebidas incluídas 
nas refeições a bordo (água mineral, sucos, vinho e 
cerveja)

DESDE € 1.275
por pessoa em cabine dupla exterior, em deck standard 
em regime de Pensão Completa com bebidas incluídas 
nas refeições a bordo (água mineral, sucos, vinho e 
cerveja)
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NAVIOS:
MS FRANCE 
MS MODIGLIANI 
MS MONET 
MS MONA LISA 
MS GÉRAD SCHMITTER 
MS DOUCE FRANCE

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Cruzeiro em regime de Pensão Completa com 

bebidas incluidas nas refeições a bordo (água, 
vinho, cerveja, sucos e 1 café); bebidas servidas no 
bar (excluindo Champanhe e vinhos na carta de 
vinhos); 

• Estadia em cabine exterior dupla climatizada e 
equipada com TV satélite e banheiro;

• Animação a bordo;
• Assistência permanente a bordo;
• Cocktel de boas-vindas;
• Noite de gala;

SERVIÇOS EXCLUÍDOS:
• Excursões opcionais ( a reservar e pagar a bordo);
• Bebidas durante as excursões;
• Despesas de caráter pessoal;
• Gratificações.

NOTAS:
• Guia da companhia Croisieurope.
• Por razões de navegação e segurança dos 

passageiros, a companhia e o comandante do 
navio, têm o direito de modificar o itinerário previsto 
se necessário.

 
FORMALIDADES:
• Passaporte válido mínimo por 06 meses.

DESDE € 862
NAVIOS DE 4 ANCORAS 

E 5 ANCORAS

Preços por pessoa desde:

Categoria
Até 17 
abr. + 
out.

de 18 abr; 
mai; jun. 
e set.

jul. e  
ago.

Sup. 
Individual

Standard € 862 € 1.124 € 1.078 € 302

Intermédio € 982 € 1.244 € 1.198 € 302

Superior € 1.000 € 1.261 € 1.215 € 302
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SAÍDAS

2017:
de abril a outubro

Visitando: Amsterdã, Colônia, Rudesheim, Heidelberg, Mannheim e Strasbourg

Holanda 
e o Vale do Reno 
Romântico
7 dias de viagem

Itinerário  

1 º Dia - Amsterdã
Embarque em Amsterdã pelas 18h00. Será servido um 
cocktel de boas-vindas, seguido da apresentação da 
tripulação. Jantar a bordo. Em seguida, visita facultativa pela 
cidade a bordo de um barco fluvial no rio.

2º Dia - Amsterdã
Café da manhã a bordo. Pela manhã, visita (opcional) guiada a 
Amsterdã, ao coração histórico desta linda cidade, rica a nível 
histórico e arquitetônico. Retorno a bordo para o almoço. A 
tarde será dedicada à visita opcional aos Jardins de Keukenhof 
(aberto de meados de Março até meados de Maio). Excelente 
oportunidade para disfrutar da vista harmoniosa dos canteiros 
de flores: tulipas, narcisos e jacintos entre árvores centenárias. 
Nos outros meses, é propostas uma excursão opcional a 
Volendam e Zaanse. Regresso a bordo para jantar. Noite livre 
ou possibilidade de transfer para o centro da cidade para um 
passeio ao redor do Red Light District. 

3º Dia - Amsterdã > Nijmegen > Krefeld 
Partida do barco ao início da manhã, café da manhã a bordo. 
Escala em Nijmegen. Tempo livre ou visita opcional do 
Museu Kröller Muller, localizado no Parque Nacional Hoge 
Veluwe. Este museu reúne as obras de grandes pintores 

como por exemplo, Van Gogh e Picasso. Regresso a bordo 
para jantar. Navegação em direção a Krefeld, passando pelas 
as cidades de Wesel e Duisburg. 

