Europa para DOIS: Estilo MP 2

A partir de 3.780€
+

“Desde Madri, a Paris, Países Baixos e Alemanha”
20 ou 21 Dias

“Nunca tanto por tão pouco”

15

Visitando: Madri / Zaragoza / Barcelona / Pisa / Roma / Florença / Pádua / Veneza / Innsbruck / Lucerna / Zurique / Paris
/ Bruxelas / Gante / Bruges / Amberes / A Haia / Amsterdã / Colônia / O Reno / Frankfurt

Saídas 2020 / 2021

Mini Cruzeiro Mediterrâneo

A MADRI: DOMINGOS
2020
Maio

03, 10, 17, 24, 31

Setembro

06, 13, 20, 27

Janeiro

03, 10, 17, 24, 31

Junho

07, 14, 21, 28

Outubro

04, 11, 18, 25

Fevereiro

07, 14, 21, 28

Julho

05, 12, 19, 26

Novembro 01, 08, 15, 22, 29

Março

07, 14, 21, 28

Agosto

02, 09, 16, 23, 30

Dezembro

Abril

04, 11, 18

Dia 1º (Dom): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Madri.
Dia 2º (Seg): Madri
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia
livre. No final da tarde, faremos um passeio por
Madri iluminado (durante as datas da primavera
e do verão, devido ao cair da noite tardio, visitas
serão feitas mesmo com a luz do sol) e arredores
da Plaza Mayor, onde podemos opcionalmente,
em uma das várias pousadas, provar as saborosas tapas. (Jantar de tapas incluído no pacote
Plus P +). Alojamento
Dia 3º (Ter): 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, Praça do Oriente, e Madri moderno.
Tarde livre para fazer uma excursão a cidade imperial de Toledo, para admirar sua catedral, passear por suas ruas que nos transportam a idade
média e ficarmos extasiado diante das pinturas
de El Greco. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Qua): Madri / Zaragoza / Barcelona (630 km)
Café da manhã. Saída até Zaragoza. Tempo livre
para visitar a Basílica de Pilar, antes de prosseguir
viagem a Barcelona. Chegada e acomodação no
hotel.
Dia 5º (Qui): Barcelona/Roma (em Barco)
Café da manhã, visita a cidade, passando suas
principais avenidas como o Plaza da Catalunha,
o Paseo de Gracia, o Diagonal, o Sagrada Família de Gaudí, o bairro gótico com a catedral,
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Barcelona-Roma

2021

06, 13, 20, 27

as Ramblas e finalmente o parque de Montjuic,
de onde poderemos desfrutar de bela vista panorâmica da cidade e seu porto Olímpico com
almoço (almoço incluído no Pacote Plus +). No
final da tarde, iremos ao porto para tomar o
navio em direção a Civitavecchia Noite a bordo.
Dia 6º (Sex): Roma
Café da manhã no barco e chegada em Roma no
meio da tarde. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Sab): Roma
Café da manhã Buffet. Saída para fazer opcionalmente a visita detalhada do Vaticano, incluindo
seus museus, capela sistina e basílica do Vaticano. (Visita ao museu do Vaticano incluído no
Pacote Plus P +). No final da visita ao Vaticano,
faremos um passeio panorâmico pela cidade
eterna. No final de nossa visita, sugerimos desfrutar um bom almoço em um restaurante italiano típico. (Almoço incluído no Pacote Plus P
+). Pela tarde, opcionalmente, teremos a possibilidade de conhecer Roma barroca. Acomodação
no hotel.
Dia 8º (Dom): Roma
Café da manhã Buffet. Dia livre em Roma. Sugerimos que neste dia faça uma viagem de um dia
para visitar a bela cidade de Nápoles e a ilha de
Capri. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Seg): Roma / Florença (290 km)
Café da manhã. Saída até Florença onde chegaremos ao meio dia. Pela tarde passearemos pelo
centro artístico da cidade com seu Duomo, o
Campanário de Giotto, o Batistério de São João,
a igreja de S. Lorenço, a Praça da Signoria, a Loggia dei Lanzi e a igreja de Sta. Maria di Fiore,

