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ÁUSTRIA
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               evido as suas inúmeras atrações culturais e paisagísticas, a Áustria 
               é perfeita para visitar em todas as estações do ano: os mesmos 
          resorts de inverno se reinventam no verão como um paraíso para 
caminhantes e ciclistas de montanha. Além de atividades em suas férias, se 
você prefere relaxamento, escolha um lago romântico ou um SPA, enquanto 
as principais cidades austríacas são recomendadas para quem ama 
história, arte e cultura. Viena é uma cidade maravilhosa para se passar 
feriados e datas importantes. Seu centro histórico, foi declarado Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco. A Áustria possui monumentos, palácios, 
igrejas, castelos, jardins e praças com belezas extraordinárias. Seus museus 
interessantes, seus teatros históricos que acolheram sinfonias dos maiores 
compositores da história e seus festivais, que atraem milhões de visitantes 
por ano, tornando-se uma das capitais da cultura mais importante da 
Europa.

D
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KLAGENFURT - GRAZ
Saída de seu destino para uma curta visita guiada a Klagenfurt. Em seguida, continue para Graz, chamada de 
"cidade verde" por sua localização esplêndida às margens do rio Mur. No final, retorno ao hotel para 
acomodação, jantar e pernoite.

GRAZ - VIENNA
Café da manhã no hotel, pela manhã faremos uma visita guiada a Graz que nos permitirá admirar a praça 
Hauptplatz, a Torre Uhrturm e o edifício Landhaus do século XVI. Depois do almoço incluso chegaremos a Viena 
e começamos a conhecer através do Anel, a grande artéria que circunda o centro histórico. Continuamos nossa 
visita guiada para o interior da Catedral de Santo Stefano, o Graben, Michaelaplatz, o exterior da residência dos 
Habsburgos do Hofburg e da Igreja dos Agostinianos. Continuação para o hotel em Viena. Alojamento, jantar e 
pernoite.

VIENA
Café da manhã no hotel, logo após pela manhã, faremos visita guiada a Viena para que você possa saborear as 
diferentes almas desta cidade com a visita da Igreja Jesuíta, a Igreja Ortodoxa Grega e do Bairro Judaico. 
Almoçaremos e à tarde admiraremos o Museu de História da Arte, um dos mais importantes do mundo, que 
além de ser um acervo de obras de arte muito importantes, é ele próprio uma obra extraordinária de Arquitetura, 
Escultura e Pintura, obra dos mais importantes arquitetos, escultores e pintores de Viena no final do século XIX. 
Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

VIENA
Café da manhã no hotel. Pela manhã retomamos a visita guiada a Viena de dentro do Palácio Superior del 
Belvedere que possui a maior coleção de pinturas de Klimt no mundo e continue com o Palazzo dela Secessão, 
sede do movimento artístico homônimo. Almoçamos e à tarde faremos uma visita guiada para descobrir o 
Palácio de Schönbrunn, o mais famoso dos palácios imperiais austríacos. À noite, jantar no antigo Grinzing, 
vila do vinho nos arredores de Viena. Retorno ao hotel para pernoite.

VIENNA - MELK - LINZ
Café da manhã no hotel. Pela manhã partimos para Melk, parando primeiro em Durnstein, uma das cidades 
mais pitorescas do Wachau, Vale do Danúbio. Em seguida, continuamos para a imponente Abadia Beneditina 
de Melk e depois do almoço livre faremos o tour guiado pela cidade. Chegamos a Linz para jantar no hotel e 
pernoite.

LINZ - SALZKAMMERGURT - SALZBURG - ANIF
Café da Manhã no Hotel. Atravessaremos Salzkammergut, a espetacular e romântica região dos lagos onde 
encontraremos a localidade de Gmunden e os resorts de férias nos lagos Traunsee e Ebensee: Bad Ischl, 
residência de verão dos Habsburgos e St. Wolfgang, uma das cidades mais sugestivas do “Lake District “com 
almoço incluso. À tarde, chegaremos e visitaremos Salzburg. Ao final do passeio, acomodação do hotel, jantar e 
pernoite.

ANIF - INNSBRUCK
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Innsbruck. Com almoço incluso, e à tarde descobriremos a 
capital do Tirol com uma visita panorâmica guiada que chega ao antigo palácio Landhaus e ao palácio de 
Goldenes Dachl, símbolo da cidade e finalmente uma visita à Igreja do Tribunal. No final, acomodação no hotel, 
jantar e pernoite.

INNSBRUCK - ITÁLIA
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, saída para o seu retorno. Fim dos serviços.
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VIENA
Chegada ao aeroporto de Viena, seguimos no traslado de ônibus até o centro da cidade, encontro com o guia 
e caminhada através de suas ruas magníficas até o centro do esplêndido parque do Danúbio, para admirar 
a cidade de cima e saboreie os pratos típicos austríacos. No final, continuação para o hotel, acomodação, 
jantar e pernoite.

MELK - STEYR - LINZ
Café da manhã no hotel. Continuação para o mosteiro mais famoso da Idade Média: a abadia beneditina de 
Melk, com suas cores delicadas e imensa biblioteca. Almoço em restaurante e depois saída para Steyr. A 
cidade, das 119 pontes para cruzar, oferece belos edifícios, entre os quais se destaca o Santuário de 
Christkindl, dedicado ao Menino Jesus. No final seguiremos para Linz para acomodação nos quartos, jantar 
e pernoite.

DURNSTEIN - GRINZANDO
Café da manhã no hotel. Continuação para Dürnstein, visita guiada e almoço em restaurante, continuaremos 
para Grinzing: uma vez que uma antiga vila de produtores de vinho, agora é um esplêndido distrito da cidade 
que manteve seu aspecto de conto de fadas. Jantar em um restaurante típico, após, retornaremos a Viena para 
acomodação e pernoite.

VIENA
Café da manhã no hotel, faremos nossos últimos passos com o guia para admirar as belezas de Viena e suas 
vistas mais evocativas. Nosso passeio chega ao fim, saída para o seu retorno. Fim dos nossos serviços.
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SAN GALLO - BREGENZ
Uma vez em St. Gallen você conhecerá nosso guia, e após comece a descobrir a cidade decorada pelos Erkers, você 
visitará a Abadia de San Gallo na qual existe uma encantadora biblioteca: incluída pela UNESCO na lista de 
Patrimônio Mundial, transferência para Bregenz, Áustria, uma cidade fronteiriça com vista para o Lago Como. 
Constança, famosa por seu festival e arquitetura moderna. No final do passeio, acomodação no hotel, jantar e pernoite.

LINDAU - KONSTANZ
Café da manhã no hotel, partiremos de ônibus à beira do lago do lado alemão. Pare em Lindau: conectado ao 
continente por duas pontes e na fronteira entre Alemanha, Áustria e Suíça. O local abriga lindos jardins decorados de 
flores. Em seguida, vá para Friedrichhafen, famosa por seus dirigíveis Zeppelin que já foram construídos aqui. Vá para 
Meersburg e almoce no See-Pick. Saia para Konstanz, faça um passeio relaxante até o centro da cidade. No final, 
alojamento em hotel em Konstanz, jantar e pernoite.

ILHA DE MAINAU - ILHA DE REICHENAU
Café da manhã no hotel. O dia inteiro será dedicado à excursão à Ilha de Mainau, um destino turístico bem conhecido 
pelo clima ameno, os jardins ricos e variados, coloridos e a bela estufa tropical onde poderá admirar diferentes 
espécies de borboletas. Almoço em restaurante e continuação para Ilha Reichenau. Surpreenda-se por suas três igrejas 
românicas construídas entre os séculos IX e XI. Saída para o Hotel, jantar e pernoite.

KONSTANZ
Café da manhã no hotel e após, caminhada curta para Konstanz, onde você poderá respirar seu ar único, observe as 
linhas de seus palácios e você irá se impressionar com esta cidade. Nosso tour chega ao fim, partida para o se retorno. 
Fim dos serviços.
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SALZBURG
Chegada a Salzburg no final da tarde. Encontro com o guia para um passeio noturno pela cidade. Ao final, 
alojamento no hotel, jantar e pernoite.

BAROQUE SALZBURG
Café da manhã no hotel. Encontro com o guia e início da visita a Salzburg, com o seu centro histórico decorado com 
detalhes barrocos que emolduram vistas elegantes e os jardins exuberantes de Mirabel. À tarde, aventure-se nas 
minas de sal de Hallein, descobrindo o mundo subterrâneo do comércio de ouro branco, entre cavernas misteriosas e 
lagos secretos. Ao finalizar, retorno ao hotel para jantar e pernoite.

SALZBURG - VIENNA
Café da manhã no hotel. Saída em ônibus com destino a Viena. A viagem oferece vistas deslumbrantes entre encostas 
verdes de coníferas com lagos de céu e cidades encantadoras. Pare para uma visita gratuita a Melk, uma pérola no 
Vale do Danúbio. Já na capital teremos uma breve vista panorâmica. Ao final, alojamento, jantar e pernoite.

VIENA
Café da manhã no hotel. Encontro com o guia e início da visita que começa na Ringstrasse, a famosa rua da cidade, 
e continuaremos até a Catedral Gótica de Santo Estêvão, entre os livros da Biblioteca da Residência Habsburgo ( 
Hofburg) terminaremos na Igreja dos Agostinianos. Almoço em restaurante típico e à tarde visita a um dos muitos 
museus da cidade: do famoso Mumok ao Museu Leopold com as obras de Schiele. No final jantar em restaurante 
típico vienense, pernoite no hotel. 

VIENA 
Café da manhã no hotel. Encontro com o guia e vista do Palácio de Schönbrunn: famoso palácio imperial de Viena, 
foi a sede da casa imperial de Habsburgo de 1730 a 1918. Já esteve no campo, mas agora foi incorporado à cidade. Ele 
está localizado em Hietzing, na periferia oeste de Viena. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim 
dos serviços.
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           Localizada no coração da Europa, a Polônia já foi um lugar de união e  
           divisão entre a Europa Oriental e Ocidental. Hoje, livre de interferências
          estrangeiras, a Polônia é o país que deve ser visitado se você quiser ver 
como uma nação se levantou e se reinventou. É um estado de muitas faces, 
onde a moderna capital e as antigas cidades medievais convivem com 
cidadãos so�sticados e muitas vezes, possibilitará uma visão intrigante de 
onde as bigas são puxadas a cavalo pelas ruas da cidade em áreas onde o 
século 21 parece não existir.
Em Varsóvia, a antiga cidade que ainda mantém sua estrutura medieval se 
alterna com os edifícios de estilo barroco da Praça do Mercado até a cidade 
nova, fora das paredes do século XIV cria-se uma atmosfera animada onde se 
misturam a parte antiga e moderna.
Mas o verdadeiro protagonista da história do país foi Cracóvia, que guarda um 
grande patrimônio artístico e cultural para o qual as lendas antigas 
contribuem para dar uma atmosfera mágica. Gdansk, uma cidade que vale 
uma visita à cidade portuária, um passeio interessante e animado, 
considerada por muitos como a cidade mais bonita do Báltico. Mas fora das 
cidades começa um paraíso natural: Mazury, na parte nordeste do país é uma 
terra de lagos onde você poderá admirar diversos animais e espécies únicas 
de pássaros.

L
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KRAKOW
Chegada a Cracóvia, breve visita guiada pela cidade. Jantar e pernoite no hotel.

KRAKOW
Café da manhã. Visita guiada ao Castelo Wawel e à Catedral, à Cúria Episcopal e à Igreja de S. Florian, onde faremos nosso 
almoço e a tarde, faremos a visita à fábrica onde trabalhava Karol Wojtyla. Visita guiada ao Santuário de Lagiewniki. Jantar 
e pernoite no hotel.

KRAKOW - ZAKOPANE
Café da manhã e saída para Zakopane. Visita do Santuário de Nossa Senhora de Fátima a Krzeptowki. Suba até o Monte 
Goba Lowka de onde você poderá admirar um belo panorama da cordilheira Tatra. Almoço em restaurante e partida para 
Ludzmierz, antigo local de culto da região de Podhale, perto de Zakopane, com o Santuário da Madonna Regina di Podhale, 
famosa pela estátua milagrosa da Madonna. Jantar e pernoite no hotel em Zakopane.