4º Dia - Krefeld > Colônia > Koenigswinter
Saída do barco pelas 08h00. Café da manhã a bordo. Durante 
navegação em direção a Colônia, passaremos pelas cidades 
de Dusseldorf e Zons. Almoço a bordo. Chegada a Colônia 
em torno das 15h00. Parado de 2 horas com tempo livre ou 
possibilidade de conhecer a cidade na companhia do nosso 
guia. Regresso a bordo. Partida do barco em direção Bonn 
(velha cidade universitária). Jantar servido a bordo. Chegada à 
noite a Koenigswinter. Noite livre. 

5º Dia- Koenigswinter > Rudesheim
Café da manhã a bordo. O barco passará por Coblence, 
navegando na mais bela parte do Reno Romântico. 
Passagem por inúmeros castelos situados nas famosas 
vinhas assim como pelo célebre Rochedo de La Loreley. 
Almoço a bordo. Chegada a Rüdesheim. Tempo livre ou 
possibilidade de efetuar excursão opcional. Jantar a bordo. 
Noite livre em Drosselgasse, conhecida mundialmente 
por seus restaurantes ao ar livre e tabernas com suas 
orquestras.

6º Dia - Rudesheim > Speyer Ou Mannheim
Partida do barco pela manhã, café da manhã a bordo. Subida 
do Reno em direção a Speyer, passando por Wiesbaden, 
Nierstein e Worms, antes de chegar a Mannheim em torno 
das 13h00. Após o almoço possibilidade de fazer a excursão 
opcional a Heidelberg. Retorno a bordo ao fim da tarde. 
Jantar e noite de gala. Partida do barco à noite com destino a 
Strasbourg.

7º Dia - Strasbourg
Café da Manhã a bordo. Chegada a Strasbourg pelas 09h00. 
(Fim dos nossos serviços).

ALEMANHAHOLANDA

Amsterdã

BÉLGICA

LUXEMBURGO

FRANÇA

STRASBOURG

SPIRE

MANNHEIM

RUDESHEIM

KOENIGSWINTER

ZONS

BONN

COLÔNIA

DUSSELDORF
DUISBOURG

KREFELD
NIMEGE

AMSTERDÃ

RIO RENO



Viena Durnstein
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SAÍDAS

2017:
de Abril a Outubro

Visitando: Viena, Melk, Durnstein, Bratislava, Kalocsa, Budapeste, Esztergom
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O Danúbio - 
as Pérolas do 
Império 
Austro-Húngaro
8 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Viena
Embarque pelas 18h00 em Viena. Cocktel de boas-vindas e 
apresentação da tripulação. Jantar a bordo. Tempo livre ou 
visita opcional de Viena “By Night”. Partida à meia-noite em 
direção a Melk.

2º Dia - Melk > Durnstein
Café da manhã a bordo. Chegada pela manhã. Excursão 
opcional à Abadia de Melk. Regresso a bordo para almoço 
e partida em direção a Durnstein. Chegada ao início da 
tarde. Retorno a bordo a  meio da tarde para continuação do 
cruzeiro para Bratislava. Jantar a bordo.

3º Dia - Bratislava
Café da manhã a bordo. Excursão opcional de Bratislava. 
Regresso a bordo para almoço e partida do cruzeiro em direção a 
Kalocsa na Hungria. Navegação pela tarde. Jantar e noite a bordo.

4º Dia - Kalocsa
Café da manhã a bordo. Excursão opcional a Puzsta, 
incluindo um espetáculo equestre. Regresso a bordo para 
almoço e partida em direção a  Budapeste, a “Pérola do 
Danúbio”. Jantar a bordo.

5º Dia - Budapeste
Café da manhã a bordo. Excursão opcional ou dia livre em 
Budapeste. Retorno a bordo para almoço. Tarde livre. Após 
jantar, a bordo, noite livre ou espetáculo tradicional opcional 
em Budapeste.  

6º Dia - Budapeste > Esztergom
Café da manhã a bordo. Visita livre a Esztergom. Almoço a 
bordo e tarde em navegação. Jantar e noite de Gala.