terminando na Ponte Vecchio, antigo centro
comercial da cidade. A noite poderemos jantar
em um restaurante da cidade. (Jantar incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 10º (Ter): Florença / Pádua / Veneza
(310 km)
Café da tarde e saída até Pádua, onde teremos
tempo livre para visitar a Basílica de Santo Antonio. Chegada a Veneza. Pela tarde saída até o
tronchetto para embarcar no vaporetto até Praça
do São Marcos onde iniciaremos a visita da cidade a pé, incluindo a visita a uma famosa oficina
de cristal Veneziano. Pela tarde opcionalmente
poderemos realizar um charmoso passeio em
gôndola pelos canais Venezianos. (Passeio em
gôndola incluído no Pacote Plus P+). Ao fim da
tarde regresso ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 11º (Qua):Veneza / Innsbruck (390 km)
Café da manhã e saída até a fronteira austríaca
contornando o maciço das Dolomitas. Entrada
na região do Tirol austríaco chegando a Innsbruck. Tempo livre para almoço. Pela tarde
realizaremos um passeio com guia pelo centro
histórico e admiraremos o famoso “Telhado de
Ouro” e os principais monumentos da cidade.
A noite poderemos participar opcionalmente
um típico jantar e desfrutar um espetáculo de
folclore austríaco. (Jantar e espetáculo folclore
incluídos no Pacote Plus P+). Acomodação no
hotel.
Dia 12º (Qui): Innsbruck / Lucerna / Zurique (360 km)
Café da manhã e saída até Suíça para chegar a
Lucerna, a bela cidade junto ao lago dos Quatro
Cantões. Tempo livre para passear pela cidade

e cruzar a famosa ponte medieval Kapellbrucke.
Continuação da viagem até Zurique. Acomodação no hotel.
Dia 13º (Sex): Zurique / Basileia / Paris
(610km_
Café da manhã e saída até a Basiléia cidade
fronteira entre Alemanha, Suíça e França. Continuação da viagem até Paris onde chegaremos
ao final da tarde. A noite realizaremos uma visita
pela cidade iluminada (durante as datas de primavera e verão, por anoitecer mais tarde, as visitas se farão ainda com a luz do dia) e participar
opcionalmente de um passeio pelo rio Sena em
um dos populares Bateaux Mouche. (Passeio de
barco incluído no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
Dia 14º (Sab): 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 Elísios, 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 15º (Dom): Paris
Café da manhã. Neste dia vamos passear livremente pela cidade e seus bulevares, possibilidade de visita ao museu do Louvre para
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conhecer sua grande coleção de arte ou visitar
opcionalmente o carismático bairro Montmartre
e o bairro Latino. Acomodação no hotel.
Dia 16º (Seg): Paris / Bruxelas (252 km)
Café da manhã e saída até Bruxelas. Chegada e
visita panorâmica da cidade com a esplêndida
catedral de Saint-Michel, a Colonne du Congrès,
o bairro de Heizel com a celebre Atomim, a
Praça Royale, Palácio Real e o centro antigo com
a magnífica Grand Platz, possivelmente a mais
bela da Europa. Tempo livre. A noite poderemos
opcionalmente desfrutar de um típico jantar ao
entorno da Grand Platz. (Jantar típico incluído no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 17º (Ter): Bruxelas / Gante / Bruges
/ (168km)
Café da manhã e saída até a cidade de Gante,
com sua magnífica catedral de San Bavon, onde
se expõem o famoso Cordeiro Místico, e o centro
antigo de ambiente medieval. Tempo livre para
passear pela cidade e continuação a Bruges, preciosa cidade com seus inumeráveis canais que se
cruzam e nos recordam Veneza. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Visita da cidade: o Lago de
Amor e o Beatério, a Praça Maior e Atalaya. Possibilidade de fazer opcionalmente um passeio de
barco pelos canais. Acomodação no hotel.
Dia 18º (Qua): Bruges / Antuérpia / Haia
/ Amsterdã (280 km)
Café da manhã e saída para Antuérpia, a cidade
Rubens é o segundo porto de mais importância
da Europa e o mercado de diamantes mais importante da Europa Ocidental. Entraremos na
Praça Maior com suas casas cheias de história.
Tempo livre e continuação a Haia, a capital administrativa da Holanda, onde encontra-se o Palácio da Paz e o Parlamento. Chegada a Amsterdã.
Pela tarde saída para efetuar a visita da cidade a
bordo de um barco que nos conduzirá por seus
canais e poderemos admirar suas fachadas e
igrejas do século XVI e XVII, e o porto antigo da
cidade. Ao final da visita nós entraremos em uma
fábrica de diamantes. Acomodação no hotel.

