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Europa para DOS: 9 “Europa Magnífica” A partir de 3.630 €
+

20

21 ou 22 Dias
Visitando:  Madri / San Sebastian / Bordeaux / Região do Loire / Paris / O Reno / Frankfurt / Munique / Salzburgo / Viena 

/ Liubliana / Veneza / Pádua / Florença / Siena / Assis / Roma / Costa Azul / Bar-celona / Zaragoza / Madri

Dia 1º (Sex): Brasil 
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Madri. 

Dia 2º (Sáb): Madri 
Café da manhã. Chegada ao aeroporto e tras-
lado ao hotel. Pela tarde faremos um passeio 
por Madri iluminado ( durante as datas de pri-
mavera e verão, devido ao entardecer tardio, as 
visitas poderão ser feitas com a luz do dia) e aos 
arredores da Praça Maior onde poderemos op-
cionalmente degustar umas saborosas tapas em 
um dos seus múltiplos restaurantes. (Jantar de 
tapas incluído no Pacote Plus P+). Acomodação 
no hotel. 

Dia 3º (Dom): Madri 
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade 
passando pela Castelhana, Gran Via, Cibeles 
e Netuno, Porta de Alcalá, as Cortes, Porta do 
Sol, Praça Maior e Praça Oriente, e ao Madri 
moderno. Tarde livre. Sugerimos fazer uma ex-
cursão a cidade imperial de Toledo, para admi-
rar sua catedral e passear por suas ruas, que nos 
transportam a idade média e ficarmos extasiado 
diante das pinturas de El Greco. (Almoço típico 
e Visita a Toledo incluídos no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Seg): Madri / San Sebastian / 
Bordeaux 
Café da manhã e saída até San Sebastian. Tempo 
livre. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Conti-
nuação até a França. Chegada a Bordeaux. Aco-
modação no hotel. 

Dia 5º (Ter): Bordeaux / Região do Loire 
/ Paris (610 km) 
Café da manhã buffet e saída até a região dos 
Castelos de Loire, onde teremos a oportunidade 
de fazer uma parada e admirar exteriormente 
seus famosos castelos. Breve parada e con-
tinuação à Paris. No final da tarde saída para 
fazer um passeio por Paris iluminada e realizar 
opcionalmente um belo passeio de barco pelo 

Sena à bordo dos populares “Bateaux Mouche”. 
(Passeio no Bateaux Mouche incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 6º (Qua): 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 Elíseos, 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 Versalhes 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 7º (Qui): Paris 
Café da manhã. Neste dia vamos passear li-
vremente pela cidade e seus bulevares, pos-
sibilidade de visita ao museu do Louvre para 
conhecer sua grande coleção de arte. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 8º (Sex): Paris / Frankfurt (620 km) 
“Passeio Pelo Rio Reno” 
Café da manhã. Sairemos em direção a região da 
Champagne, seguindo viagem a Alemanha para 
chegar as margens do rio Reno pelo qual fare-
mos um delicioso passeio em barco em Boppard 
até St. Goar para prosseguir nosso caminho até 
Frankfurt. (Almoço durante passeio no Reno in-
cluído no Pacote Plus P+). Tempo livre em Frank-
furt para conhecer o centro onde poderemos 
passear até o regresso ao hotel. Acomodação 
no hotel em Frankfurt ou arredores. 

Dia 9º (Sáb): Frankfurt / Munique
(440 km) 
Café da manhã buffet no hotel. Saída até uma 
das mais belas regiões da Alemanha, conhecida 
como a Alemanha Romântica. Chegada à Muni-

que. Tarde livre para poder conhecer a cidade, 
sua charmosa catedral, seus museus, palácios 
e edifícios históricos. Pela noite jantar em uma 
cervejaria típica da Baviera (Jantar incluído no 
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 10º (Dom): Munique /Salzburgo / 
Viena (435 km) 
Café da tarde. Saída em direção à fronteira com 
a Áustria. Parada e tempo livre na charmosa 
cidade de Salzburgo, cidade natal de Mozart, 
que está catalogada como Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO, por sua harmoniosa 
combinação entre paisagem e arquitetura. Con-
tinuação até a capital Viena. Chegada e Acomo-
dação no hotel. 

Dia 11º (Seg): Viena 
Café da manhã. Saída para fazer nosso passeio 
pela cidade. Ao longo dos Rings, poderemos ad-
mirar seus suntuosos edifícios como o museu da 
belas artes e ciências, o parlamento, a prefeitura 
até chegar ao palácio de Schonbrunn, antiga re-
sidência da família imperial. Ao terminar nossa 
visita, tempo livre. Pela noite sugerimos assistir 
opcionalmente a um jantar e espetáculo de val-
sas Vienenses e do folclore austríaco. (Jantar e 
espetáculo incluídos no Pacote Plus P+). Acomo-
dação no hotel. 