ZAKOPANE - WADOWICE - KALWARIA ZEBR ZYDOWSKA
Café da manhã, saída para Wadowice com visita guiada. Almoço em restaurante e após continuaremos na tarde para 
Kalwaria Zebrzydowska. Continue para Cracóvia. Jantar e pernoite no hotel.

KRAKOW
Café da manhã no hotel. Pela manhã seguimos para Malbork para visitar o Castelo Teutônico. Nosso tour chega ao fim, 
partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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BRNO - WADOWICE - AUSCHWITZ - KRAKOW
Chegada a Wadowice, almoço em restaurante e saída para Auschwitz, visita guiada pela cidade com o bairro 
Judeu, Kazimierz, que foi uma das áreas mais afetadas pela invasão nazista na Segunda Guerra Mundial, aqui 
você irá visitar uma das muitas sinagogas da região. Você verá o Museu da Ocupação, melhor conhecida como 
Fábrica de Schindler. Continue para Cracóvia. Jantar e pernoite no hotel.

KRAKOW
Café da manhã e visita guiada de dia inteiro a Cracóvia, a antiga capital da Polônia, cidade das coroações e 
necrópole dos reis poloneses. Visita guiada à cidade, declarada Patrimônio Mundial da UNESCO pela beleza do 
seu centro histórico, que deve a riqueza dos seus monumentos artísticos à generosidade dos reis, os aristocratas 
e os próprios burgueses que mandaram construir obras magníficas. Almoço em restaurante e após faremos 
visita no Castelo de Wawel. Jantar em restaurante e pernoite no hotel.

KRAKOW - WIELICZKA - WARSAW
Café da manhã e continuação para Wieliczka. Esta manhã faremos a visita às Minas de Sal de Wieliczka, as 
mais antigas minas polonesas ainda em operação, onde o sal foi extraído por mais de mil anos. É um labirinto 
de passagens, câmaras e galerias com extensão total de 200 quilômetros, 4 dos quais são abertos ao público. Há 
também três capelas com esculturas de sal, mais singulares do que raras, além de um sanatório subterrâneo 
para pacientes que sofrem de asma e alergias. Almoço em restaurante. Na parte da tarde saída para Varsóvia. 
Após alojamento em hotel, jantar e pernoite.

VARSÓVIA
Café da manhã no hotel. Comece a visita guiada pelo Castelo Real, uma reprodução perfeita já que o original 
foi bombardeado pelos nazistas no final da Segunda Guerra Mundial e construído em esplêndidos tijolos 
vermelhos. Almoço em restaurante. Visita guiada ao Palácio Wilanow. Jantar e pernoite no hotel.

VARSÓVIA
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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                   Hungria é um país repleto de museus e teatros mundialmente famosos, bem como 
                   magníficos castelos renascentistas, cidades barrocas e monumentos turcos. Da
              capital às menores aldeias, cada comunidade neste país tem uma identidade 
própria e oferece ao turista uma experiência única. Ao viajar para a Hungria, é natural 
começar a explorar o país a partir de sua capital, Budapeste. Considerada a pérola do 
Danúbio pelos seus tesouros artísticos e, sobretudo, pelas suas românticas paisagens do 
rio que o atravessa. A maioria dos viajantes escolhe a pitoresca Budapeste, com seus cafés, 
o panorama artístico e musical animado, seus numerosos eventos culturais e recreativos, 
ou se aventurar fora da capital que significa cruzar planícies, passando por lagos com 
muitos pontos turísticos, visitando cidades e aldeias barrocas e rústicas. As outras 
atrações da Hungria são seus excelentes vinhos, os relaxantes spas e observação de 
pássaros em alguns dos melhores lugares da Europa.

                   República Tcheca é um território que possui muitas atrações, a começar por sua 
                   capital, Praga, a cidade das cem torres, como tem sido repetidamente chamada,
                  um centro formado por pequenas ruas medievais, vários locais usados para 
muitos filmes e muitos anúncios publicitários, uma das mais belas capitais europeias, com 
muitas vantagens em comparação com os outros. Sua elegância clássica, seus inúmeros 
monumentos, suas ruas e as suas praças e sobretudo o magnífico Castelo fazem desta uma 
capital imperdível, o destino turístico preferido em todos os anos de turistas de todo o 
mundo.

A

A
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PRAGA
Pela manhã saída para a República Tcheca, almoço livre. Chegada a Praga. Check-in no hotel, jantar e pernoite.

PRAGA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita guiada ao Castelo de Hradcany, de onde você poderá desfrutar de uma 
espetacular vista panorâmica sobre a cidade. Veremos a Catedral de San Vito, o Palácio Real, a Igreja Românica de San 
Giorgio, a Raia Dourada, com as típicas casas coloridas dos alquimistas. Descida para Mala Strana ao longo da rota 
romântica da Rua Nerudova. Almoço incluso e a tarde continuação da visita guiada à Vila do Pequeno, com grande 
Igreja de São Nicolau, a Igreja do Menino Jesus de Praga e, finalmente, outro grande símbolo de Praga: a Ponte Carlos. 
Jantar e pernoite no hotel.

PRAGA
Café da manhã no hotel. Manhã dedicada à visita guiada a Stare Mesto, a Cidade Velha, onde iremos admirar a Torre 
com o famoso Relógio Astronômico medieval, a Igreja de San Nicola, a Igreja de Santa Maria de Tyn e outros edifícios. 
Almoço incluso e tarde livre, possibilidade de participar do cruzeiro no Vltava (opcional e como suplemento). Jantar e 
pernoite.

PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Café da manhã no hotel. Partida para Bratislava, a charmosa capital eslovaca às margens do Danúbio. Almoço incluso 
e visita ao centro da cidade onde poderemos admirar o exterior de importantes edifícios históricos como o Duomo de San 
Martino, o Palazzo del Primate e a Igreja Franciscana. À tarde continue para Budapeste, capital da Hungria. Após a 
chegada, acomodação no hotel. Jantar e pernoite.

BUDAPESTE
Café da manhã no hotel. Manhã dedicada para a visita guiada a Buda, a parte mais antiga da cidade, o bairro do 
Palácio Real, a igreja gótica de Matyas, a Praça da Santíssima Trindade e o Bastião dos Pescadores (externo). Almoço 
incluso e a tarde, visitaremos na moderna Peste: a Praça dos Heróis, a Avenida Andrassy, a Basílica de Santo Estêvão o 
coração religioso da capital, e o Parlamento. Possibilidade de participar de um cruzeiro panorâmico no Danúbio 
(opcional e em suplemento). Jantar e pernoite.

BUDAPESTE
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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PRAGA
À noite, chegada a Praga, a "Cidade Dourada" às margens do Vltava. Check-in no hotel, jantar e pernoite.

PRAGA
Café da manhã no hotel. Dia inteiro dedicado à visita guiada a Praga: centro histórico, Ponte Carlos, o Relógio 
Astronômico, a Praça de São Venceslau, a Praça Velha, o Bairro Judeu. Almoço em restaurante e após o almoço 
faremos uma excursão guiada ao Castelo de Karlstein, o mais belo e importante dos castelos da Boemia. Jantar 
e pernoite no hotel.

PRAGA
Café da manhã no hotel. Manhã dedicada a uma visita guiada pela cidade, onde se apresenta o centro histórico 
como uma joia barroca, os príncipes e bispos mandaram construir igrejas e palácios opulentos, o Duomo, o 
Getreidegasse a rua com a insígnia finamente trabalhada, a casa de Mozart. Almoço incluído e no começo da 
tarde continuaremos para Praga, capital da República Tcheca às margens do Vltava; cidade histórica milenar. 
O centro histórico está listado no Patrimônio Mundial da Unesco. Chegada prevista para a noite. Alojamento, 
jantar e pernoite.

PRAGA
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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BUDAPESTE
Saída do local combinado e no horário estabelecido. Almoço incluso ao longo do caminho. Chegada a Budapeste, 
acomodação no hotel, jantar e pernoite.

BUDAPESTE
Café da manhã no hotel. Dia dedicado à visita guiada à cidade, conheceremos a capital da Hungria, chamada 
de "a pérola do Danúbio”, a antiga Buda, ou cidade baixa, de origem medieval que se ergue na colina a leste na 
costa oposta do Danúbio. Almoço em restaurante e continuação da visita a Budapeste. Entre os pontos 
principais: a Igreja de Matias que é considerada o edifício sagrado mais importante da cidade, a Cidadela, o 
Bastião dos pescadores, o exterior do palácio real. Retorno ao hotel, jantar e pernoite. Possibilidade depois do 
jantar em fazer um passeio de barco opcional no Danúbio para admirar Budapeste à noite.

BUDAPESTE - DANUBE BEND
Café da manhã no hotel. Dia dedicado a uma visita guiada à cidade, com a zona de Peste. Iremos visitar: a Praça 
dos Heróis, o exterior do Edifício do Parlamento, a Praça Roosevelt e a Ponte das Correntes, símbolo da cidade. 
Almoço em restaurante. À tarde, excursão à Curva do Danúbio. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

BUDAPESTE
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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                Alemanha é um destino turístico cada vez mais popular entre os 

                visitantes de toda a Europa e de todo o mundo e possui cidades 

                modernas e vanguardistas, mas também é habitada por aldeias que 

parecem ter permanecido conservadas no tempo e com sua natureza 

intocada. Tudo temperado com deliciosas especialidades gastronômicas 

locais, sempre regadas a uma caneca de Cerveja. Por ser um país muito 

grande, é impensável visitar a Alemanha em um único período de férias. 

Melhor dividí-lo em zonas e se concentrar em um itinerário.

Um dos mais famosos é aquele que percorre o Caminho Romântico, ou 

Romantische Strasse: cerca de 400 quilômetros entre vilarejos charmosos 

com casas em enxaimel e natureza intocada. Existem muitos outros roteiros 

na Alemanha que valem a pena visitar: os castelos de Baviera, a antiga 

Alemanha Oriental entre Leipzig e Dresden e assim por diante.

A
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RATISBON - DRESDEN - BERLIM
Café da manhã no hotel. Saída para Dresden, uma cidade histórica da Alemanha rica em tesouros artísticos. Almoço 
incluso no caminho. Na chegada, visita guiada aos principais pontos turísticos: a Ópera Semper, o complexo monumental 
do Zwinger, a Igreja da Corte Católica, a Igreja de Nossa Senhora. Saída à tarde para Berlim, chegada à noite. Faremos 
check-in no hotel, jantar e pernoite.

BERLIM
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente dedicado à Berlim com visita guiada, visitaremos o Boulevard Unter den Linden 
onde poderemos admirar a Embaixada Soviética, o Forum Fridericianum, a Universidade von Humboldt, a Catedral 
Católica de S. Edwige, o Palazzo dell'Opera, o Duomo e a Câmara Municipal Vermelha. Almoço incluso na área da 
Potsdamer Platz com os edifícios futuristas projetados por Renzo Piano. Continuação subsequente para Alexanderplatz, a 
East Side Gallery, Check Point Charlie, a passagem histórica entre Berlim Oriental e Ocidental na época da Cortina de Ferro, 
a Topografia do Terror nos antigos escritórios da Gestapo e o Monumento do Holocausto perto do Portão de Brandemburgo. 
Retorno para o hotel, jantar e pernoite.

BERLIM - NUREMBERG
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tempo livre com possibilidade de visita ao Museu Pergamon na Ilha dos Museus, com 
coleções arqueológicas mundialmente famosas, como o Altar de Pérgamo, o Portão do Mercado de Mileto, o caminho 
processional da Babilônia com o fabuloso Portão de Ishtar na parte da tarde. Partida pela manhã para Nuremberg, 
chegada ao entardecer. Check-in no hotel, jantar e pernoite.

