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A partir de 2.270 €

+
18

17 ou 19 Dias
Visitando:  Londres / Paris / Bruxelas / Gante / Bruges / Antuérpia / A Haia / Amsterdã / Colônia / O Reno / Frankfurt / 

Erfurt / Berlim / Dresden / Nuremberg / Rotemburg / Munique

Gira Centro Europeia Mágica
Bruges

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 ter-
minar 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 Euro-
tunel
Café da manhã e saída para Folkestone onde 
nosso o ônibus sairá em trem que nos conduzirá 
através do Canal da Mancha pelo Eurotunel. 
Chegada a Calais e continuação a Paris pela ro-
dovia, onde chegaremos no final da tarde. Saída 
para fazer uma visita por Paris iluminada, e tere-
mos 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.

Para os passageiros iniciando os serviços em 
Paris: Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. A 

última hora do dia saída para realizar o tour Paris 
iluminado. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Ter): Paris
Café da manhã. Saída para efetuar o passeio 
pela cidade, suas principais avenidas e monu-
mentos como: a ilha de la Cité, Notre Dame, o 
Arco do Triunfo, Campos Elísios, os Inválidos, a 
Opera e a Torre Eiffel, tendo a oportunidade de 
subir a mesma para admirar uma bela panorâ-
mica de toda Paris. (Subida a torre Eiffel 2º andar 
incluída no Pacote Plus P+). Nosso passeio ter-
mina 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 livre-
mente 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 opcional-
mente a um espetáculo em um autêntico cabaré 
e degustar uma taça de champanhe. (Cabaré Pa-
radis Latin com bebidas incluído no Pacote Plus 
P +). Acomodação no hotel.

Dia 7º (Qui): Paris / Bruxelas (252 km)
Café da manhã e saída para Bruxelas. Chegada e 
visita panorâmica a cidade com a esplêndida ca-
tedral de Saint-Michel, o Bairro de Heizel com o 
célebre Atonium, a Praça Royale, Palácio Real e a 
parte antiga com a magnífica Grand Platz, possi-

velmente a mais bonita de toda a Europa. Tempo 
livre. À noite podemos opcionalmente desfrutar 
de um jantar típico no entorno da Grand Platz. 
(Jantar típico incluído no Pacote Plus P+). Aco-
modação no hotel.

Dia 8º (Ter): Bruxelas / Gante / Bruges 
(168Km) 
Café da manhã e saída para a cidade de Gante, 
com sua magnífica catedral São Bavon, onde 
está exposto o famoso Cordeiro Místico e a ci-
dade antiga de ambiente medieval. Tempo livre 
para passear pela cidade e continuação a Bru-
ges, preciosa cidade com seus inúmeros canais 
que a cruzam e nos recordam Veneza. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Visita à cidade: o 
Lago do Amor, a Praça Maior e Atalaya. Possibili-
dade de fazer um passeio de barco pelos canais. 
Acomodação no hotel.

Dia 9º (Qua): Bruges / Antuérpia / Haia / 
Amsterdã (280Km) 
Café da manhã buffet e saída para Antuérpia, a 
cidade de Rubens, o segundo porto mais impor-
tante da Europa e o mercado de diamantes mais 
importante da Europa Ocidental. Paramos em 
sua Praça Maior com suas casas cheias de histó-
ria. Tempo livre e continuação até Haia, a capital 
administrativa da Holanda, onde se levanta o 
Parlamento e o Palácio da Paz. Chegada a Am-
sterdã ao meio dia. A tarde, saída para visitar a 
cidade a bordo de um barco que nos conduzirá 
por seus canais e de onde poderemos admirar 
suas fachadas e igrejas dos séculos XVI e XVII, e o 
porto antigo da cidade. Ao final da visita, termi-
namos em uma joalheria. Acomodação no hotel. 

Dia 10º (Qui): Amsterdã 
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre para 
desfrutar desta encantadora cidade. Sugerimos 
fazer uma visita opcional às vilas próximas Volen-
dam, típico povoado de pescadores, e a Marken 
situada em uma ilha unida ao continente por um 
dique. Poderemos visitar também uma fábrica 
de queijo holandês. (Visita e almoço incluídos 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 11º (Sex): Amsterdã / Colônia / O 
Reno / Frankfurt (510 km) “Cruzeiro 
pelo Rio Reno” 
Café da manhã e saída até Colônia. Tempo 
livre para poder visitar sua bela catedral e con-
tinuação as margens do rio Reno onde embarca-
remos em Boppard para realizar um cruzeiro pelo 
rio até St. Goar. (Almoço no barco incluído no 
Pacote Plus P+). Continuação a Frankfurt, onde 
chegaremos ao centro da cidade. Tempo livre 
para percorrer a pé pelo seu centro histórico, a 
praça do Romer. Acomodação no hotel. 

Dia 12º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim 
(558 km) 
Café da manhã e saída para fazer um passeio 
panorâmico da cidade de Frankfurt, percorrendo 
a catedral, o Römerberg, a prefeitura Römer, a 
catedral, a igreja Paulskirche, a casa de Goethe 
e antiga Ópera. Saída até Erfurt, a cidade das 
Agulhas, onde-se ergue uma sua magnífica 
catedral e a igreja de São Severo. Tempo livre 
para passear por seu centro histórico. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde conti-
nuaremos nossa rota até Berlim. Acomodação 
no hotel. 
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• 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.

