Siena

Grande Gira de toda Europa

A partir de 2.835€

26 a 33 Dias

Visitando: Londres / Paris / Bruxelas / Bruges / A Haia / Amsterdã / Colônia / O Reno / Frankfurt / Erfurt / Berlim / Praga /
Budapeste / Viena / Liubliana / Veneza / Pádua / Pisa / Florença / Siena / Roma / Costa Azul / Barcelona / Madri

Saídas 2020 / 2021

05, 12, 19, 26
Outubro 06, 13, 20, 27
02, 09, 16, 23, 30 Novembro 03, 17
07, 14, 21, 28
Dezembro 01, 08, 15, 29
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

Dia 2º (Qua): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Dia livre para o primeiro contato com a
cidade e passear pelo centro comercial. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Qui): Londres
Café da manhã no hotel. Saída para fazer uma visita da cidade passando por suas principais avenidas e monumentos, Piccadilly Circus, Oxford
Street, Trafalgar Square, Abadia de Westminster
terminando em frente ao Palácio de Buckingham para assistir a troca de guarda, caso seja
celebrada neste dia. Tarde livre. Acomodação
no hotel.
Dia 4º (Sex): Londres / Paris Pelo Eurotunel
Café da manhã e saída em ônibus à Folkstone
onde embarcaremos em trem para cruzar o
Canal da Mancha pelo Eurotunel (Em algumas
saídas em Ferry).. Chegada à Calais e continuação pela rodovia à Paris onde chegaremos
no meio da tarde. No final da tarde saída para
fazer um passeio por Paris iluminado, (durante as
datas de primavera e verão, por anoitecer mais
tarde, as visitas se farão ainda com a luz do dia)
tendo a oportunidade de opcionalmente realizar um belo passeio de barco pelo Sena a bordo
dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio de
Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
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A PARIS: QUINTAS-FEIRAS
2021

2020

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

23-31

Saídas 2020 / 2021

A LONDRES: TERÇAS-FEIRAS
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

+

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

2021

2020
12, 26
09, 23
09, 23, 30
06, 13

Para os passageiros iniciando o tour em Paris:
Chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Na última hora da tarde, saída para realizar o tour de
Paris iluminado. (durante as datas de primavera
e verão, por anoitecer mais tarde, as visitas se
farão ainda com a luz do dia) Acomodação no
hotel.
Dia 5º (Sáb): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Saída para fazer
um passeio pela cidade, suas principais avenidas e monumentos como: a Ilha de Cité, Notre
Dame, o Arco do Triunfo, os Campos Elísios, os
Inválidos, a Ópera e a Torre Eiffel, onde teremos
a oportunidade de subir a mesma para admirar
uma bela vista panorâmica de toda Paris. (Subida
na Torre Eiffel 2º piso incluída no Pacote Plus
P+). Nossa visita terminará no centro da cidade.
Tarde livre. Sugerimos fazer uma visita opcional à
Versalhes para podermos admirar seu belo Palácio e os famosos jardins. Acomodação no hotel.
Dia 6º (Dom): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Destinaremos
este dia para passear livremente pela cidade,
seus passeios e bulevares, opcionalmente visitaremos o carismático bairro de Montmartre e a
catedral de Notre Dame. Pela noite sugerimos
assistir opcionalmente a um espetáculo em
um cabaret parisiense e degustar uma taça de
champanhe. (Cabaret Paradis Latin com bebidas incluídas no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
Dia 7º (Seg): Paris / Bruxelas (252 km)
Café da manhã e saída até Bruxelas. Chegada e

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

07, 14, 21, 28
Outubro 01, 08, 15, 22, 29
04, 11, 18, 25
Novembro 05, 19
02, 09, 16, 23, 30 Dezembro 03, 10, 17, 31
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24