NUREMBERG
Café da manhã no hotel. Pela manhã encontro com o guia e visita do centro histórico: as paredes do meio, a Praça Central 
com a Igreja de Nossa Senhora, a torre gótica da fonte "Schöner Brunnen", a Antiga Câmara Municipal e Igreja de San 
Sebaldo. Tarde livre. Jantar e pernoite no hotel.

NUREMBERG
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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FRANKFURT
À noite, chegada a Frankfurt. Check-in no hotel, jantar e pernoite.

FRANKFURT - BREMEN
Café da manhã no hotel, saída para o norte da Alemanha em direção a Bremen. Almoço livre ao longo do 
caminho. À tarde, visita guiada a Bremen. A cidade histórica ainda é perceptível nos edifícios renascentistas 
com vista para a Praça do Mercado com a Câmara Municipal, o Schütting, a Câmara de Comércio de Bremen. A 
visita continua com a Liebfrauenkirche, a Böttcherstrasse e a estátua dos Músicos da Cidade de Bremen, 
protagonistas do famoso conto dos Irmãos Grimm. Check-in no hotel, jantar e pernoite.

BREMEN - HAMBURGO - LUBECCA
Café da manhã no hotel, partida para Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha e um dos maiores 
portos da Europa, formada por uma densa rede de canais. Visita aos principais monumentos: a Igreja de San 
Michele, a Câmara Municipal, a Bolsa de Valores e a zona portuária. Almoço livre durante a visita e teremos a 
possibilidade na parte da tarde para participar de um passeio de barco. Continue para Lübeck, a "Rainha de 
Hansa", conhecida como Patrimônio da humanidade da Unesco. Após a chegada, acomodação no hotel, jantar 
e pernoite.

LUBECCA - SCHWERIN - LUBECCA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, faremos uma visita guiada a Lübeck: a Catedral, o Holstentor, a Câmara 
Municipal, a Igreja de Santa Maria, uma obra-prima da arquitetura gótica e a Buddenbrook House, que ficou 
famosa pelo romance de Thomas Mann, escritor e Prêmio Nobel de Literatura em 1929. Almoço incluso e a tarde, 
excursão a Schwerin. O centro relativamente pequeno preserva edifícios históricos dos séculos XVI, XVII e XIX. O 
castelo de conto de fadas Schwerin, é um dos exemplos mais interessantes da arquitetura alemã do século XIX. 
Check-in no hotel, jantar e pernoite.

LUBECCA - ROSTOCK - WISMAR - LUBECCA
Café da manhã no hotel. Viagem de um dia para Rostock com almoço incluso. À tarde, visita a Wismar, também 
uma cidade hanseática que conheceu até o século XV um grande florescimento comercial, cujos testemunhos e 
elementos arquitetônicos ainda moldam o aspecto da cidade: casas com frontões escalonados, igrejas 
imponentes em tijolo vermelho e o Palácio Fürstenhof. Retorno a Lübeck à noite, jantar e pernoite.

LUBECCA - GOSLAR - FRANKFURT
Café da manhã no hotel. Partida para Goslar. Ele preserva seu centro histórico intacto com um importante 
complexo de casas de enxaimel do século XVII, o único de seu tipo no norte da Alemanha. A cidade está 
cadastrada pela Unesco no Patrimônio Mundial. Almoço livre e a tarde continuaremos para Frankfurt chegando 
à noite. Check-in no hotel. Jantar e pernoite.

FRANKFURT
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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INNSBRUCK - MUNICH
Chegada a Innsbruck com almoço incluso. Chegada a Munique, capital da Baviera, localizada às margens do rio 
Isar. Jantar e pernoite em Munique.

MONGE
Café da manhã no hotel. Começaremos a visita com o guia para admirarmos o imponente Maximilianeum e 
Koningsplatz, Piazza Reale e cenário monumental de edifícios neoclássicos, como o museu Glyptothek. Em seguida, 
conheceremos o Residência Ducal, a Catedral Frauenkirche e Marienplatz, o coração da antiga praça da cidade. 
Depois do almoço incluso, o guia nos levará para conhecer o Castelo de Nymphenburg com o Museu das carruagens 
e porcelanas. Jantar e pernoite no hotel.

MONACO - CHIEMSEE - MONACO
Após o café da manhã, encontro com o guia e saída para Chiemsee, onde visitaremos o castelo Herrenchiemsee 
localizado na ilha Herreinsel. Almoço em restaurante e a tarde, retorno ao hotel em Munique. Jantar e pernoite no 
hotel.

MUNICH - REGENSBURG
Após o café da manhã, encontro com o guia para uma visita guiada a Munique. Visitaremos a Marienplatz, com vista 
para a Câmara Municipal (Rathaus), a Frauen Kirche (Catedral). Almoço em restaurante e a tarde partiremos para 
Regensburg. Jantar e pernoite no hotel.

REGENSBURG
Café da manhã no hotel, logo após, caminhada curta para Konstanz, onde você vai respirar seu ar único, observe as 
linhas de seus palácios e você vai guardar o que mais o impressionou nesta cidade. Nosso tour chega ao fim, e 
pernoite no hotel.

REGENSBURG
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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             Bélgica é um país rico em história, belas cidades e infraestruturas modernas. Um dos 
             menores países da Europa, é dividido em três regiões: ao norte fica Flandres, plana e que 
             também incluem as praias do Mar do Norte; ao sul, Valônia, com suas colinas pitorescas, 
Ardenas ao centro é a região de Bruxelas, a capital, sede da Comissão Europeia e OTAN. A 
magnífica Bruxelas, capital da Bélgica e da Europa possui fascinantes castelos, jardins e abadias, 
cozinha excepcional e mais de 800 tipos de cervejas. Iremos à descoberta da bela liberdade e da 
arquitetura medieval da Bélgica. Passeios imperdíveis a Bruges, Hasselt e Antuérpia. Se você ama 
a natureza, descubra a Valônia, a região no sul da Bélgica entre as mais verdes da Europa.

             uxemburgo é um pequeno estado da Europa Ocidental, entre a França, Alemanha e a   
             Bélgica, após vicissitudes alternadas de anexações e divisões territoriais foram formadas 
            em Grã-Ducados. Tem participado diretamente nos principais eventos políticos e econômicos 
do Continente, primeiro promovendo a instituição do Benelux, depois tornando-se membro ativo 
do que viria ser a União Europeia, que tem a sua sede em Luxemburgo e de vários órgãos da 
comunidade europeia. Sempre será ponto de encontro entre as culturas alemã, holandesa e 
francesa. Luxemburgo tem uma parte substancial de seus cidadãos de origem estrangeira, tendo 
feito isso o que contribui para o seu ar cosmopolita. Mas fora da cidade, vilas rurais de contos de 
fadas e passeios esplêndidos oferecem uma estadia relaxante para aqueles que decidem passar as 
férias no principado. “Queremos continuar sendo o que somos” é o lema deste país. E, talvez, se os 
luxemburgueses repetem quase obsessivamente isso, deve haver uma boa razão.

                 olanda é talvez o país europeu que melhor expressa a síntese de tradição e modernidade: 
                 é ao mesmo tempo a terra das extensões de tulipas, dos moinhos de vento, da arte por 
                    Van Gogh, cerâmica Delft, processamento paciente de diamantes e a nação com a capital 
definida como a mais transgressora da Europa. Amsterdã é de fato a cidade onde nasceu o Gin, 
onde se consome em média 90 litros de cerveja por pessoa anualmente (característica dos "bruine 
cafe's", cafés castanhos que devem o seu nome às paredes de madeira escura). Mas Amsterdam 
não é a única cidade de vanguarda deste país: existe Rotterdam, com sua arquitetura futurista e 
Haia, o centro da política internacional, graças a alguns edifícios e instituições importantes, como 
Tribunal Internacional de Justiça. A tudo isso é adicionado o encanto das tulipas, moinhos, 
bicicletas, queijos e muitas outras coisas que tornam a Holanda inesquecível.

A

L
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STRASBOURG
Chegada a Estrasburgo, jantar em restaurante característico e pernoite no hotel.

ESTRASBURGO - LUXEMBURGO - BRUXELAS
Café da manhã no hotel, saída para o Grão-Ducado de Luxemburgo, breve visita ao centro. Almoço em restaurante 
e a tarde continuaremos para Bruxelas, acomodação no hotel, jantar em um restaurante característico próximo 
ao Grand Place, retorno ao hotel para jantar e pernoite.

BRUXELAS
Café da manhã no hotel, encontro com o guia e visita a Bruxelas: Grand Place com o prédio da Câmara Municipal 
que contém a famosa estatueta do menino atrevido que faz xixi, Manneken Pis, o Grand Sablon, a antiga praça do 
mercado, o distrito de Heysel. Almoço em restaurante, jantar e pernoite no hotel.

BRUXELAS - BRUGES – AMSTERDAM
Café da manhã no hotel, saída com o guia para Bruges, uma das cidades flamengas mais interessantes de se 
visitar, cujo centro histórico é cercado por canais navegáveis. A interessante Catedral Gótica de Santo Salvador, o 
mercado, a Câmara Municipal. Almoço em restaurante e continuação para Amsterdam, chegada á tarde para 
acomodação, jantar e pernoite. 

AMSTERDAM
Após o café da manhã, dia dedicado à visita guiada a Amsterdam. Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega 
ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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BRUXELAS
Chegada do voo internacional em Bruxelas, encontro com o guia e saída para visita ao exterior de Bruxelas 
começando pelo Atomium, o distrito de Heysel, o parque Cinquantenaire, o Arco do Triunfo e La Residência real. 
Almoço em restaurante e logo após continuaremos em visita guiada para descobrir o Coração de Bruxelas. 
Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

BRUGES - GHENT - BRUXELAS
Café da manhã, encontro no hotel com o guia para um dia que o levará a Flandres. Vamos visitar Bruges e Ghent, 
a capital da Flandres Ocidental. A cidade medieval de Bruges, chamada "Veneza do Norte", que é uma espécie de 
museu ao ar livre. Veremos a Catedral, a Igreja de Nossa Senhora, a Torre do Sino, as duas praças main, o Markt 
e o “Burg. Almoço opcional em restaurante e a tarde continuaremos para Ghent, uma pitoresca cidade medieval, 
atravessada por canais. No centro histórico existem monumentos medievais de prestígio, incluindo uma fortaleza 
antiga e a catedral gótica de Sint Baafs. Vamos caminhar ao longo do rio e você também poderá admirar as casas 
flamengas das Guildas, construídas entre 1200 e 1600. Lá faremos uma breve visita em uma das cervejarias onde 
você verá o procedimento para transformar lúpulos valiosos em "néctar" com degustação para os visitantes. 
Retorne a Bruxelas onde faremos nosso jantar em restaurante e pernoite.

ANTWERP - MECHELEN - BRUXELAS
Café da manhã no hotel. Hoje vamos descobrir a cidade de Antuérpia, da qual visitaremos a Catedral de Notre 
Dame, a maior igreja gótica da Bélgica, La Grote Mark, a praça do mercado, onde fica a estátua dos mestres de 
Rubens, o mais ilustre cidadão de Antuérpia. Almoço em restaurante e nosso tour continuará então para 
Mechelen, a meio caminho entre Antuérpia e Bruxelas, uma cidade medieval que era a capital da Holanda na 
época. Voltaremos para Bruxelas para jantar e pernoite.

BRUXELAS - AACHEN
Café da manhã no hotel e saída para a cidade de Aachen, localizada na Alemanha. Em nossa chegada, 
encontraremos com o guia e visitaremos o seu centro histórico. A cidade antiga é estruturada com uma parte 
antiga e outra moderna e um local importante que é a "Catedral Imperial", a mais antiga do Norte da Europa. 
Carlos Magno começou a construção da capela em 786, quando morreu em 814, foi sepultado ali; seus restos 
ainda estão preservados em um caixão. Também encontramos a tumba de Otto III. Almoço em restaurante, 
continuação da visita em tarde. Alojamento, jantar e pernoite.