Dia 12º (Ter): Viena / Liubliana / Veneza 
(625 km) 
Café da manhã. Saída até Graz para cruzar a fron-
teira com a Eslovênia e chegar a sua charmosa 
capital Liubliana. Tempo livre para passear por 
seu centro antigo, conhecer o mercado central 
e a catedral de São Nicolás. A tarde saída até 
Veneza. Acomodação no hotel. 

Dia 13º (Qua): Veneza / Pádua / Florença 
(475 km) 
Café da manhã. Saída para efetuar a visita da 
cidade a pé, finalizando na praça de San Mar-
cos, incluindo a visita de uma famosa oficina 
de cristal Veneziano. Podemos aproveitar para 

fazer um passeio de gôndola pelos canais. 
Tempo livre para almoçar na cidade. (Passeio 
em gôndola incluído no Pacote Plus P+). Saída 
até Pádua, onde teremos tempo livre para visi-
tar a basílica de Santo Antônio. Continuação a 
Florença, a cidade mais bela da Europa, por sua 
riqueza arquitetônica e artística. Acomodação 
no hotel. 

Dia 14º (Qui): Florença 
Café da manhã. Pela manhã passeio ao centro 
artístico da cidade com seu Duomo, o Cam-
panário de Giotto, o Batistério de São João, a 
igreja de São Lourenço, a praça da Signoria, a 
Loggia dei Lanzi e a igreja de Santa Maria de 
Fiori, terminando na Ponte Vecchio, antigo cen-
tro comercial da cidade. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos visitar o 
famoso museu da Academia para admirar suas 
obras, o David de Michelangelo. Acomodação 
no hotel. 

Dia 15º (Sex): Florença / Siena / Assis / 
Roma (382 km) 
Café da manhã e saída para realizar um dos 
dias mais completos de nossa viagem. Um 
pouco mais tarde estaremos na praça do 
Campo de Siena e recordaremos as belas ima-
gens da famosa “corrida do palio” celebrada 
todos os anos. Continuamos viagem com des-
tino a Assis, a cidade de São Francisco. Tempo 
livre para almoçar e conhecer as basílicas su-
perior e inferior. (Almoço incluído no Pacote 
Plus P+). Continuação a Roma. Pela última 
hora da tarde faremos um passeio por Roma 
iluminada para admirar todo o esplendor da ci-
dade e seus belos monumentos. Acomodação 
no hotel. 

Dia 16º (Sáb): Roma 
Café da manhã. Saída para realizar opcio-
nalmente uma visita detalhada ao Vaticano 
incluindo seus museus, Capela Cistina e a ba-
sílica do Vaticano. (Visita ao museu Vaticano 
incluído no Pacote Plus P+). Ao término da 
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• 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 € 45

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
• Acomodação e café da manhã nos hotéis. 
• Transporte em ônibus de turismo. 
• Acompanhamento de um guia durante todo o itinerário de ônibus desde Madri. 
• Acompanhamento de guia durante o roteiro de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e 

espanhol) nas saídas em vermelho. 
• Visitas indicadas no itinerário com guia falando espanhol. 
• Passeio noturno em Madri, Paris e Roma. 
• Passeio de barco pelo rio Reno. 
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS. 
• Bolsa de viagem. 
Não inclui: 
• Taxas de estadia

O Tour IncluiSI

Florença

Cidade Cat. Confort Cat. Superior

Madri Praga  Rafael Atocha / Agumar
Bordeaux Novotel Burdeaux Le Lac Novotel Burdeaux Le Lac
Paris Cad Ibis: Ibis Porte de Orleans Mercure Porte Versalles  / Mercure Porte Orleans

Frankfurt
NH Morfelden  / Holiday Inn Express Messe 
 / Tryp By Wyndham / Dorint

Leonardo Royal / Holiday Inn Alter Oper

Munique Super 8 City West  Couyard By Marriot
Viena Zeitgistr / BW Amedia Roomz Prater / Arcotel Wimberger
Veneza Russot  Delfino / Lugano Torreta
Florença Ih Firenze Business Palazzo Ricasolli  / Nill
Roma Barcelo Aran Park Barcelo Aran Mantegna
Costa Azul Holiday Inn Cannes / Amarante Holiday Inn Cannes / Amarante
Barcelona Rafael Badalona / Rialto Hotel Medinacelli / Ac Som