visita panorâmica da cidade com a esplêndida
catedral de Saint-Michel, a Colonne du Congrès, o bairro de Heizel com a célebre Atonium,
a Praça Royale, Palácio Real e o centro antigo
com a magnífica Grand Platz possivelmente a
mais bela da Europa. Tempo livre. Pela noite poderemos opcionalmente desfrutar de um típico
jantar aos arredores da Grand Platz. (Jantar típico incluído no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
Dia 8º (Ter): Bruxelas / Gante / Bruges
(168 km)
Café da manhã buffet e saída até a cidade de
Gante, com sua magnífica catedral de San
Bavon, onde se expõe o famoso Cordeiro Místico e o centro antigo de ambiente medieval.
Tempo livre para passear pela cidade e continuação à Bruges, preciosa cidade com seus inumeráveis canais que cruzam e nos fazem lembrar
Veneza. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Visita da cidade: o Lago do Amor e o Beatério, a
Praça Maior e Atalaia. Possibilidade de fazer opcionalmente um passeio de barco pelos canais.
Acomodação no hotel.
Dia 9º (Qua): Bruges / Antuérpia / A
Haia / Amsterdã (280 km)
Café da manhã buffet e saída para Antuérpia,
a cidade de Rubens, o segundo maior e mais
importante porto junto com o mercado de diamantes mais importantes da Europa Ocidental.
Passaremos pela Praça Maior com suas casas
cheias de histórias. Tempo livre e continuação
até A Haia, a capital administrativa da Holanda,
onde se levanta o Parlamento e o Palácio da Paz.

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Chegada à Amsterdã ao meio-dia. Pela tarde
saída para efetuar a visita da cidade à bordo de
um barco que nos conduzirá por seus canais,
onde poderemos admirar suas fachadas e igrejas
do século XVI e XVII, e o porto antigo da cidade.
Ao final da visita entraremos em uma oficina de
diamantes. 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 as vizinhas cidades de
Volendam, típico povoado pesqueiro e Marken
situada em uma ilha unida ao continente por um
dique. Poderemos visitar também uma fábrica de
queijos holandeses. (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 buffet e saída até Colônia. Tempo
livre para poder visitar sua bela catedral e continuarmos pelas bordas do rio Reno à Boppard
onde embarcaremos para realizar um cruzeiro
pelo rio até St. Goar. (Almoço no barco incluído
no Pacote Plus P+). Continuação à Frankfurt,
onde chegaremos ao centro da cidade. Tempo
livre para percorrer a pé o seu centro histórico e a
Praça de Romer antes de regressarmos ao hotel.
Acomodação no hotel.
Dia 12º (Sáb): Frankfurt / Erfurt / Berlim
(563 km)
Café da manhã buffet. Pela manhã, saída até
Erfurt, maior cidade da Turíngia, se destaca
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por várias características como, a Catedral e a
igreja de São Severo, (que se tornou emblema
da cidade), e o centro medieval perfeitamente
conservado. Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Continuaremos nossa viagem à Berlim, chegada e resto
do dia livre para passear e apreciar o ambiente
desta cidade cosmopolita. Acomodação no
hotel.
Dia 13º (Dom): Berlim
Café da manhã buffet. Pela manhã visita panorâmica da cidade, passando por entre outros monumentos pela porta de Brandemburgo, a igreja
memorial do Kaiser Guillermo, o Reichstag e os
restos do famoso muro. Sugerimos ir até a ilha
dos museus para visitar um dos mais importantes museu da capital alemã, Apr iga o museu
Pergamo e o museu Egípcio. (Visita incluída no
Pacote Plus P+). Tempo livre para almoçar. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre.
Acomodação no hotel.
Dia 14º (Seg): Berlim / Dresden / Praga
(356 km)
Café da manhã. Pela manhã saída em ônibus até
Dresden. Tempo livre para conhecer o centro histórico desta bela cidade. Continuação à Praga.
Chegada e acomodação no hotel.
Dia 15º (Ter): Praga
Café da manhã buffet. Saída para realizar a visita panorâmica da cidade, conhecida como a
“cidade dourada”, onde conheceremos a ponte
de Carlos com suas belas estátuas e torres, a antiga torre da Prefeitura com o famoso relógio astronômico. Sugerimos um almoço em um típico
restaurante histórico de Praga. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Tarde livre onde sugerimos
fazer uma visita opcional detalhada ao castelo de
Praga. Acomodação no hotel.
Dia 16º (Qua): Praga
Dia livre em regime de acomodação e café da
manhã buffet para seguirmos conhecendo a
fundo está bela cidade. Possibilidade de realizar
uma excursão opcional à Karlovy Vary, famosa
cidade balneária situada a 125 km de Praga, que
conserva o seu ar vitorioso com almoço incluído.
(Visita e almoço incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 17º (Qui): Praga / Budapeste (530
km)
Café da manhã. Saída em ônibus através das planícies da Moravia até Bratislava, capital e maior
cidade da Eslováquia, com suas belas ruas e a
Porta de São Miguel, último vestígio da antiga
muralha. Tempo livre na cidade antes de continuarmos nossa rota até à Hungria para chegarmos a sua bela capital, Budapeste atravessando
a planície do Danúbio Chegada ao hotel. Nesta
noite poderemos assistir a um jantar com pratos
da cozinha húngara. (Jantar incluído no Pacote
Plus P+). Acomodação no hotel.
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Dia 18º (Sex): Budapeste
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a visita
desta cidade dividida em duas pelo rio Danúbio,
a esquerda está situada a zona do Buda, onde
encontraremos o castelo da Cidadela e o Bastião
dos Pescadores. A direita encontra-se a zona de
Pest, onde está o Parlamento, amplas avenidas
e o centro comercial da cidade. Tarde livre. Recomendamos assistir a um espetáculo folclórico
húngaro com jantar e fazer um cruzeiro de barco
pelo rio Danúbio. Acomodação no hotel.
Dia 19º (Sáb): Budapeste / Viena (236
km)
Café da manhã. Saída em ônibus até a capital
da Áustria onde chegaremos à tarde. Chegada
ao hotel. Tarde livre. Pela noite sugerimos assistir
opcionalmente a um jantar com espetáculo musical austríaco entre não nos faltará as famosas
valsas vienenses. (Jantar e espetáculos incluídos
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 20º (Dom): Viena
Café da manhã buffet. Saída para fazer nosso
passeio pela cidade com sua majestosa Ringstrasse, a avenida que concentra a maior parte
dos edifícios históricos da cidade, o Danúbio e
seus diversos braços e um passeio pelo centro
histórico. (Albertina, Hofburg, Praça da Maria
Teresa, etc). Na continuação, opcionalmente
poderemos realizar a visita dos Palácios Belvedere (exterior) e Schönbrunn (interior e exterior).
(Visita aos palácios de Viena incluídos no Pacote
Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 21º (Seg): Viena
Café da manhã buffet no hotel. Destinaremos o
dia para passear livremente pela cidade. Acomodação no hotel.
Dia 22º (Ter): Viena / Liubliana / Veneza
(625 km)
Café da manhã e saída até Graz para cruzar a
fronteira com Eslovênia e chegar a sua charmosa
capital Liubliana ao meio-dia. Tempo livre para
passear pelo seu centro antigo, conhecer o mercado central e a catedral de São Nicolás. A tarde
saída até Veneza. Chegada ao hotel e acomodação no hotel.
Dia 23º (Qua): Veneza / Pádua / Florença
(475 km)
Café da manhã buffet. Saída para efetuar a visita da cidade a pé finalizando na praça de São
Marcos, incluindo a visita de uma famosa oficina
de cristal veneziano. Tempo livre para almoçar na
cidade. Podemos aproveitar para fazer um Florencia passeio de gôndola pelos canais. (Passeio
de gôndola incluído no Pacote Plus P+). Saída
à Pádua, onde teremos tempo livre para poder
visitar a basílica de Santo Antônio. Continuação à
Florença, a cidade mais bela da Europa, por sua
riqueza arquitetônica e artística. Acomodação
no hotel.