AACHEN
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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AMSTERDAM
Pela manhã saída para a República Tcheca, almoço livre. Chegada a Praga, faremos check-in no hotel, jantar e 
pernoite.

AMSTERDAM
Café da manhã no hotel. Pela manhã, faremos visita guiada ao Castelo de Hradcany, de onde você poderá 
desfrutar de um espetacular panorama sobre a cidade. Veremos a Catedral de San Vito, o Palácio Real, a Igreja 
Românica de San Giorgio, o Vicolo d'Oro, com as típicas casas coloridas dos alquimistas. Descida para Mala 
Strana ao longo da rota romântica pela Rua Nerudova. Almoço incluso e a tarde continuação da visita guiada à 
Cidade Baixa, com a grande Igreja de São Nicolau, a Igreja do Menino Jesus de Praga e, finalmente, outro grande 
símbolo de Praga: a Ponte Carlos. Jantar e pernoite no hotel.

AMSTERDAM - HOLANDA DO NORTE - AMSTERDAM
Café da manhã no hotel. Partida para Bratislava, a charmosa capital eslovaca às margens do Danúbio. Almoço 
incluso e visita ao centro da cidade onde poderemos admirar o exterior de importantes edifícios históricos como 
o Duomo de San Martino, o Palazzo del Primate e a Igreja Franciscana. À tarde continue para Budapeste, capital 
da Hungria. Após a chegada, acomodação no hotel, jantar e pernoite.

AMSTERDAM
Café da manhã no hotel. Manhã dedicada à visita guiada a Buda, a parte mais antiga da cidade, o bairro do 
Palácio Real, da igreja gótica de Matyas, da Praça da Santíssima Trindade e do Bastião dos Pescadores 
(externo). Almoço incluso e a tarde, visita da moderna Peste: a Praça dos Heróis, a Avenida Andrassy, a Basílica 
de Santo Estêvão, o coração religioso da capital e o Parlamento. Possibilidade de participar de um cruzeiro 
panorâmico no Danúbio (opcional e em suplemento). Jantar e pernoite.
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             França é um país fascinante que oferece mil razões diferentes para voltar a  
             visitar, admirar e amar. É uma nação vanguardista, com uma nobre história
               e que o torna único no mundo. Os amantes da arte serão capazes de visitar 
os maiores e mais importantes museus do mundo, como o Louvre, e cidades 
maravilhosas ricas em história, como Paris, um verdadeiro centro cultural 
mundial. Mas a França não é apenas a capital, é também uma variedade de 
paisagens impressionantes: a costa do Mediterrâneo e suas magníficas praias, o 
Valle dela Loire e seus castelos majestosos, as regiões do norte e suas falésias 
emocionantes.
Em todos os lugares, a atmosfera que você experimenta é verdadeiramente 
sugestiva e cheia de paixão: esporte, moda, luxo e bom cinema sempre estiveram 
ligados às suas cidades. Sem esquecer que a cozinha francesa e seus antigos 
produtos gastronômicos são apreciados em todo o mundo e que a França é a 
rainha do vinho e do champanhe.

A 
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MACON
Saída da Itália, logo após a parada para almoço incluso, seguiremos para Macon. Alojamento em hotel, jantar e 
pernoite.

MACON - VEZELAY - PARIS
Café da manhã no hotel, continuação para Paris passando por uma das regiões de maior orgulho da França pelos 
ótimos vinhos, Borgonha. Paramos em Vezelay, uma vila medieval localizada em uma posição panorâmica, onde 
visitaremos a igreja da abadia dedicada a Sainte Madeleine, fundada no século IX e protegida pela UNESCO. Almoço 
incluso e logo após chegaremos a Paris para jantar e pernoite.

PARIS - ST. DENIS - CHANTILLY - BEAUVAIS - AMIENS
Café da manhã no hotel, continuação para Chantilly, um lugar que ficou famoso pelo espetacular castelo rodeado de 
água e um magnífico parque; teremos tempo para almoçar em um restaurante e fazer uma visita guiada aos principais 
edifícios, parcialmente reconstruída no século XIX. No caminho para Amiens nós faremos uma breve parada em 
Beauvais, onde visitaremos a catedral de St. Pierre, construída a partir do ano 1238 sobre as ruínas de uma igreja do 
século décimo. A tempo do jantar, chegaremos a Amiens, um importante centro da Picardia famoso por a catedral 
colocada sob proteção da UNESCO. Alojamento, jantar e pernoite.

AMIENS - BAIA DELLA SOMME - AMIENS
Café da manhã no hotel, manhã dedicada a um passeio com guia no centro histórico de Amiens, cidade animada que 
nasce às margens do rio Somme. Seu símbolo é, sem dúvida, a esplêndida e imponente catedral de Notre-Dame, 
construída a partir do ano 1220 e classificada como patrimônio da UNESCO. Amiens oferece ao visitante atento 
também outros bairros característicos, como a área de St-Leu, com canais e ilhotas onde se erguem antigas casas 
coloridas, área chamada Les Hortillonnages. Após nosso almoço incluso, continuaremos para a costa com vista para o 
canal do Manica, junto à foz do Somme: local com ação dos ventos e caracterizado pelo ritmo cíclico das marés, de 
falésias brancas, pequenas vilas de pescadores e cidades silenciosas. Voltamos para Amiens ao final da tarde, jantar e 
pernoite.
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AMIENS - LAON - REIMS
Café da manhã no hotel, continuação para outra das grandes regiões vinícolas da França, Champagne. Antes de 
chegar a Reims, paramos em Laon, uma histórica cidade medieval que foi a capital da França na época dos reis. 
Carolíngios (séculos IX e X), para um passeio com o guia pela pitoresca Ville Haute, cercada por fortificações 
panorâmicas. Acima dos telhados, as torres da catedral de Notre-Dame emergem sinuosamente, construída a partir do 
século XII. Continuamos para Reims, a cidade das coroações e Champagne. Após o almoço livre, encontraremos o guia 
que nos fará descobrir os recantos mais importantes e característicos da cidade. Visitaremos a Catedral Gótica de 
Notre-Dame, construída a partir de 1211, que é o monumento mais icônico da cidade. De grande interesse histórico 
conheceremos também o Palais du Tau e o complexo de St. Remi, com a igreja da abadia e o museu. Chegaremos ao 
hotel no final da tarde. Alojamento, jantar e pernoite.

REIMS - EPERNAY - CHALONS EN CHAMPAGNE - REIMS
Café da manhã no hotel, pela manhã nos dedicaremos a descobrir os segredos da produção do champanhe vinculada 
à geologia particular da região, em cujas rochas calcárias se formaram em cavernas naturais que atuam como “cavas” 
para a maturação e conservação do precioso vinho. Atravessaremos o parque Reims Mountain para descobrir as 
localidades de Hautvilliers, onde o monge Dom Perignon no século XVII refinou o método de produção das 
características bolhas. Epernay, a capital indiscutível do champanhe é uma passagem obrigatória para uma visita das 
cavas. Depois de parar em uma das empresas de champanhe, continuaremos a Chalons-en-Champagne, uma cidade 
que preservou inúmeros testemunhos de seu passado, com as fachadas em enxaimel dos edifícios religiosos. Almoço 
incluso, e após voltaremos a Reims e teremos tempo livre para nos dedicarmos para um passeio individual no centro 
ou para comprar algumas boas garrafas para levar para casa como lembrança da viagem. Retorno ao hotel para 
jantar e pernoite.

REIMS - TROYES - DIJON
Café da manhã no hotel, sairemos de Reims para chegar à antiga capital da região, onde você poderá respirar o 
verdadeiro ar da Idade Média: Troyes é o coração do centro histórico, com a curiosa forma de uma rolha de 
champanhe, atesta a riqueza da cidade na época medieval com suas casas de enxaimel, ruas estreitas, palácios e 
igrejas decoradas com esplêndidos vitrais policromados. Com o guia veremos, entre outras, a catedral de 
St-Pierre-et-St-Paul, admirável exemplo de gótico, construído a partir do ano de 1208. Deixaremos Champagne para 
chegar a Dijon. Ao longo do caminho paramos na Abadia de Fontenay, um esplêndido exemplo da arte cisterciense, 
fundada por San Bernardo em 1118 e inserido na paisagem de um vale arborizado. Na parte da tarde chegaremos a 
Dijon, alojamento, jantar e pernoite no hotel.

DIJON - RETORNO
Antes de seu retorno, haverá uma caminhada no centro de Dijon com o guia. Nosso passeio chega no final, saída 
para o seu retorno. Fim dos serviços.
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BORDEAUX
Bem-vindos à Bordeaux, uma das cidades mais ecológicas da França, protagonista de um esplêndido 
renascimento ocorrido a alguns anos atrás. Após chegar ao aeroporto, embarcaremos no ônibus particular em 
direção ao centro da cidade, onde encontraremos com o nosso guia e faremos uma caminhada pelas ruas 
ladeadas de prédios do centro histórico. Após o passeio, alojamento no hotel, jantar e pernoite.

SAINT EMILION
Café da manhã no hotel, nos encontraremos com nosso guia e continuaremos para Saint-Émilion, uma 
encantadora vila histórica medieval classificada pela UNESCO, em seguida faremos visita guiada numa das 
cavas da cidade. Depois de fazer um passeio pelas vinhas, todos poderão provar o vinho produzido como 
acompanhamento de charcutaria e queijos locais. Antes de partir para Lourdes, passeie pelo centro de 
Saint-Émilion, pelas ruas de paralelepípedos com uma vista maravilhosa das vinhas. Chegada ao Hotel em 
Lourdes para alojamento, jantar e pernoite.

LOURDES
Café da manhã no hotel e dia dedicado aos serviços religiosos com almoço e jantar no hotel.

PAU - BIARRITZ
Café da manhã no hotel, o grupo partirá com destino a Pau, cidade localizada no coração dos Pireneus. Nos 
encontraremos com o guia e visitaremos o Castelo, local de nascimento de Henrique IV, rei da França. Os 
interiores cheios de tapeçarias e objetos antigos que valem a pena visitar. Em seguida, vá para Bayonne, local 
em que você vai adorar imediatamente com suas coloridas casas de enxaimel. Almoço em restaurante e à tarde 
você poderá escolher entre uma visita ao Museu Basco ou um passeio no centro em busca das perspectivas mais 
animadas da cidade. À noite, chegada a Biarritz para acomodação, jantar e pernoite.

BIARRITZ - SAN SEBASTIAN
Café da manhã no hotel, encontro com o guia e visita a Biarritz, suas praias e seus principais atrativos. 
Continue para a cidade espanhola de San Sebastian. Depois de passear nas ruas da Cidade Velha ou na praia 
de La Concha, retorno a Biarritz para jantar no hotel e pernoite.

BIARRITZ - BORDEAUX
Café da manhã no hotel, partiremos com o guia até Dune du Pylat, a colina de areia mais alta da Europa para 
ver o mar azul e a floresta verde de cima. Em seguida, pare em Arcachon, uma cidade litorânea cheia de praias. 
Almoço livre e continuação para Bordeaux, alojamento, jantar e pernoite.

BORDEAUX
Café da manhã no hotel e antes de sair de Bordeaux, você fará um passeio pela cidade ou com um guia privado, 
logo após nosso passeio chega ao fim, saída para o seu retorno. Fim dos nossos serviços.
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MACON
Saída da Itália, após a parada para almoço (incluso), continuamos cruzando o túnel do Mont Blanc até Macon, 
porto fluvial e importante centro vinícola. Alojamento no hotel, jantar e pernoite.

MACON - PARIS
Café da manhã no hotel. Seguiremos em direção a Paris com parada para almoço incluso no caminho. À tarde, 
com o guia, caminharemos por um dos bairros mais emblemáticos da capital, para apreender alguns de seus 
aspectos mais característicos. No final, retorno ao hotel para acomodação, jantar e pernoite.

