Londres, Paris e Alemanha Mágica A partir de 1.545 €
13 ou 15 Dias

Visitando: Londres / Paris / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Dresden / Nuremberg / Rothemburg / Munique

SAÍDAS 2019

Saídas 2019

A LONDRES: SÁBADOS

A PARIS: SEGUNDAS-FEIRAS

2019

11

3

2019

Junho

22

Julho

06, 20

Agosto

03, 17, 31

Dia 1º (Sáb): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.
Dia 2º (Dom): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Tempo livre para aproveitar a cidade
e passear por suas avenidas e pontos turísticos.
Acomodação no hotel.
Dia 3º (Seg): Londres
Café da manhã no hotel e saída para fazer a visita
à cidade percorrendo suas principais avenidas e
monumentos, Piccadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadia de Westminster e terminar em frente ao Palácio de Buckingham para
assistir à troca de guarda caso se realize neste
dia. A visita termina após a troca de guarda.
Tarde livre. Retorno para o hotel fica por sua
conta.
Dia 4º (Seg): Londres / Paris pelo Eurotunel
Café da manhã e saída para Folkestone onde
nosso o ônibus sairá em trem que nos conduzirá
através do Canal da Mancha pelo Eurotunnel.
Chegada a Calais e continuação a Paris pela
rodovia, onde chegaremos no final da tarde.
Saída para fazer uma visita por Paris iluminada,
e teremos a oportunidade de realizar um belo
passeio pelo rio Sena a bordo dos populares
“Bateaux Mouche”. (Passeio em Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
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+

Junho

24

Agosto

Julho

08, 22

Setembro 02

Para os passageiros iniciando os serviços em
Paris: Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. No
fim da tarde saída para realizar o tour de Paris
iluminado, e teremos a ocasião de realizar um
belo passeio em barco pelo Sena a bordo dos
populares “Bateaux Mouche”. (Passeio no Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 5º (Ter): Paris
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio
pela cidade, suas principais avenidas e monumentos como: a ilha de la Cité, Notre Dame, o
Arco do Triunfo, Campos Elíseos, os Inválidos, a
Opera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de
subir a mesma para admirar uma bela panorâmica de toda Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar
incluída no Pacote Plus P+). Nosso passeio termina no centro da cidade. Tarde livre. Sugerimos
fazer uma visita opcional a Versalles para visitar
seu belo palácio e famosos jardins e pela noite
assistir opcionalmente ao espetáculo do Moulin
Rouge, Paradis Latin ou outro. Acomodação no
hotel.
Dia 6º (Qua): Paris
Café da manhã. Neste dia vamos passear livremente pela cidade e seus bulevares, visitaremos
alguns museus e opcionalmente o carismático
bairro de Montmartre e a catedral de Notre
Dame. Pela noite poderemos assistir opcionalmente a um espetáculo em um autêntico cabaré
e degustar uma taça de champanhe. Acomodação no hotel.

Europa Central e Europa do Leste

05, 19

Dia 7º (Sex): Paris / Frankfurt (620 km)
“Passeio pelo Reno”
Depois do café da manhã sairemos em direção da
região do Champanhe, seguindo nossa viagem
até a Alemanha para chegar as margens dorso
Reno, pelo qual faremos um delicioso passeio
de barco embarcando em Boppard até St Goar
(Almoço no barco incluído no Pacote Plus P+) de
onde continuaremos nossa viagem até Frankfurt.
Acomodação em Frankfurt ou arredores.
Dia 8º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(558 km)
Café da manhã e saída para fazer um passeio
panorâmico da cidade de Frankfurt, passando
pela catedral, o Römerberg, a prefeitura Römer,
a igreja Paulskirche, a casa de Goethe e a antiga
Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das Agulhas,
que se ergue a magnífica catedral e a igreja de
São Severo. Tempo livre para passear pelo centro
histórico. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Pela tarde continuamos nossa rota até Berlim.
Acomodação no hotel. Para os passageiros iniciando serviços em Berlim: Chegada e traslado
ao hotel. Dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Dom): Berlim
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da
cidade, percorrendo entre outros monumentos a
porta de Brandenburgo, a igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os restos do famoso
muro. Berlim é famosa pelos seus museus e galerias de arte. Tempo livre para almoçar. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos

uma visita opcional a ilha dos museus onde estão
importantes obras de arte, com visita e entrada ao
museu Pérgamo e ao museu egípcio. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 10º (Seg): Berlim
Café da manhã e dia livre na capital alemã para
seguir desfrutando de sua beleza e suas animadas zonas comerciais. Opcionalmente poderemos realizar uma excursão a vizinha Potsdam,
capital de Brandemburgo e antiga residência
dos reis de Prussia. Visitaremos o Palácio de
Cecilienhof e passearemos pelos encantadores
jardins do famoso Palácio de Sanssouci, de estilo
barroco. (Visita incluída no Pacote Plus P+). (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tempo livre.
Acomodação no hotel.
Dia 11º (Ter): Berlim / Dresden (200 km)
Café da manhã e saída até a bela cidade de Dresden, onde faremos uma visita panorâmica passando
pelos terraços do Elba, a ponte de Augusto, o conjunto do Palácio Imperial e a catedral. Almoço e
tarde livre em Dresden para seguir conhecendo os
encantos desta charmosa cidade. (Jantar incluído
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 12º (Qua): Dresden / Nuremberg
(320 km)
Café da manhã e saída até a cidade de Nuremberg. Almoço. Posteriormente faremos uma
visita panorâmica pelos lugares mais relevantes
da cidade. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.

Londres

Dia 13º (Qui): Rota Romântica: Nuremberg / Rotemburgo / Munique (334 km)
Café da manhã e saída até uma das jóias do
país dos Francos, a romântica Rotemburgo,
conhecida por seus edifícios de madeira e
suas fábricas de brinquedos. Almoço e saída
até Munique, capital da Baviera. Passaremos
a tarde visitando a cidade com sua adega
Theatiner, o Maximilianeum, sede do parlamento Bávaro, a catedral e a Marienplatz, com
sua esbelta prefeitura, em cuja torre os sinos
tocam todos os dias. (Jantar na cervejaria típica incluída no pacote Plus P +). Acomodação
no hotel.
Dia 14º (Sex): Munique
Café da manhã e dia livre em Munique com
possibilidade de realizar uma visita opcional ao

Castelo de Neuschwanstein, em uma paisagem
sonhadora, com colinas e rodeadas de montanhas, foi construído por Luis II da Baviera, conhecido como o Rei Louco, e onde Walt Disney se
inspirou para criar o castelo da Bela Adormecida.
(Almoço em Fussen e visita ao castelo incluídos
no Pacote Plus P+). Volta a Munique. (Jantar
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 15º (Sáb): Munique
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs

NOTAS IMPORTANTES
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Durante a comemoração de congressos a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.
• Em Munique durante congressos e a feira da cerveja, a hospedagem poderá ser nos arredores da cidade.
• Não é possível realizar noites extras depois que o tour termina em Munique durante a celebração da festa da
cerveja.

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Berlim
3

REINO
UNIDO
ALEMANHA

Londres
2
1
Frankfurt
1
3
París
FRANÇA

SI

Double Tree Hilton Chelsea

París

Mercure Porte Orleans / Mercure Porte Versailles Expo

Frankfurt

Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia

Berlim

Andels Viena House / Berlim Mark

Dresde

Wyndham Garden / Penc Hotel

Núremberg

Park Plaza / Ring Hotel Merkur

Munique

NH Messe / Nyx / Courtyard City 4*

1 Núremberg

2 Munique

O Tour Inclui

• Acomodação e café da manhã nos hotéis da categoria Turista Superior / Primeira.
• 3 Almoços na Alemanha ( sem bebida).
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante todo o itinerário.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas guiadas com guia em espanhol.
• Visita noturna de Paris.
• Transporte em ônibus ou trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas de Ferry).
• Passeio pelo Reno.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
NO

Não inclui

• Entradas a museus ou monumentos (exceto nos lugares indicados), bebidas, gorjetas.
• Taxas de estadia

Cat. Única

Londres

Dresde

Pacote Plus
13 OU 15 DIAS: LONDRES OU PARIS / MUNIQUE: 420 € INCLUI 10 REFEIÇÕES E 4 EXTRAS

• Jantar em Fussen (Neuschwanstein)

REFEIÇÕES

• Almoço em cruzeiro pelo Reno
• Almoço em Erfurt
• Jantar em Berlim
• 2 Almoços em Berlim
• Jantar em Dresden
• Jantar em Nuremburg
• Jantar em Munique
• Jantar em cervejaria típica em Munique

EXTRAS

• Passeio de barco pelo Sena (Bateaux Mouche)
• Subida a torre Eiffel (2º Piso)
• Excursão à Postdam
• Visita do Castelo de Neuschwanstein (Rei
Loco)

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Categ.

24 Jun

08 Jul / 19 Ago

02-Set

Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020

Tour 13 Dias:
París / Munique
Iti CE313

Categ. Única

1.620

1.545

1.620

595

Tour

Categ.

22 Jun

06 Jul / 17 Ago

31-Ago

Sup. Apt. Ind.
1 Abr / 31 Out - Abr 2020

Tour 15 Dias:
Londres / Munique
Iti CE314

Categ. Única

1.950

1.965

1.950

775

• Taxas de permanência e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que são cobrados pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pagamento direto pelo cliente ao hotel € 20.
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