Amsterdã
Bruges
1

visita opcional a vizinha cidade de Volendam,
típico povoado pesqueiro, e a Marken, situada
em uma ilha unida ao continente por um deque.
Poderemos visitar também uma fábrica de queijo
holandês. (Visita e almoço incluídos no Pacote
Plus P+).
Dia 20º (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 continuação as margens do rio Reno a Boppard onde
embarcaremos para realizar um cruzeiro pelo rio
até St. Goar. (Almoço snack durante passeio no
Reno incluído no Pacote Plus P+). Continuação
a Frankfurt, onde chegaremos ao centro da cidade. Tempo livre para conhecer a pé o seu centro histórico e a praça de Romer. Acomodação
no hotel.
Para os passageiros terminando o tour em Amsterdã: 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
Dia 21º (Sab): Frankfurt
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Bruxelas
Frankfurt

1

Paris
3

ALEMANHA
AUSTRIA

Zurique
1

1 Innsbruck

FRANÇA

1 Veneza
Florença
1
Roma
ESPANHA

1
Barcelona

Madri

3
1

ITALIA

2

SI

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de categoria Confort.
• Transporte em ônibus de turismo com guia durante o itinerário.
• Passeio de barco pelo Reno.
• Acompanhamento de guia durante o roteiro de ônibus, idioma espanhol ou bilíngue (português e
espanhol) nas saídas em vermelho.
• Cabine em Ferry Barcelona/Roma
• Visitas indicadas no itinerário com guias locais falando espanhol.
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
Pacote Plus
20 DIAS: MADRI / AMSTERDÃ: 455 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS
21 DIAS: MADRI / FRANKFURT: 485 € INCLUI 9 REFEIÇÕES E 6 EXTRAS

REFEIÇÕES

• Almoço snack no barco pelo rio Reno

• Jantar de tapas em Madri
• Almoço no Porto Olímpico em Barcelona
• Almoço em Roma
• Jantar em Florença
• Jantar em Innsbruck
• Jantar típico em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados
até as 10h

EXTRAS

• Vaticano: Museus e Capela Sistina
• Passeio de Bateaux Mouche
• Passeio de Gôndola em Veneza
• Espetáculo folclore tirolés em Innsbruck
• Subida a Torre Eiffel (2º piso)
• Excursão a Marken e Volendam

Hotéis previstos ou similares
Cidade
Madri
Barcelona
Cruzeiro
Roma
Florença
Veneza
Innsbruck
Zurique
Paris
Bruxelas
Bruges
Amsterdã
Frankfurt

Dia 19º (Qui): Amsterdã
Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar
desta encantadora cidade. Sugerimos fazer uma

2
1

Cat. Única
Praga
Hotel Rialto
Camarote privado
Ih Roma Z3
IH Firenze Bussines / The Gate
Alexander
Rumerhof / Alpinpark
Dorint / Holiday Inn Messe
Courtyard Marriot / Mercure Porte Orleans
Hilton Garden Inn Louise / Novotel Center Midi Station
Green Park / Floris
Corendon / Courtyard Marriott
Holiday Inn Express Messe / Tryp By Wyndham

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour
Tour 20 Dias:
Madri / Amsterdã
Iti ED711
Tour 21 Dias:
Madri / Frankfurt
Iti ED712

Categoria
Categ. Única
Categ. Única

03 Mai / 21 Jun

28 Jun / 16 Ago

23 Ago /18 Out

25 Out / 21 Fev

28 Fev / 25 Abr

Preço 2 pessoas

4.225

4.180

4.190

3.780

4.300

Preço por pessoa

2.115

2.090

2.095

1.890

2.150

Preço 2 pessoas

4.370

4.380

4.370

3.930

4.445

Preço por pessoa

2.185

2.190

2.185

1.965

2.220

• * Taxas de Turismo serão cobradas no ato da reserva, valores aproximados: 55 €
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