PARIS - ORLEANS - CHAMBORD - BLOIS - TOURS
Café da manhã no hotel. Seguiremos em direção ao Vale do Loire e pararemos em Orleans, uma cidade com forte 
ligação à figura de Joana d'Arc. Caminharemos com o guia até o centro da cidade, onde as glórias da época 
medievais combinam com a elegância de palácios e avenidas do século 17. Após o almoço incluso, dedicaremos 
a tarde para visitar dois dos castelos mais importantes do Loire: Chambord, o maior do Vale imerso por uma 
floresta de pináculos e rodeado por um imenso parque, e Blois, um grandioso complexo real cuja história está 
entrelaçada com intrigas judiciais e fatos sangrentos. Chegaremos em Tours a tempo de jantar no hotel e 
pernoite.

TOURS - CHENONCEAUX - AMBOISE - TOURS
Café da manhã no hotel. Passaremos o dia na companhia do guia, dedicado à descoberta de alguns dos castelos 
mais particulares e icônicos do Vale do Loire. Pela manhã, visitaremos o esplêndido castelo de Chenonceau, 
elegante mansão construída como uma joia na margem do Cher. Com o almoço incluso, opcionalmente, 
poderemos participar do almoço na Orangerie do Castelo. À tarde nos dedicamos a lugares onde Leonardo da 
Vinci passou seus últimos anos de vida: Amboise com seu Castelo Real que domina o rio e o pequeno castelo de 
Clos-Lucé. Durante o dia teremos a oportunidade, com uma parada em uma das vinícolas típicas da região, 
para degustar os vinhos produzidos no vale do Loire. Voltaremos a Tours em final da tarde, a tempo do jantar e 
pernoite.

PASSEIOS - AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY - CHARTRES
Café da manhã no hotel. Sairemos em direção a alguns dos castelos mais particulares da Touraine, que 
visitaremos com o guia. Azay-le-Rideau é um castelo renascentista que se espelha no rio Indre; Villandry é uma 
elegante mansão, famosa por seus jardins franceses, uma maravilhosa incrustação de plantas que se destaca 
por seu rigor e harmonia. Almoçaremos e continuaremos em direção a Chartres, uma cidade de aspecto 
medieval dominada pela figura esguia da catedral gótica famosa por seus esplêndidos vitrais. Alojamento, 
jantar e pernoite.

CHARTRES - FONTAINEBLEAU
Café da manhã no hotel. Pela manhã nos encontraremos com o guia e visitaremos a magnífica catedral gótica 
de Notre-Dame, um dos Patrimônios Mundiais da UNESCO. Em seguida, passearemos pelo labirinto de ruas de 
paralelepípedos do centro, onde as casas dos ricos mercadores e os edifícios em enxaimel atestam a 
importância da cidade naquele período medieval. Nos despedimos de Chartres para chegar a Fontainebleau e 
seu grandioso castelo, uma antiga residência real. Chegaremos ao hotel para acomodação, jantar e pernoite.

FONTAINEBLEAU - RETURN
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, saída para o seu retorno. Fim dos serviços.
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LEGAIS
Início da viagem em ônibus luxo Gran Turismo. Paragem para almoço incluso, no final da tarde chegaremos a Nizza. 
Jantar em restaurante típico, hospedagem e pernoite.

NICE - PRINCIPALIDADE DA MÔNACO
Café da manhã no hotel. Dedicaremos a manhã com o guia para visitar Nice, uma parte da viagem, faremos uma 
parte de ônibus e uma parte a pé, para conhecer e valorizar os diferentes bairros. Será agradável caminhar ao longo 
da conhecida Promenade des Anglais, admirando o azul intenso do mar. Ficaremos fascinados com os nobres 
palácios da Place Masséna e do animado coração de "vieille ville", com suas vielas, pequenos restaurantes e galerias 
de arte, até o colorido mercado de flores da Place Gautier. Após o almoço, chegaremos ao promontório rochoso do 
Principado de Mônaco. Destacam-se o bairro mais central e famoso desta cidade-estado, Monte-Carlo, conheceremos 
o elegante Palazzo del Principe, construído no século 13 e residência oficial da família Grimaldi. Place du Palais; a 
partir daqui chega-se à cidade velha onde, entre vielas medievais, pitorescas praças e mansões encontraremos a 
Catedral de San Nicola e uma esplêndida vista para o mar. Voltamos a Nice ao final do dia para acomodação e 
pernoite.

SAINT TROPEZ - NICE
Café da manhã no hotel. Manhã dedicada com visita guiada de Saint-Tropez, cidade símbolo da vida social da 
Riviera Francesa. Passeio pela cidade velha, que conseguiu preservar o seu encanto: casinhas velhas, boutiques de 
luxo e restaurantes com mesas ao ar livre que coexistem em perfeita harmonia. Depois do almoço incluso, seguiremos 
para Cannes, onde o guia nos acompanhará para descobrir as ruas características do centro, a imperdível orla 
marítima da Croisette e o Palais des Festivals. Se o tempo permitir, faremos um passeio de barco opcional até a ilha 
de Santa Margherita. Durante o inverno, dependendo das condições meteorológicas, a visita de Saint-Tropez poderá 
ser substituída por um passeio pela cidade dos perfumes: Grasse. Voltaremos a Nice para jantar e pernoite.

SÃO PAULO DE VENCE - RETORNO
Café da Manhã e após continuação para St. Paul de Vence, uma vila medieval frequentada por artistas, e 
continuamos para a Itália fazendo uma parada para almoçar em um restaurante.
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BOURG EN BRESSE
Partida de seu destino de origem, chegada e parada para seu almoço incluso, cruzaremos o túnel do Mont Blanc 
e chegaremos em Bourg en Bresse. Alojamento em hotel, jantar e pernoite.

BOURG EN BRESSE - MODERN PARIS
Café da manhã no hotel. No final da manhã chegaremos a Paris onde almoçaremos antes do encontro com o 
guia, após o almoço poderemos desfrutar de um primeiro passeio panorâmico pela cidade com a Ópera, Place 
Vendome, Place de la Concorde, os exteriores de Les Invalides, a Torre Eiffel, a Avenue des Champs Elysées e o 
Arco do Triunfo. Depois do jantar podemos descobrir o encanto noturno da "Ville Lumière" pela participação na 
excursão panorâmica de ônibus e na caminhada no pitoresco bairro de Montmartre. Retorno ao hotel para 
acomodação e pernoite.

PARIS HISTÓRICA
Café da manhã no hotel. Pela manhã continuaremos a visita guiada ao exterior do museu do Louvre, a Ile de la 
Cité, a Catedral de Notre Dame, o Quartier Latin, a Sorbonne e o Bairro Saint Germain de Prés. Após o almoço 
aproveitaremos o tempo livre para uma visita individual ou opcionalmente participaremos da visita guiada ao 
Louvre que, entre as inúmeras obras-primas, também abriga a Mona Lisa. Jantaremos no hotel ou 
participaremos à noite com jantar num dos típicos "bateaux" que cruzam o Sena. Regresso ao hotel para 
pernoite.

PARIS - VERSAILLES
Café da manhã no hotel. Chegaremos a Versalhes para uma visita guiada ao requintado e luxuoso Reggia e em 
particular dos aposentos reais e da Galeria dos Espelhos iluminada por 300 velas. Voltaremos para Paris a 
tempo do nosso almoço (incluso); à tarde, durante uma caminhada guiada, teremos a oportunidade de aprender 
mais em visita sobre a capital francesa, descobrindo um de seus bairros mais emblemáticos. Jantamos no hotel 
ou poderemos participar do jantar / show no Moulin Rouge, referência da vida noturna parisiense desde 1889. 
Retorno ao hotel para pernoite.

PARIS
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, saída para o seu retorno. Fim dos serviços.
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PARIS
Assim que chegar, você conhecerá nosso assistente e irá descobrir um dos pontos mais lindos da cidade em um ônibus de 
turismo de luxo: a Torre Eiffel, o principal símbolo de Paris e depois caminhar na Champs-Élysées. Ao final do passeio, 
alojamento, jantar e pernoite.

ROUEN E HONFLEUR
Café da manhã no hotel. Saída para Rouen, com a majestosa catedral gótica pintada por Monet e a praça del Mercato, 
rodeado por casas medievais em madeira e cal branca. Almoço incluso e após continuaremos em direção a Honfleur, para 
descobrir o encanto do antigo porto da foz do Sena, onde a particular igreja de Sainte-Catherine, com a cobertura que 
lembra o casco tombado de um navio. Pegue a estrada de volta para Caen para alojamento, jantar e pernoite.

BAYEUX - MONT SAINT MICHEL
Café da manhã no hotel. Saída para Arromanches, pequena cidade no cenário marítimo dos acontecimentos de verão de 
1944, e visite o incrível Museu de 6 de junho. Almoço incluso e logo após, continuação para Bayeux, famosa por sua 
tapeçaria medieval de 68 metros de tela, que conta a invasão da Inglaterra do ponto de vista normando. Visite a cidade 
velha e a fábrica em funcionamento na rue Saint-Martin, antes de chegar ao Monte Saint Michel. Na chegada, 
acomodação no hotel, jantar e pernoite.

MONT ST. MICHEL ET ST. MALO
Café da manhã no hotel. Saída para o Monte Saint Michel, cuja abadia é uma maravilha arquitetônica, Patrimônio 
Mundial da Unesco desde 1.979, acessível por meio de 350 degraus. Almoço livre e continuação para St. Malo, a cidade 
dos corsários com fortificações imponentes que se projetam sobre o oceano, onde você pode passear enquanto desfruta de 
uma vista magnífica sobre a cidade e suas praias. O coração da cidade é Intra-Muros, a cidadela fortificada com vistas 
maravilhosas. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

DINAN - BREST
Café da manhã no hotel. Saída para Dinan, um vilarejo famoso por suas casas em enxaimel e visitaremos as muralhas 
da cidade velha. Admire a torre Sainte-Cathérine e, em seguida, continue até Ploumanach, famosa por seus penhascos de 
granito rosa. Almoço em restaurante e continuação para Brest, cujo castelo abriga o Museu da Marinha. À chegada, 
alojamento no hotel, jantar e pernoite.

LOCRONAN - QUIMPER
Café da manhã no hotel. Saída para Locranon, uma deliciosa vila com casas de granito azul, onde você poderá 
experimentar o Kouign-Amann, doces típicos da gastronomia bretã. Almoço incluso e continuação para Pointe du Raz, a 
ponta mais ocidental da França; esculpida pelo mar e batida pelos ventos, o local atinge cerca de 70 metros de altura. 
Chegada a Quimper para acomodação no hotel, jantar e pernoite.

CONCARNEAU - CARNAC - RENNES
Café da manhã no hotel. Saída para Concarneau, com parada em Ville Close, uma ilhota em estilo fortaleza medieval. 
Almoço livre e continuação para Carnac, o complexo megalítico entre os mais importantes e maiores de todo mundo, onde 
também existe o monte Kerkado, uma construção europeia de pirâmides de pedra pré-egípcias. Pare em Vannes e 
chegaremos em Rennes. Alojamento no hotel, jantar e pernoite.

RENNES - PARIS
Café da manhã no hotel e passeio pela cidade medieval de Rennes. Almoço (incluso) e continuação em direção a Paris. 
Uma vez lá, é possível visitar o distrito de Montmartre. Alojamento no hotel, jantar e pernoite.

PARIS
Café da manhã no hotel. Diga olá à linda Paris, traslado de ônibus para o aeroporto. Retorno ao seu país de origem.
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AIX EN PROVENCE
Partida do seu local de origem para Provença. Chegada a Aix en Provence, caminhada pelo centro, famoso por suas fontes 
frequentemente cobertas de musgo e com as formas mais bizarras que pontilham a rede urbana. Alojamento no hotel, jantar 
e pernoite.

AIX EN PROVENCE - VERDON
Café da manhã no hotel. Pela manhã, passeio guiado nas ruas estreitas do centro de Aix-en-Provence, seguindo o caminho 
marcado por pregos dourados que permite ver a cidade sob uma nova luz. Almoço livre e continuação para excursão na região 
de Verdon, ao longo da Rodovia Lavender, para visitar as oficinas de artesãos, até a aldeia de Valensole, que é tingida de roxo 
nos meses de junho e julho. Na chegada, alojamento no hotel, jantar e pernoite.