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. Confort Cat. Superior

Londres Ibis Earl Court / Royal National Double Tree Hilton Chelsea

París  Ibis Porte de Orleans o similar Mercure París Porte Orleans

Bruxelas Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station

Bruges Green Hotel Velotel

Amsterdã Corendon / Ramada Corendon / Ramada

Frankfurt Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia 

Berlim Andels Viena House  / Berlim Mark Andels Viena House  / Berlim Mark 

Dresde Wyndham Garden  / NH Dresde Wyndham Garden  / NH Dresde 

Núremberg Park Plaza  / Ring Hotel Merkur Park Plaza  / Ring Hotel Merkur 

Munique NH Messe / Nyx  / Courtyard City 4* NH Messe / Nyx  / Courtyard City 4* 

Hotéis previstos ou similares

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar típico em Bruxelas 
• Almoço em Bruges 
• Almoço em Volendam 
• Almoço em cruzeiro pelo Reno 
• Almoço em Erfurt 
• Jantar em Berlim 
• 2 Almoços em Berlim 
• Jantar em Dresden 
• Jantar em Nuremberg 
• Jantar em Munique 

• Jantar em cervejaria típica em Munique 
• Almoço em Fussen (Neuschwanstein)

EXTRAS
• Subida a Torre Eiffel (2º piso) 
• Passeio de barco pelo Sena 
• Cabaret Paradis Latin 
• Excursão a Marken e Volendam 
• Excursão a Postdam.
• Visita do Castelo de Neuschwanstein

17 OU 19 DIAS: PARIS OU LONDRES / MUNIQUE: 635 € INCLUI 13 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

Dia 13º (Dom): Berlim 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâ-
mica da cidade, percorrendo entre outros 
monumentos a porta de Brandenburgo, a 
igreja Memorial do Kaiser Guillermo, o Rei-
chstag e os restos do famoso muro. Berlim é 
famosa pelos seus museus e galerias de arte. 
Almoço. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
À tarde, sugerimos uma visita opcional à Ilha 
dos Museus, onde você poderá ver importan-
tes obras de arte, com uma visita ao Museu 
Pergamon e ao Museu Egípcio, os dois mais 
famosos pelos tesouros que contêm. Jantar 
e acomodação no hotel. (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). 

Dia 14º (Seg): Berlim 
Café da manhã e dia livre na capital alemã para 
seguir desfrutando de sua beleza e suas ani-
madas zonas comerciais. Excursão opcional à 
Postdam, uma das cidades mais bonitas da Ale-
manha e capital de Brandemburgo, declarada 
Patrimônio da Humanidade. Nesta antiga resi-
dência de verão dos reis da Prússia, realizou-se 
a construção de um grande número de palácios 
esplêndidos, dos quais visitaremos o Palácio 
Novo de estilo renascentista com sua cúpula de 
cobre de cor verde, e logo após daremos um 
passeio pelos belos jardins do Palácio de Sans-
sousi. Retorno a Berlim e almoço. Acomodação 
no hotel. 

Dia 15º (Ter): Berlim / Dresden (200 km) 
Café da manhã e saída até a bela cidade de 
Dresden, onde faremos uma visita panorâmica 
percorrendo os terraços do Elba, a ponte de 
Augusto, o conjunto do Palácio Imperial e a 
catedral. Almoço e tarde livre para seguir con-
hecendo os encantos desta charmosa cidade. 
Jantar e acomodação no hotel. (Jantar incluído 
no Pacote Plus P+).

Dia 16º (Qua): Dresden / Nuremberg 
Café da manhã e saída rumo a Nuremberg. 
Almoço. Posteriormente faremos uma visita 
panorâmica pelos lugares mais relevantes da 
cidade. Jantar e acomodação no hotel. (Jantar 
incluído no Pacote Plus P+). 

Dia 17º (Qui): Rota Romântica: Nurem-
berg / Rotemburgo / Munique (334 km) 
Café da manhã e saída até uma das jóias do país 
dos Francos, a romântica Rotemburgo, conhe-
cida por seus edifícios de madeira e suas fábri-
cas de brinquedos. Almoço e saída até Munique, 
capital da Baviera. Passaremos a tarde visitando 
a cidade com sua adega Theatiner, o Maximilia-
neum, 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 18º (Sex): Munique 
Café da manhã e dia livre em Munique com possi-
bilidade de realizar uma visita opcional ao Castelo 
de Neuschwanstein, em uma paisagem sonha-
dora, 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 Pa-
cote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 19º (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 congressos a acomodação pode ser feita no arredores das cidades. **
• 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

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categ.  20 Jun 04 Jul / 29 Ago Sup. Apt. Ind.

Tour 17 Dias:
París / Munique

Iti CE317

Categ. Confort 2.340 2.270 845
Categ. Superior 2.565 2.495 930

Tour Categ.  18 Jun 02 Jul / 27 Ago Sup. Apt. Ind.

Tour 19 Dias:
Londres / Munique

Iti CE318

Categ. Confort 2.670 2.595 980
Categ. Superior 2.780 2.680 1.110

€

ALEMANHA

REINO
UNIDO

FRANÇA

BÉLGICA

PAÍSES
BAJOS

Berlim

Frankfurt

Londres

París

Bruxelas

Amsterdã

Bruges

París

2

3

1

2

1

1

Núremberg

Dresde

Munique 2

1

1

3

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

Não incluiNO

• 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 € 24