7º Dia - Viena
Chegada do navio pela manhã. Após o café da manhã, 
visita guiada opcional de Viena e do Castelo de 
Schoenbrunn. Regresso a bordo para almoço. Tarde livre 
ou excursão guiada a Hofburg: o Palácio de Habsbourg. 
Regresso a bordo para jantar. Possibilidade de assistir 
ao concerto  “Música  de Viena” (opcional e mediante 
disponibilidade).

8º Dia - Viena
Café da Manhã e desembarque. 
(Fim dos nossos serviços).

ÁUSTRIA

ESLOVÁQUIA

NAVIOS:
MS BEETHOVEN 
MS VIVALDI

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• Cruzeiro em regime de Pensão Completa com 

bebidas incluidas nas refeições a bordo (água, vinho, 
cerveja, sucos e 1 café); bebidas servidas no bar 
(excluindo Champanhe e vinhos na carta de vinhos) 

• Estadia em cabine exterior dupla climatizada e 
equipada com TV satélite e banheiro;

• Animação a bordo;
• Assistência permanente a bordo;
• Cocktel de boas-vindas;
• Noite de gala;

SERVIÇOS EXCLUÍDOS:
• Excursões opcionais ( a reservar e pagar a bordo);
• Bebidas durante as excursões;
• Despesas de caráter pessoal;
• Gratificações.

NOTAS:
• Guia da companhia Croisieurope.
• Por razões de navegação e segurança dos 

passageiros, a companhia e o comandante do navio, 
têm o direito de modificar o itinerário previsto se 
necessário.

 
FORMALIDADES:
• Passaporte válido mínimo por 06 meses.

DESDE € 1.218
NAVIOS DE 4 ANCORAS 
E 5 ANCORAS

Preços por pessoa desde:

Categoria abr. e out. mai., jun. 
e set. jul. e ago. Sup. 

Individual

Standard € 1.218 € 1.336 € 1.411 € 371

Intermédio € 1.352 € 1.470 € 1.436 € 371

Superior € 1.377 € 1.493 € 1.450 € 371

HUNGRIA

REPÚBLICA 
TCHECA

MELK

DURNSTEIN

VIENA

BUDAPESTE

KALOCSA

BRATISLAVA

ERZTERGOM

RIO DANÚBIO



 HOTÉIS
FUNCHAL
PESTANA CARLTON ★ ★ ★ ★ ★

PESTANA CASINO PARK ★ ★ ★ ★ ★

NOTAS:
• O programa base inclui 3 dias / 2 noites. Para 

estadias superiores será necessário acrescentar o 
valor das noites extra indicadas na tabela de preços.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 2 noites de estadia no hotel escolhido com café da 

manhã
• Traslado aeroporto / hotel / aeroporto
• Taxas hoteleiras e de serviço

DESDE € 198
HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
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SAÍDAS

Diárias de 07 abril 2017 a 31 março 2018

Visitando: Funchal

Madeira

Madeira

Madeira
3 dias de viagem

Itinerário

1º Dia - Chegada ao Funchal
Chegada, assistência e traslado para o hotel. Hospedagem.

2º Dia - Funchal
Estadia no hotel no regime escolhido. Dias inteiramente livres 
para atividades de carater pessoal. Possibilidade de participar 
em várias excursões facultativas organizadas localmente.

Último Dia - Saída do Funchal
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã. O 
quarto poderá conti nuar ocupado até as 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel. Tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Hotel Tipo de 
Quarto Período

3 Dias / 
2 Noites

Noite 
Extra

APA APA

Pestana 
Casino 
Park

Vista Mar 
Lateral

1 a 16 abr. + 1 a  
10 mai. + 10 jul. a 
28 ago. 

€ 278 € 123

17 a 30 abr. + 11 mai. a 
9 jul. + 29 ago. a  
31 out. + 20 fev. a 
31 mar.

€ 233 € 100

1 nov. a 25 dez. +  
2 jan. a 19 fev. € 198 € 84

Pestana 
Carlton Vista Mar

1 a 16 abr. + 1 a  
10 mai. + 10 jul. a 
28 ago.