LES BAUX-DE-PROVENCE-ARLES
Café da manhã no hotel. Pela manhã com saída guiada para Les Baux-de-Provence. Continuação para Arles e almoço em 
restaurante típico. Tarde dedicada à descoberta dos monumentos romanos: o anfiteatro, o teatro antigo, o Alyscamps, uma 
avenida arborizada que leva a uma igreja dilapidada. Alojamento no hotel, jantar e pernoite.

CAMARGUE
Café da manhã no hotel. Pela manhã, faremos visita guiada onde você irá descobrir Camargue, uma faixa de terra composta 
de areia, pântanos, lagoas e campos de arroz, é um imenso parque de natureza selvagem e intocada, no qual o homem ainda 
parece ser um hóspede temporário. Em seguida, faça uma parada em Aigues Mortes, uma vila perfeita preservada e 
almoçaremos no restaurante Le Patio, um oásis de paz perto da praça principal. Continue para Saintes Maries de la Mer, para 
chegar à praia. Retorno a Arles no hotel para jantar e pernoite.

AVIGNON
Café da manhã no hotel. Pela manhã, faremos uma visita guiada para descobrir Avignon, onde poderá admirar o Palácio dos 
Papas, a Ponte de Avignon, Place de l'Horloge e a Catedral. Almoço em restaurante típico e depois continuaremos para Orange, 
uma pequena cidade provençal, com um antigo teatro romano. Voltar para Avignon para alojamento no hotel, jantar e 
pernoite.

PONT DU GARD - NIMES
Café da manhã no hotel. Continuação para Pont Du Gard, que abriga um aqueduto declarado de três níveis, está na lista do 
Patrimônio Mundial da UNESCO, que data de 19 a.C. No final, continue para Nimes, chamado a "Roma francesa" pelos 
muitos vestígios clássicos, e depois almoçar no Le Belcour, onde a cozinha é da mais alta qualidade. Caminhando pela cidade 
você pode admirar a Maison Carrè, um templo perfeitamente preservado de dois mil anos, e a Arena, um magnífico anfiteatro 
que lembra o Coliseu. No final, retorno ao hotel para jantar e pernoite.

MARSELHA
Café da manhã no hotel. Pela manhã faremos visita guiada para descobrir Marselha, a cidade mais antiga da França, uma 
jóia de beleza inestimável desenvolvida em torno do Porto Antigo, onde faremos um passeio pelo seu bairro mais antigo, para 
admirar o Panier, a esplêndida basílica de Notre-Dame de la Garde que protege Vieux-Port. Retorno à Itália de ônibus. Fim dos 
serviços.
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              Espanha é uma verdadeira forja de artes e cultura: flamenco, música, 
              história, pintura, arquitetura, literatura, cinema, esporte, touradas e 
       festas. A partir de décadas da exuberância dos espanhóis e da 
estabilidade das condições climáticas, verões atraem quem quer fugir das 
regiões úmidas do norte da Europa, e a Espanha certamente tem muito mais 
a oferecer do que até mesmo a famosa faixa costeira de casas de verão para 
os novos ricos: o esplendor do império e dos conquistadores; o legado 
artístico de Goya, Velázquez, Picasso e Dalí; as aventuras de romance de Dom 
Quixote; um Hemingway que se juntou às Brigadas Internacionais e o charme 
de uma paisagem extremamente variada. Madrid não é apenas a capital da 
Espanha; é o coração da Espanha, construído precisamente para ser o centro 
geográfico da Península Ibérica, ou Kilómetro Cero. A cidade manteve sua 
arquitetura enriquecida por exuberantes parques, palácios e galerias de arte. 
Grandes parques e jardins bem cuidados, como o Parque do Retiro, antigo 
espaço de entretenimento dos reis espanhóis, a Casa de Campo, o Parque 
Juan Carlos I, permite-lhe desfrutar de dias de sol, andar, remar nas águas 
das lagoas ou alimentar os esquilos em uma das capitais mais verdes da 
Europa. Além disso, os dois palácios de congressos, o moderno espaço de 
exposição do Campo de las Naciones e mais de 80.000 lugares em outros as 
instalações para conferências fazem de Madrid um dos centros de negócios 
mais interessantes da Europa.

A
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BARCELONA
Chegada na cidade de Barcelona. Almoço em restaurante. À tarde passeio na Rambla. Retorno ao hotel, jantar e 
pernoite.

BARCELONA
Dia inteiro dedicado à visita guiada a Barcelona, com o Bairro Gótico, a Catedral, a Rambla, a Gran Via (visita 
opcional às casas de Gaudí), a Sagrada Família e o Parque Guell.

BARCELONA - MONTSERRAT
Café da manhã no hotel e saída para Montserrat. Visita guiada à cidade e ao Mosteiro, almoço em restaurante e 
retorno a Barcelona. Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

BARCELONA - VALENCIA
Café da manhã no hotel e saída para Valência, importante porto mediterrâneo. Visita guiada pela cidade a partir do 
distrito de Mercat. Almoço em restaurante. Continuação da visita da cidade. Alojamento no hotel, jantar e pernoite.

VALENCIA - GRANADA
Café da manhã no hotel. Partida para Granada. Almoço em restaurante. Visita da cidade do centro histórico, 
reunidos em torno da catedral. Alojamento em hotel, jantar e pernoite.

GRANADA
Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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MADRID
Chegada a Madrid, capital da Espanha. Traslado ao hotel e hospedagem.

MADRI - BURGOS - BILBAO
Café da manhã no hotel. Saída para Burgos e, na chegada, visita guiada à vila medieval com a famosa catedral, um dos 
melhores exemplos do estilo gótico do século 13, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco da humanidade. Almoço 
incluso, continuaremos para Bilbao, a maior cidade do País Basco é uma importante cidade portuária. Check-in no hotel, 
jantar e pernoite.

BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO
Café da manhã no hotel. Partida para San Sebastian, onde faremos um passeio panorâmico percorrendo as belas e elegantes 
ruas ao longo da baía. Almoço livre e tempo livre na zona portuária, repleta de bares de onde poderemos degustar os 
"pintxos", degustações de especialidades locais. Retorne a Bilbao para uma visita guiada ao centro histórico, Casco Viejo e o 
Museu Guggenheim (externo). Projetado pelo escritório de arquitetura de Frank Gehry, foi aberto ao público em 1997 e desde 
esta data, abriga exposições de obras de arte pertencentes à fundação Guggenheim e exposições itinerantes. Retornaremos 
ao hotel, jantar e pernoite.

BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DE MAR - COMILLAS - OVIEDO
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Santander. No início do século XX foi escolhido pelos nobres como sua 
residência de verão e, consequentemente, edifícios elegantes foram construídos, incluindo o Palácio de la Magdalena. Tempo 
disponível para um passeio pelas ruas características, caracterizadas por casas de pedras, decoradas com madeira, 
varandas típicas e escudos heráldicos. Almoço incluso e logo após, continue para Santillana del Mar, uma pequena cidade 
considerada monumento nacional e passeio marítimo, e posteriormente por Comillas, onde se destaca entre os seus palácios. 
“El Capricho”, obra do brilhante arquiteto Gaudì. Continuação ao longo da costa apreciando a esplêndida vista do mar e, 
atravessando a aldeia pescadora de S. Vicente di Barquera, chega-se a Oviedo. Alojamento no hotel, jantar e pernoite.

OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita guiada à cidade de Oviedo, cujo centro histórico está listado como Património 
Mundial. Começaremos pelas duas igrejas pré-românicas do século IX, Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo, de 
enorme valor histórico e artístico porque foram erguidos durante o período de dominação Árabe. Em seguida, visite a 
Catedral de San Salvador, do século 14. Almoço grátis, recomendamos almoço na "Sidreria", restaurante típico da região, 
onde poderá degustar a cidra servida de uma maneira muito particular. À tarde saída para Santiago de Compostela. Após a 
chegada, acomodação no hotel, jantar e pernoite.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Café da manhã no hotel. Santiago de Compostela deve o seu nome ao Apóstolo Santiago, cujos restos mortais estiveram aqui, 
encontrados no século IX. Graças a esta descoberta, rapidamente se tornou um destino de peregrinação para os fiéis que 
chegam de toda a Europa. Pela manhã visita guiada à Catedral, erguida no local da descoberta, com o espetacular Pórtico 
da Glória. A histórica Catedral, Igreja Matriz da Arquidiocese de Santiago de Compostela, é um dos santuários católicos mais 
importantes do mundo: na cripta os fiéis veneram as relíquias do apóstolo São Tiago o Major, Padroeiro da Espanha. 
Oportunidade de assistir à popular “missa de peregrinos”. Almoço incluso e a tarde livre para visitas individuais, jantar e 
pernoite.

O'CEBREIRO - ASTORGA - MADRID
Café da manhã no hotel. Partida em direção a O'Cebreiro, uma pequena cidade particular de montanha onde você pode 
sentir a atmosfera do Caminho de Santiago. Continue para Astorga, também um lugar importante ao longo do caminho, 
breve visita panorâmica do exterior da Catedral e do vizinho modernista Palazzo Vescovile, construída pela veia criativa do 
grande Antonio Gaudi. Almoço livre e tempo livre, e a tarde partida para Madrid. Após a chegada, acomodação no hotel, 
jantar e pernoite.

MADRID
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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ITÁLIA - SEVILHA
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel em Sevilha, jantar e pernoite.

SEVILHA
Pensão completa no hotel. Dia inteiro dedicado à visita guiada a Sevilha: Palácio Alcázar, obra-prima da arte mudéjar, 
com os jardins esplêndidos; a imensa estrutura da Catedral, com formas entre gótico tardio e renascentista, o Barrio 
(distrito) de Santa Cruz, outrora um gueto, o mais característico da cidade. Jantar e pernoite no hotel.

SEVILHA - CÓRDOBA - GRANADA
Café da manhã. Saída para a visita guiada a Córdoba: a Catedral, outrora a maior mesquita do mundo após a Casbah 
de Meca, com seus fantásticos espaços interiores, tesouros, pátios. Almoço incluso e partida para Granada. Alojamento 
em hotel, jantar e pernoite.

GRANADA
Pensão completa no hotel. Dia inteiramente dedicado à visita guiada a Granada: a estrutura composta de Alhambra, o 
Palácio-Fortaleza que domina a cidade. À tarde visita à cidade baixa: a Catedral e a Capela Real. O característico distrito 
de Albaicyn.

GRANADA - SEVILHA - ITÁLIA
Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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MADRID
Uma vez em Madrid, visitaremos a capital castelhana. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

MADRID
Café da manhã no hotel. O dia começa com um passeio panorâmico pela cidade. Você vai mergulhar no coração da arte e 
cultura de Madrid altamente apreciadas. Almoço em restaurante típico. A tarde está à sua disposição para fazer algumas 
compras na Gran Via. Jantar e pernoite no hotel.

MADRID
Café da manhã no hotel. De Madrid seguiremos para Burgos, passando por El Burgo de Osma, a cidade episcopal rica em 
monumentos históricos, e Aranda de Duero, onde o vinho é guardado em cavernas subterrâneas. Almoço em restaurante. 
Chegada a Burgos, breve visita à cidade. Jantar e pernoite no hotel.

BURGOS - LEON
Café da manhã no hotel. Traslado a Palência e visita aos vestígios históricos da cidade: Romano, Visigodo e Árabes. Almoço em 
restaurante e finalmente, chegaremos a León, após visitaremos o centro histórico, local do Caminho de Santiago. Jantar e 
pernoite no hotel.

LEON - SALAMANCA
Café da manhã no hotel. Transferência para Salamanca. Estágios intermediários: a Astorga medieval onde fica o Palácio 
Episcopal de Antoni Gaudí; e Valladolid, repleta de edifícios e monumentos espetaculares, todos esculpidos e brancos como a 
neve. Almoço em restaurante e a tarde, faremos um passeio relaxante no centro para descobrir a Universidade mais antiga da 
Espanha e um dos palácios góticos mais bizarros, a Casa de las Conchas. Jantar e pernoite em hotel.