Dia 24º (Qui): Florença
Café da manhã no hotel. Pela manhã percorreremos o centro artístico da cidade com seu
Duomo, o Campanário de Giotto, o Batistério de
São João, a igreja de São Lorenzo, a praça da
Signoria, a Loggia de Lanzi e a igreja de Santa
Maria de Fiore, terminando na Ponte Vecchio,
antigo centro comercial da cidade. (Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos
visitar o famoso museu da Academia para poder
admirar entre suas obras o David de Michelangelo. Acomodação no hotel.
Dia 25º (Sex): Florença / Siena / Assis /
Roma (382 km)
Café da manhã buffet e saída para realizar um
dos dias mais completos da nossa viagem. Mais
tarde estaremos na praça do Campo de Siena
e recordaremos as belas imagens da famosa
“corrida do palio” celebrada todos os anos.
Continuamos nossa viagem com destino à
Assis, a cidade de São Francisco. Tempo livre
para almoçar e conhecer as basílicas superior
e inferior. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Continuação à Roma. A tarde faremos um passeio de Roma iluminada (durante as datas de
primavera e verão, por anoitecer mais tarde, as
visitas se farão ainda com a luz do dia) para
podermos admirar todo o esplendor da cidade
e seus belos monumentos. Acomodação no
hotel.
Dia 26º (Sáb): Roma
Café da manhã buffet. Saída para realizar opcionalmente a visita detalhada do Vaticano,
incluindo os seus museus, Capela Cistina e basílica do Vaticano. (Visita ao museu do Vaticano
incluída no Pacote Plus P+). Ao término da visita
ao Vaticano faremos um passeio panorâmico da
cidade eterna passando pela praça de Veneza
com o monumento à Victor Emmanuel II, os
Fóruns Imperiais e Romanos, São João de Latrán,
o Templo de Vesta, o Coliseu, Arco de Constantino, a Via Veneto e o Castelo de Santo Angelo.
Ao término da nossa visita sugerimos desfrutar
de um bom almoço em um típico restaurante
italiano. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 27º (Dom): Roma
Café da manhã. Dia livre em Roma. Sugerimos
neste dia fazer uma excursão de dia completo
para visitar a cidade de Nápoles e a bela Ilha de
Capri. Acomodação no hotel.
Dia 28º (Seg): Roma / Pisa / Cannes ou
Nice (653 km)
Café da manhã buffet e saída até Pisa. Tempo
livre para visitar o conjunto histórico com 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 Cannes ao final da tarde. Acomodação no hotel.