€ 275 € 121

17 a 30 abr. + 11 mai. a 
9 jul. + 29 ago. a  
31 out. + 20 fev. a 
31 mar.

€ 233 € 100

1 nov. a 25 dez. +  
2 jan. a 19 fev. € 205 € 87

PORTO MONIZ

SANTANA

MACHICO

FUNCHAL
RIBEIRA BRAVA



SAÍDAS

Ilha de São Miguel

Ilha de São Miguel

Circuitos Europeus 205

SAÍDAS

Diárias de 1 abril 2017 a 31 março 2018

 HOTÉIS
SÃO MIGUEL
ROYAL GARDEN ★ ★ ★ ★ 

MARINA ATLÂNTICO ★ ★ ★ ★ 

NOTAS:
• O programa base inclui 3 dias / 2 noites. Para estadias 

superiores será necessário acrescentar o valor das 
noites extra indicadas na tabela de preços. 

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 2 noites de estadia no hotel escolhido com café da 

manhã
• Traslado aeroporto / hotel / aeroporto
• Taxas hoteleiras e de serviço

DESDE € 143
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Visitando: Ponta Delgada

Circuitos Europeus   205

Açores 
São Miguel
3 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Chegada a Ponta Delgada
Chegada, assistência e traslado para o hotel. Hospedagem.

2º Dia - Ponta Delgada
Estadia no hotel no regime escolhido. Dias inteiramente livres 
para atividades de carater pessoal. Possibilidade de participar 
em várias excursões facultativas organizadas localmente.

Último Dia - Saída de Ponta Delgada
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã. O 
quarto poderá continuar ocupado até as 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel. Tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.
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Preços por pessoa - PARTE TERRESTRE:

Hotel Tipo de 
Quarto Período

3 Dias /  
2 Noites Noite Extra

APA APA

Royal 
Garden Duplo

1 abr. a 28 mai. + 
1 a 31 out. € 167 € 61

29 mai. a 30 set. € 196 € 75

1 nov. a 23 dez. +  
3 jan. a 31 mar. € 143 € 48

Marina 
Atântico

Duplo 
Vista Mar

1 abr. a 28 mai. +  
1 a 31 out. € 220 € 87

29 mai. a 30 set. € 258 € 106

1 nov. a 23 dez. +  
3 jan. a 31 mar. € 189 € 71

RIBEIRA GRANDE

PONTA DELGADA

SETE CIDADES

POVOAÇÃO

NORDESTE



 HOTÉIS
ILHA DA TERCEIRA
HOTEL TERCEIRA MAR ★ ★ ★ ★ 

ILHA DO FAIAL
HOTEL DO CANAL ★ ★ ★ ★ 

ILHA DE SÃO MIGUEL
ROYAL GARDEN HOTEL ★ ★ ★ ★ 

NOTAS:
• Este circuito está calculado com base na Sata 

Internacional Classe “N” e Sata Air Açores Classe 
“Y”, voos puros e diretos (classes de reserva e tarifa 
aérea sujeito a alteração por parte da companhia 
aérea).

• As taxas de aeroporto, segurança e combustível 
no valor de € 44 estão incluídas nos preços acima 
indicados, sujeitas às alterações legais até à 
emissão dos bilhetes.”

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 2 noites na Terceira + 2 noites no Faial + 3 noites em 

São Miguel, 
• passagem aérea em classe turística, franquia 

de 20 kg de bagagem, 
• Traslado aeroporto - hotel - aeroporto, 
• Estadia nos hotéis com café da manhã, 
• Taxas hoteleiras e de serviço.

DESDE € 927
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

206 Circuitos Europeus

SAÍDAS

Aos sábados de 1 Abril 2017 a 17 Março 2018

Visitando: Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada

Cicuito Açoriano
8 dias de viagem

Itinerário  

1º Dia - Lisboa > Angra do Heroísmo
Comparecimento no Aeroporto 2 horas antes da 
partida. Formalidades  de  embarque  e  partida  com  
destino à Terceira  em  avião  da SATA  Internacional.  
Chegada,  assistência  e  traslado  para o hotel escolhido. 
Hospedagem.