Hotéis previstos ou similares
Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Jantar de tapas em Madri 
• Almoço típico em Toledo 
• Almoço em San Sebastian 
• Almoço no cruzeiro pelo Reno 
• Jantar em Munique 
• Jantar em Viena* 
• Almoço em Florença 
• Almoço em Assis 
• Almoço em Roma 

• Almoço em Pisa 
• Almoço no Puerto Olímpico 

EXTRAS
• Visita a Toledo 
• Passeio no Bateaux Mouche 
• Subida a torre Eiffel (2º piso) 
• Espetáculo de Valsas em Viena* 
• Passeio de Gôndola em Veneza 
• O Vaticano: Seu museu e Capela Cistina

21 OU 22 DIAS: MADRI / BARCELONA OU MADRI: 610 € INCLUI 11 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

visita, faremos um passeio panorâmico da “ci-
dade eterna” visitando a Praça de Veneza com 
o monumento a Vitor Emanuel II, os Foros Im-
periais e Romanos, São João de Latrán, o tem-
plo de Vesta, o Coliseu, Arco de Constantino, 
a Via Veneto e o castelo de Santo Angelo. Ao 
término de nossa visita, sugerimos desfrutar 
de um bom almoço em um restaurante típico 
Itáliano. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Acomodação no hotel. 

Dia 17º (Dom): Roma 
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos 
tomar uma excursão de dia inteiro para visitar a 
cidade de Nápoles e a bela ilha de Capri. Aco-
modação no hotel. 

Dia 18º (Seg): Roma / Pisa / Cannes ou 
Costa Azul(653 km) 
Café da manhã. Saída até Pisa. Tempo livre para 
visitar o conjunto histórico e sua famosa torre 
inclinada. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). 
Continuação até o Norte seguindo a costa pela 
Riviera das Flores, chegando à Nice ou Costa 
Azul no final da tarde. Acomodação no hotel em 
Cannes ou Costa Azul. 

Para os passageiros terminando serviços em 
Roma: Café da manhã e tempo livre até ser con-
duzido ao aeroporto para embarcar em voo de 
regresso. 

Dia 19º (Ter): Cannes ou Costa Azul / 
Barcelona (682 km) 
Café da manhã. Saída até a fronteira com a Es-

panha chegando a Barcelona. Acomodação no 
hotel. 

Dia 20º (Qua): Barcelona 
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade, 
passando por suas principais avenidas como 
a Praça da Cataluña, o Passo da Graça, a Dia-
gonal, a Sagrada Família de Gaudí, (externo) 
o bairro gótico com a catedral, as Ramblas e 
finalmente o parque Montjuic, onde desfruta-
remos de uma bela vista panorâmica da cidade 
e seu porto. Tempo livre para almoçar no Porto 
Olímpico. (Almoço no Porto Olímpico incluído 
no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 21º (Qui): Barcelona / Zaragoza / 
Madri (635 km) 
Café da manhã. Saída até Zaragoza onde fare-
mos uma breve parada junto a basílica. Conti-
nuação a Madri. Acomodação no hotel. 

Para os passageiros terminando os serviços em 
Barcelona: Café da manhã. Na hora prevista 
traslado ao aeroporto para embarcar em voo 
de saída. 

Dia 22º (Sex): Madri 
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 as 10h

*Viena: de novembro à março o almoço será em um restaurante típico e pela noite espetáculo de 
valsas no Kursalon.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria 29 Mar / 12 Abr 19 Abr / 21 Jun 28 Jun / 23 Ago 30 Ago / 18 Out 25 Out / 20 Mar 27 Mar / 24 Abr

Tour 21 Dias:
Madri / Barcelona

Iti ED726

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 4.380 4.160 3.810 4.160 3.630 4.480

Preço por pessoa 2.190 2.080 1.905 2.080 1.815 2.240

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 4.880 4.730 4.310 4.730 4.150 5.090

Preço por pessoa 2.440 2.365 2.155 2.365 2.075 2.545

Tour 22 Dias:
Madri / Madri

Iti ED727

Categ. Confort
Preço 2 pessoas 4.460 4.280 3.890 4.280 3.730 4.610

Preço por pessoa 2.230 2.140 1.945 2.140 1.865 2.305

Categ. Superior
Preço 2 pessoas 4.980 4.860 4.420 4.860 4.260 5.230

Preço por pessoa 2.490 2.430 2.210 2.430 2.130 2.615

€
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