Para os passageiros terminando seu tour
em Roma: Café da manhã. Em horário apropriado, traslado privativo ao aeroporto para
embarque em voo de regresso. Fim dos nossos serviços.
Dia 29º (Ter): Cannes ou Nice / Barcelona (682 km)
Café da manhã. Pela manhã saída à Arles, Nimes,
Montpellier e Barcelona onde chegaremos à
tarde. Acomodação
Dia 30º (Qua): Barcelona
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã
visita da cidade, passando por suas principais
avenidas como a Praça da Catalunha, o Passeio
de Gracia, a Diagonal, a Sagrada Família de
Gaudi, o bairro gótico com a catedral, as Ramblas e finalmente o parque de Montjuic onde
desfrutaremos de uma bela vista panorâmica da
cidade e seu porto. Tempo livre para o almoço
no Porto Olímpico. (Almoço no Porto Olímpico
incluído no Pacote Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 31º (Qui): Barcelona / Zaragoza /
Madri (635 km)
Café da manhã e saída até Zaragoza, onde efetuaremos uma parada. Continuação à Madri.
Chegada e acomodação no hotel. A tarde faremos um passeio por Madri iluminada (durante
as datas de primavera e verão, por anoitecer
mais tarde, as visitas se farão ainda com a luz
do dia) e pelos arredores da Praça Maior. Regresso ao hotel. Opcionalmente poderemos,
em um dos seus múltiplos restaurantes degustar as saborosas tapas. (Jantar de tapas
incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 32º (Sex): Madri
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade
passando pela Castelhana, Grande Via, Cibeles
e Netuno, a Porta de Alcalá, as Cortes, a Porta
do Sol e a Praça Oriente. Tempo livre para almoçar. Pela tarde poderemos fazer uma excursão opcional a bela e histórica cidade de Toledo,
admiraremos sua catedral, passear por suas ruas
que nos transportam a Idade Média, e admirar
as belas pinturas do El Greco. Acomodação no
hotel. (Almoço e visita à Toledo incluídos no Pacote Plus P+).
Dia 33º (Sáb): 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 desocupa
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Amsterdã
REINO
UNIDO

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Confort

Cat. Superior

Londres

Ibis Earl Court / Royal National

Holiday Inn Kensington Forum

Paris

Ibis Porte de Orleans

Mercure Porte Orleans

Bruxelas

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station

Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi
Station

Bruges

Green Park / Floris

Velotel

Amsterdã

Corendon / Courtyard Marriott

Corendon / Courtyard Marriott

Frankfurt

Holiday Inn Express Messe / Tryp By Wyndham

Leonardo Royal / Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper
/ Maritim