SALAMANCA - SEGOVIA
Café da manhã no hotel. Seguimos em direção a Segovia, passando por Ávila, onde faremos uma breve parada em uma vila 
lindamente fortificada. Almoço em restaurante e seguiremos para Segovia, visite a cidade histórica reconhecida pela UNESCO. 
A catedral, o aqueduto romano e o castelo Alcázar são esplêndidos. Jantar e pernoite.

SEGOVIA - MADRID
Café da manhã no hotel. Voltaremos a Madrid onde faremos uma breve parada na cidade de Coca, local da fortaleza do castelo 
de estilo gótico-mudéjar de 1453, quadrada e imponente. Almoço em um restaurante e no retorno a Madrid, tempo livre para 
passear pela cidade. Jantar e pernoite no hotel.

MADRID
Café da manhã no hotel. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu retorno. Fim dos serviços.
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                m país de fortes tradições e pessoas orgulhosas e nostálgicas, capaz de

                fascinar escritores e diretores famosos como Lord Byron, Wim Wenders e 

          Antonio Tabucchi, além de um número crescente de turistas. Cidades 

românticas como Lisboa, Porto e Sintra encantam os visitantes com a sua beleza e 

sua atmosfera atemporal, enquanto as notas pungentes do Fado (música 

tradicional portuguesa), estão impressos na memória de cada ouvinte. O mar é o 

grande protagonista de todas as férias em Portugal, com o turismo balnear 

concentrado no Algarve, mas não desdenhe as regiões internas. São uma mina de 

atrações a descobrir, com castelos, cidades medievais, caminhos religiosos, 

parques naturais, vinhas e cavas. Há também um Portugal jovem, vibrante de 

energia e vontade de viver. É a terra das praias paradisíacas, surfistas, vida 

noturna vibrante, grafite colorido de Lisboa e inúmeros festivais de música ao ar 

livre.

U
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LISBOA
Chegada a Lisboa, capital de Portugal. Traslado ao hotel e hospedagem, jantar e pernoite.

LISBOA
Café da manhã no hotel. Dia dedicado à visita guiada a Lisboa, com destaque para os principais monumentos e 
os inúmeros locais de interesse histórico. Pela manhã visitaremos a Igreja de Sant'Antonio, a Catedral e o 
distrito de Alfama. Almoço em restaurante e a tarde continuação da visita guiada, ao distrito monumental de 
Belém, onde também se encontram a Torre e o Padrão dos Descobrimentos. Neste bairro histórico iremos visitar 
a igreja e o claustro do Mosteiro dos Jerônimos, edificado por testamento de D. Manuel I para comemorar o feito 
de Vasco da Gama, depois de ter descoberto o caminho para a Índia. Voltaremos para o hotel, jantar e pernoite 
no hotel.

LISBOA - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - LISBOA
Café da manhã no hotel. Manhã livre à sua disposição para conhecer a cidade individualmente. Almoço incluso 
e a tarde saída para Sintra, pitoresca vila de arquitetura romana, com destaque para os seus palácios, onde 
conheceremos o esplêndido Palácio Real. Continue até o Cabo da Roca, um promontório selvagem com vista para 
o oceano no máximo mais ocidental da Europa onde "a terra acaba e o mar começa". Voltando a Lisboa você vai 
passar por vilas de Cascais, a mais antiga vila pesqueira conhecida pelo seu clima ameno e pelas suas águas 
termais. Retornaremos ao hotel, jantar no hotel ou possibilidade de participação em jantar com espetáculo de 
Fado. Pernoite no hotel.

LISBOA - ÓBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARÉ - BATALHA - FÁTIMA
Café da manhã no hotel. Pela manhã sairemos para Óbidos, esplêndida vila fortificada caracterizada por casas 
azuis e brancas típicas. Visita da vila medieval, onde continuaremos em direção a Alcobaça para admirar o 
Mosteiro de Santa Maria, uma das mais importantes do país, fundada pelo primeiro rei português Alfonso I em 
1153. O Monastério de Alcobaça é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1989. Continue 
com a visita à Nazaré, uma típica vila pesqueira onde se respira um ar de outros tempos. Vamos explorar os 
bairros populares e o local do Milagre, de onde você poderá desfrutar de vistas espetaculares do Atlântico. 
Tempo disponível e almoço incluso, e a tarde, seguiremos para a Batalha para visita ao Mosteiro de Santa Maria 
da Vitória, erguido para comemorar a vitória de João I D'Aviz sobre os espanhóis, em 1385. No final da tarde 
chegaremos em Fátima, breve visita ao famoso Santuário, construído no local onde em 1917, Nossa Senhora de 
Fátima apareceu a três pastorinhos; hoje se tornou um dos destinos de peregrinação mais importantes do mundo 
católico. Check-in no hotel, jantar e pernoite. Possibilidade de assistir à procissão noturna de velas.

FÁTIMA
Café da manhã no hotel. Partida para o aeroporto de Lisboa. Nosso passeio chega ao fim, partida para o seu 
retorno. Fim dos serviços.



PORTUGAL – COZINHA PORTUGUESA

37

PORTO
Chegada ao Porto. Transfer, jantar e pernoite no hotel.

PORTO
Café da manhã no hotel do Porto. Dia dedicado a visitar a cidade famosa pelo seu vinho. Visita ao centro histórico para 
conhecer a “Rua Santa Catarina”, o mercado do “Bulhão” e a Avenida dos Aliados. Continuaremos em direção ao típico 
bairro da Ribéria para um passeio ao longo do rio onde encontraremos os barcos típicos. Almoço em um restaurante para 
conhecer os sabores do norte do país. Almoço em restaurante. Continuamos a visita da famosa Torre de los Clérigos, 
decorado com seus belos azulejos azuis e brancos típicos. Segue-se uma visita a uma das famosas adegas de Vila Nova de 
Gaia, com prova de Vinho do Porto. Possível tempo livre e no final da tarde retorno no hotel para jantar e pernoite.

PORTO - PENAFIEL - PESO DA RÉGUA - LAMEGO - PORTO
Café da manhã no hotel do Porto. Esta manhã vamos descobrir o magnífico Vale do Douro, Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Visita ao Peso Da Régua, onde faremos um cruzeiro de cerca de 2h30 para contemplar as paisagens do vale do 
Douro. Almoço em restaurante e regressaremos ao Porto, onde faremos uma paragem em Lamego e seguiremos para 
Penafiel visitando a "Quinta da Aveleda" com os seus belos jardins e local de produção de vinhos e queijos, que teremos a 
chance de provar. Regresso ao hotel no Porto para jantar e pernoite.

PORTO / BRAGA / PORTO
Café da manhã no hotel e saída com destino a Braga, cidade barroca por excelência conhecida pela riqueza das suas 
igrejas. Visita curta ao centro histórico, ao Santuário do Monte do Bom Jesus e aos esplêndidos jardins. Ao final voltaremos 
ao Porto e almoçaremos em restaurante. À tarde, visita ao Palazzo della Bolsa e à igreja de São Francisco. Jantar e pernoite 
no hotel.

PORTO
Café da manhã no hotel. Partida para o aeroporto de Lisboa. Nosso passeio chega ao fim, partida para seu retorno. Fim dos 
serviços.
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               aravilhosa Londres, uma cidade dinâmica e multiétnica que se orgulha 

         uma identidade única, doada por séculos de história e focada em 

monumentos famosos, lugares icônicos, cultura, moda e entretenimento. Nesta 

viagem você vai descobrir paisagens mais relaxantes, com visitas para cidades 

menos agitadas, como Bristol e Oxford, e para lugares sugestivos, que 

culminam com o Stonehenge mágico com castelos ligada às lendárias 

M
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1º dia - ITÁLIA - TROYES
Início da viagem em ônibus de luxo com destino à Suíça. Almoço incluso ao longo do caminho. Chegada à noite 
em Troyes. Check-in no hotel, jantar e pernoite.

2º dia - TROYES - CALAIS - CANTERBURY - LONDRES
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Calais e embarque no ferry para travessia do Canal da 
Mancha: aproximando-se da costa da Inglaterra, é possível admirar as famosas falésias brancas de Dover. 
Almoço incluso. Desembarque e continuação para Canterbury, uma das cidades mais antigas da Inglaterra e 
residência do Primaz da Igreja Anglicana. Continue para Londres, para acomodação no hotel, jantar e pernoite.

3º dia - LONDRES
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente dedicado a uma visita guiada a Londres, a capital do Reino Unido. 
Distrito comercial de West End, Whitehall, assento de primeiro-ministro, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, 
Regent Street e Palácio de Buckingham. Almoço incluso na área de Covent Garden e a tarde faremos uma visita 
interna à Abadia de Westminster, uma obra-prima do gótico inglês listada pela UNESCO como Patrimônio 
Mundial da Humanidade. Jantar em pub característico. Retorno ao hotel e pernoite.

4º dia - LONDRES - OXFORD - PALÁCIO DE BLENHEIM - LONDRES
Café da manhã no hotel. Dia inteiro dedicado à descoberta das belezas do campo inglês com a visita de Oxford, 
Palácio de Blenheim e região de Cotswolds. Você chegará a Oxford que, com suas 39 faculdades e mais antiga 
biblioteca da Grã-Bretanha. Almoço incluso e a tarde, continuação para o Palácio de Blenheim, local de 
nascimento e residência de Sir Winston Churchill. Retorno para Londres, jantar e pernoite.

5º dia - LONDRES
Café da manhã no hotel. Manhã dedicada a uma visita guiada à Torre de Londres. Almoço incluso e a tarde 
visitaremos à Galeria Nacional, verdadeiro templo da pintura, com mais de 2300 obras de excepcional valor e 
beleza. No final, retorno ao hotel, jantar e pernoite.

6º dia - LONDRES - DOVER - CALAIS - METZ
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Dover e embarque no ferry para Calais para travessia do Canal 
inglês. Almoço incluso e chegada a Calais, desembarque e continuação para Metz. Na chegada, acomodação, 
jantar no hotel ou restaurante e pernoite.

7º dia - METZ - ITÁLIA
Café da manhã no hotel. Partida para a Itália via Dijon, Besançon e Suíça. Almoço incluso ao longo do caminho 
e a tarde, continuaremos para Milão e à noite retorno ao local de partida.
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1º dia - LIVERPOOL
Chegada ao aeroporto de Liverpool. Encontro com nosso assistente e traslado em ônibus particular ao centro. 
Visita panorâmica da cidade. Jantar em pub típico. Hospedagem e pernoite.

2º dia - LIVERPOOL
Café da manhã. Tour de dia inteiro em Liverpool, a movimentada cidade portuária. Para seguir os passos dos 
Beatles a primeira visita obrigatória será no “The Beatles Story”, a maior apresentação dos Beatles do mundo. À 
tarde iremos visitar um dos muitos museus da cidade, as duas catedrais ou o templo do futebol, Estádio Anfield. 
Retorno ao hotel para jantar e pernoite.

3º dia - MANCHESTER / YORK
Café da manhã e após faremos uma visita guiada pela manhã aos bairros de Chinatown, Igreja The Hidden Gem 
Church, em Manchester Old Trafford, The Lowry. À tarde, traslado para York, a jóia do Norte da Inglaterra: uma 
cidade medieval perfeitamente preservada, onde você pode dar um mergulho no passado. Alojamento no Hotel e 
pernoite.

4º dia - YORK
Café da manhã incluso. Dia com guia dedicado a visitar York com sua imponente catedral Gótica, uma das 
maiores da Europa, a "Shambles", uma das ruas medievais mais pitorescas do Reino Unido, com vitrines 
tradicionais e casas clássicas de enxaimel. York era a capital dos territórios Viking. Retorno ao hotel para jantar 
e pernoite.