2º Dia - Angra do Heroísmo
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para 
atividades de caráter pessoal. Possibilidade de conhecer a 
ilha em excursão  organizada  localmente. Sugerimos um 
passeio  a  pé  pela cidade  de Angra  do  Heroísmo,  tombada  
Patrimônio  Mundial. Hospedagem.

3º Dia - Angra do Heroísmo > Horta
Café  da  manhã  no  hotel.  Em  hora  a  determinar  
localmente traslado para o aeroporto e partida com destino 
ao Faial em avião  da Sata Air Açores. Assistência  e  traslado  
para  o  hotel escolhido. Hospedagem.

4º Dia - Horta
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para 
atividades de  caráter  pessoal.  Possibilidade  de  participar  
em  várias  excursões facultativas organizadas localmente, 
tais como: Vulcão dos Capelinhos e visita à Ilha do Pico. 
Hospedagem

5º Dia - Horta > Ponta Delgada
Café  da  manhã  no  hotel.  Em  hora  a  determinar  
localmente, traslado para o aeroporto e partida com destino 
a São Miguel em avião da Sata Air Açores. Assistência e 
traslado para o hotel escolhido. Hospedagem.

6º e 7º Dias - Ponta Delgada
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para 
atividades de caráter pessoal. Possibilidade de participar em 
várias excursões facultativas organizadas localmente, tais 
como: Lagoa das Sete Cidades e estufas de ananases, Furnas 
e Lagoa do Fogo. Hospedagem.

8º Dia - Ponta Delgada > Lisboa 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o 
quarto poderá continuar ocupado até as 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de  cada hotel). Tempo  livre até a hora 
do  traslado  ao  aeroporto. Assistência nas  formalidades de  
embarque por pessoal especializado da Abreu/Portugal. Feliz 
viagem de  regresso.

Ilha da Terceira

Preço por pessoa

Partidas Duplo Supl. Individual

1, 8, 15, 22 e 29 abr. + 6, 13, 20 mai.  
+ 7, 14, 21 e 28 out. € 1.034 € 371

27 mai. + 3, 10, 17 e 24 jun. + 1, 8, 15, 
22 e 29 jul. + 5, 12, 19 e 26 ago.  
+ 2, 9, 16, 23 e 30 set.

€ 1.170 € 527

4, 11, 18 e 25 nov. + 2, 9 e 16 dez. + 
76, 13, 20 e 27 jan. + 3, 10, 17 e  
24 fev. + 3, 10 e 17 mar.

€ 927 € 260

GRAÇIOSA

TERCEIRA

SÃO MIGUEL

SANTA MARIA

CORVO

FLORES

SÃO JORGEFAIAL

PICO

ANGRA DO HEROÍSMO

PONTA DELGADA
HORTA



A não perder

RATATOUILLE: THE ATTRACTION 

Prepare-se para ser reduzido ao tamanho de um adorável pequeno rato, durante o tempo de uma experiência Disney®
 única! 

Rémy e os seus amigos proporcionam-lhe um furacão de bom humor no restaurante «Chez Gusteau». Fuja ao Chef Skinner, 

que se lança em sua perseguição, vá em frente, mergulhe e evite obstáculos deliciosos nesta nova aventura que o vai deixar 

com água na boca! Complete esta experiência culinária com uma refeição no «Bistrot Chez Rémy» e com um momento de 

compras na loja de recordações de estilo parisiense

RESTAURANTE «BISTROT CHEZ RÉMY»

No Parque Walt Disney Studios®

Novo

PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONSULTE-NOS



CONTRATO DE ADESÃO: As Condições Gerais aplicáveis a estes programas de viagem são as expressas no Contrato de Adesão especificado, em cada programa, no  
nosso site www.abreutur.com.br

http://www.abreutur.com.br/
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