Berlim

Moxy

Maritim

Praga

Pyramida

Occidental Praha

Budapeste

Ibis Style City / Flamenco

Verdi Grand Hotel / Novotel Centrum / Novotel City

Viena

Simms / Best Western Amedia

Roomz Prater / Arcotel Wimberger

Veneza

Russot

Delfino / Lugano Torreta

Florença

Ih Firenze Business / Mirage

Nill / Raffaello

Roma

Occidental Aran Park

Barcelo Aran Mantegna / Shangrila

Costa Azul

Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park

Holiday Inn Cannes / Amarante / Hi Park

Barcelona

Hotel Medinacelli / Ac Son / Rafael Badalona

Hotel Medinacelli / Ac Son

Madri

Praga / Holiday Inn Piramides / Muralto

AC Cuzco / Agumar / Rafael Atocha

Amsterdã
2
Londres
P.BAIXOS
2
Bruges 1
BELGICA

1

Bruxelas
3

Berlim 2

Praga 3

1

Frankfurt

REP. CHECA

ALEMANHA

Paris

Viena 2
2

AUSTRIA
FRANÇA

Budapeste

HUNGRÍA

Veneza
1

Florença
2

Costa Azul 1
3

ESPANHA

Madri
2

Roma

2

ITALIA

Barcelona

SI

O Tour Inclui

• Acomodação e café da manhã nos hotéis.
• Transporte em ônibus com guia acompanhante durante o itinerário de Paris à Roma e Madri.
• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Visitas guiadas com guias locais falando espanhol.
• Visita noturna de Paris, Roma e Madri.
• Trajeto em ônibus e trem pelo Eurotunel de Londres à Paris. (Em algumas saídas em Ferry).
• Passeio de barco pelo rio Reno.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
O Tour não inclui
• Taxas de estadia.
Pacote Plus
26 OU 28 DIAS: PARIS O LONDRES / ROMA: 995 € INCLUI 13 REFEIÇÕES E 10 EXTRAS
31 OU 33 DIAS: PARIS O LONDRES / MADRID: 1.180 € INCLUI 17 REFEIÇÕES E 11 EXTRAS

REFEIÇÕES

• Jantar típico em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Almoço no cruzeiro pelo O Reno
• Almoço em Erfurt
• Almoço em Berlim
• Almoço em Praga
• Almoço em Karlovy Vary
• Jantar em Budapeste
• Jantar em Viena*
• Almoço em Florença
• Almoço em Assis
• Almoço em Roma
• Almoço em Pisa
• Jantar no Pueblo Espanhol de Barcelona

Hotéis Premium
Madri

Melia Princesa / Dear Hotel

Roma

NH Collection Roma Centro / Hotel Cicerone

Paris

Tour Eiffel Novotel

Londres

Melia White House

• Almoço no Porto Olímpico
• Jantar de tapas em Madri
• Almoço típico em Toledo

EXTRAS

• Subida na torre Eiffel (2º Pandar)
• Passeio de barco pelo Sena
• Cabaret Paradis Latin
• Excursão à Marken e Volendam
• Visita a ilha dos museus em Berlim
• Excursão à Karlovy Vary
• Visita aos Palácios de Viena
• Espetáculo de valsas em Viena*
• Passeio de gôndola em Veneza
• O Vaticano: seu museu e Capela Sistina
• Visita à Toledo

*Viena: De novembro a 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

07 Mai / 25 Jun

02 Jul / 20 Ago

27 Ago / 29 Out

05 Nov / 11 Mar

25 Mar / 15 Abr

Sup. Apt. Ind.
Resto da Temporada

Sup. Apt. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 26 dias:
Paris / Roma
Iti CE349
Tour 31 dias:
Paris / Madri
Iti CE350

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

3.305
3.695
4.075
3.860
4.340
4.890

3.090
3.385
3.780
3.635
4.005
4.505

3.305
3.695
4.075
3.860
4.340
4.890

2.835
3.140
3.395
3.315
3.720
4.020

3.335
3.750
4.130
3.905
4.360
4.930

1.310
1.590
2.045
1.625
1.890
2.500

1.110
1.255
1.540
1.345
1.505
1.890

Tour

Categoria

05 Mai / 23 Jun

30 Jun / 18 Ago

25 Ago / 27 Out

03 Nov / 09 Mar

23 Mar / 13 Abr

Sup. Apt. Ind.
Resto da Temporada

Sup. Apt. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 28 dias:
Londres / Roma
Iti CE351
Tour 33 dias:
Londres / Madri
Iti CE352

Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium
Categ. Confort
Categ. Superior
Categ. Premium

3.550
4.045
4.605
4.205
4.680
5.255

3.440
3.850
4.330
3.965
4.415
5.005

3.550
4.045
4.605
4.205
4.680
5.255

3.200
3.555
3.935
3.640
4.080
4.520

3.585
4.110
4.635
4.265
4.900
5.395

1.455
1.770
2.400
1.770
2.085
2.685

1.245
1.430
1.885
1.485
1.685
2.080

• Taxas de Turismo serão cobradas no ato da reserva, valores aproximados: 26 y 28 dias 70€ - 31 y 33 dias 80 €
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