5º dia - YORK / DURHAM / NEWCASTLE
Café da manhã, logo após partiremos para Durham, com sua famosa catedral e castelo normando, o único que 
foi capaz de repelir os escoceses. Faça uma parada na prestigiosa Durham University, uma das mais antigas da 
Grã-Bretanha. Chegaremos em Newcastle, um antigo posto avançado romano, que mais tarde se tornou um dos 
portos navais mais importantes na Europa. Alojamento em hotel e pernoite.

6º dia - NORTHUMBRIA
Café da manhã. Dia inteiro dedicado a descobrir a região de Northumbria, famosa por seus muitos castelos e 
fortalezas que emergem do verde exuberante de seu campo, onde batalhas históricas aconteceram entre Ingleses 
e escoceses. Após a visita ao Castelo de Bamburgh, visite a pequena cidade de Hexham com suas ruas 
pavimentada, a antiga Abadia e o mercado característico. A partir daqui é fácil chegar à Muralha de Adriano, 
construído pelo imperador Adriano para proteger as fronteiras do norte de invasões da atual Escócia. Retorno 
ao hotel para jantar e pernoite.

7º dia NEW CASTLE / LAKES DISTRICT
Café da manhã incluso. Dia inteiro dedicado à visita ao Lake District, considerado uma das áreas mais 
importantes da Grã-Bretanha e da Europa. O grupo seguirá para o cruzeiro de ida e volta no lago Windermere 
(de Bowness a Ambleside / Lakeside). Hospedagem no Lake District, jantar e pernoite no hotel.

8º dia - DISTRITO DE LAKES / LIVERPOOL - ITÁLIA
Café da manhã incluso. No final traslado em ônibus privativo para o aeroporto. Retorno ao seu local de origem.
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1º dia - LONDRES
Chegada ao aeroporto de Londres. Reunião com nosso assistente, logo após traslado em ônibus privativo para o 
centro de Londres. City tour panorâmico e após alojamento, jantar e pernoite no hotel.

2º dia - LONDRES - STONEHENGE - BANHO - BRISTOL
Café da manhã no hotel. Saída em direção a Stonehenge para visita a um dos complexos megalíticos 
pré-históricos mais conhecidos da Europa. No final da visita, partida para Bath, no condado de Somerset, uma 
encantadora cidade de origens romanas e o único spa do Reino Unido. Após a chegada visita à cidade, 
continuaremos para Bristol. Check-in no hotel. Jantar e pernoite.

3º dia - POÇOS - GLASTONBURY - CORNUALHA: TINTAGEL
Café da manhã no hotel. Partida para Wells, o menor bispado do Condado de Somerset. Visita da Catedral e 
continuação para Glastonbury, uma pequena cidade em Somerset ao sul de Bristol. Visita da abadia, um 
complexo monástico medieval. Continue para a Cornualha, a península do sudoeste da Inglaterra, famosa por 
suas vistas deslumbrantes.  Almoço incluso e a tarde chegaremos a Tintagel onde as escavações em 1998 
trouxeram à luz a "Pedra de Arthur". Visita às ruínas do castelo medieval de Tintagel. Continue para a área de 
Plymouth. Chegada à noite e acomodação no hotel, jantar e pernoite.

4º dia - CORNUALHA: LANHYDROCK, POLPERRO, PLYMOUTH
Café da manhã no hotel. Partida para Lanhydrock House, um esplêndido palácio nobre que remonta ao século 
17. Almoço incluso e continuaremos até Polperro, uma típica vila de pescadores com casas típicas construídas 
em encostas das enseadas com vista para as praias naturais de areia branca. Retorno a Plymouth, jantar em 
Pub típico e pernoite no hotel.

5º dia - CORNUALHA: ST. MICHAEL MOUNT, ST. IVES
Café da manhã no hotel. Saída para o Monte São Miguel e visita ao famoso mosteiro beneditino fundado no 
Século 11 por Eduardo, o Confessor. Almoço incluso e continuação para St. Ives, que sempre foi a residência 
favorita dos artistas mais famosos do século XVIII. Ao término das visitas, retorno ao hotel, jantar e pernoite.

6º dia - TREM A VAPOR KINGSWEAR / PAIGNTON - SALISBURY
Café da manhã no hotel. Partida para Dortmouth, cidade natal de Thomas Newcomen. Mini-cruzeiro de barco 
para chegar a Kingswear. Almoço incluso e continuação para Salisbury e, ao chegar, visite a cidade e catedral. 
No final das visitas, alojamento em hotel em Salisbury, jantar e pernoite.

7º dia - LONDRES
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Londres e visita guiada à capital do Reino Unido. Poderemos 
avistar as Casas do Parlamento, Big Ben, Abadia e Catedral de Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circo e 
Palácio de Buckingham. Almoço incluso e a tarde continuação do nosso tour para a Catedral de São Paulo, o 
Banco da Inglaterra, London Bridge, Tower Bridge e a Torre de Londres. No final, acomodação no hotel. Jantar 
típico em um pub, pernoite no hotel.

8º dia - LONDRES - RETORNO
Café da manhã no hotel. Traslado em ônibus privativo ao aeroporto.
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1º dia - LONDRES
Chegada ao aeroporto de Londres. Reunião com nosso assistente, traslado em ônibus privativo para o centro de 
Londres, onde faremos um passeio panorâmico pela cidade. Jantar em pub típico, hospedagem no hotel e pernoite.

2º dia - LONDRES - WINDSOR - CARDIFF
Café da manhã no hotel. Encontro com o guia e saída para visita ao Castelo de Windsor. A Capela de São Jorge é 
um dos melhores exemplos da arquitetura gótica na Inglaterra, também abriga os túmulos de dez soberanos, 
incluindo Henrique VIII, sua terceira esposa Jane Seymour e Charles I. Almoço incluso e continuaremos para 
Cardiff, a capital do País de Gales, localizada na Baía de Bristol. Visita do centro com os edifícios históricos das 
fachadas de pedra de Portland, a prefeitura, o tribunal, o escritório galês, sede do governo galês e o Castelo com a 
esplêndida Torre do Relógio, símbolo da cidade. No final da visita, alojamento no hotel, jantar e pernoite.

3º dia - CARDIFF - PEMBROCKE - TENBY
Café da manhã no hotel. Partida para o Parque Nacional da Costa de Pembrokeshire, um dos trechos costeiros mais 
fascinantes da Grã-Bretanha. Após a chegada a Pembrocke, visita ao castelo da dinastia Tudor, que data de 1093. 
Almoço incluso e continuaremos para Tenby, uma encantadora cidade litorânea rica em história, aninhada na 
parte oeste da Baía de Carmarthen. Check-in no hotel, jantar e pernoite.

4º dia - TENBY - ST. DAVID'S - CARDIGAN BAY - ABERYSTWYTH
Café da manhã no hotel. Pela manhã, chegamos a St. David, um precioso centro de arte. Visite a Catedral de São 
David datado do século VI. Almoço incluso e a tarde seguiremos em direção a Baía de Cardigan com parada em 
Aberaeron, chegada à noite em Aberystwyth, histórica cidade mercantil. Acomodação em hotel, jantar e pernoite.

5º dia - ABERYSTWYTH - TREM DE VAPOR EM RHEIDOL – CACHOEIRAS MYNACH - 
PONTE DO DIABO - SNOWDONIA PARK-CHESTER
Café da manhã no hotel. Partida em trem a vapor para as Cataratas de Mynach, onde fica a Ponte do Diabo, 
cruzando o vale verde do Rheidol. Almoço incluso, continuaremos pelo Snowdonia National Park, para admirar 
algumas das paisagens mais espetaculares, incluindo: Snowdon. Pare em Betws-y-Coed, aldeia inebriante no 
interior. Chegada a Chester e acomodação no hotel, jantar e pernoite.

6º dia - CHESTER - ILHA DE ANGLESEY - CAERNARFON - CHESTER
Café da manhã no hotel. Partida para a ilha de Anglesey, um paraíso natural. Almoço incluso e no começo da tarde 
iremos para Caernarfon para visitar o castelo, uma esplêndida mansão medieval cercado por água. O dia termina 
com uma visita ao Welsh Slate Museum, dedicado à história da mineração de ardósia. Retornaremos para o hotel, 
jantar e pernoite.

Dia 7 - CHESTER - STRATFORD UPON AVON - OXFORD - LONDRES
Café da manhã no hotel. Partida para Stratford Upon Avon, a cidade natal de Shakespeare. Visite o centro que 
preserva intactas as estruturas da arquitetura típica em enxaimel. Almoço incluso e continuaremos para Oxford, 
uma das cidades universitárias mais prestigiadas do mundo, com suas 39 faculdades e a biblioteca mais antiga da 
Grã-Bretanha. Passeio a pé pelas avenidas pavimentadas e pátios da “cidade. Continue para Londres. Após a 
chegada em noite, acomodação em hotel, jantar em pub típico - Pernoite no hotel.

8º dia - LONDRES - RETORNO
Café da manhã incluso. No final traslado em ônibus privativo para o aeroporto. Retorno para seu local de destino.
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1º dia - EDINBURGH
Chegada ao aeroporto de Londres. Reunião com nosso assistente, em seguida, traslado em ônibus privativo para 
o centro de Londres. Passeio panorâmico pela cidade, jantar em pub típico. Hospedagem e pernoite.

2º dia - EDINBURGH
Café da manhã e manhã livre para uma visita ao Castelo de Edimburgo e uma linda vista da cidade. Almoço 
livre, e a tarde visita ao palácio de Holyroodhouse, a residência da Rainha quando vem para Edimburgo. Jantar 
no hotel e pernoite em Edimburgo.

3º dia - EDINBURGH / SCONES PALACE / PITLOCHRY / PERTHSHIRE
Café da manhã incluso. Partida imediata para o norte da Escócia até chegar a Perthshire, ponto de acesso às 
Highlands, a área mais evocativa e selvagem da Escócia, onde a natureza, os animais, a paisagem, as pequenas 
aldeias criam um conjunto de cenários verdadeiramente espetaculares. Almoço incluso, logo após parada no 
Palácio dos Scones e visita ao famoso castelo, casa do Conde de Mansfield e posteriormente a Pitlochry. Pernoite 
e jantar na área de Perthshire.

4º dia - HIGHLANDS
Café da Manhã. Dia livre para continuar até o deck e a visita do Planalto, ao longo dessa que é chamada de 
"Trilha do Uísque". Nesta área também existem belos castelos, como Castelo de Cawdor, onde o Macbeth de 
Shakespeare foi ambientado. Alojamento em hotel, jantar e pernoite.

5º dia - HIGHLANDS - INVERNESS
Café da manhã incluso. Encontro com o guia e visita a Inverness, capital das Terras Altas, com parada em 
Culloden Moor, local da última batalha travada em solo inglês. No final, regresso ao hotel, jantar e pernoite.

6º dia - HIGHTLANDS / LOCHNESS / WEST COAST
Café da Manhã. Partida para o sul com uma parada no Lago Lochness, onde acredita-se que uma criatura 
lendária esteja viva. Continue para Fort William, no sopé do Monte Nevis, passando pelo famoso viaduto de 
Glenfinnan. Pernoite na área de Fort William / Ballachulish. Jantar e pernoite no hotel.

Dia 7 - WEST COAST / CLEN COE / LOCH LOMOND / TROSSACH
Café da manhã e ainda pela manhã, possibilidade de uma parada em Glen Coe. Esta área também é famosa 
pelo massacre do clã escocês Mc Donald realizado pelo rei William. Continue na direção de Loch Lomond, o 
maior lago da Grã-Bretanha, área do Parque Nacional Pernoite em Loch Lomond / Trossach. Jantar no hotel.

8º dia - EDIMBURGO - ITÁLIA
Café da Manhã. Visita a Stirling, um lugar estratégico para a independência dos escoceses e será possível visitar 
o Castelo de Stirling, local da batalha homônima e sangrenta, e continue para o Monumento Wallace. No final, 
traslado em ônibus particular para o aeroporto, retorno ao seu local de destino.
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