Bruges

Uma Europa Diferente

Desde 2.990 €

Visitando: Londres / Paris / Bruxelas / Gante / Bruges / Antuérpia / A Haia / Amsterdã / Colônia / O Reno / Frankfurt
/ Heidelberg / Lucerna / Zurique / Genebra / Montreux / Zermatt / Eggiwil / Berna / Lucerna / Cataratas
do Reno

21-20

+

17 ou 19 Dias

Saídas 2018

A LONDRES: TERÇA
2018
Junho
Julho

26
03, 10, 17, 24, 31

Dia 1º (Ter): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Londres.
Dia 2º (Qua): Londres
Chegada ao aeroporto de Heathrow e traslado
ao hotel. Dia livre para tomar primeiro contato
com a cidade e passear pelo centro comercial
desta grande cidade. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Qui): Londres
Café da manhã e saída para fazer a visita da
cidade, passando por suas principais avenidas
e monumentos, Picadilly Circus, Oxford Street,
Trafalgar Square, Abadia de Westminster e terminando em frente ao Palácio de Buckingham
para assistir a troca de guarda caso seja realizada
neste dia. Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Sex): Londres / Paris pelo Eurotunel
Café da manhã e saída até Folkestone, onde
nosso ônibus abordará o trem que nos conduzirá
através do Canal da Mancha pelo Eurotunel.
Chegada à Calais e continuação pela rodovia à
Paris onde chegaremos no fim da tarde. Na última hora da tarde saída para fazer um passeio
pela Paris iluminada, teremos a ocasião de realizar um belo passeio de barco pelo Sena à bordo
dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio de
Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Para os passageiros iniciando serviços em Paris:
chegada e traslado ao hotel. Dia livre. Na última
hora da tarde saída para realizar o tour de Paris
iluminado e teremos a ocasião de realizar um
belo passeio de barco pelo rio Sena a bordo
dos populares “Bateaux Mouche”. (Passeio de
Bateaux Mouche incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 5º (Sáb): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Saída para efetuar um passeio pela cidade, suas principais
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5

A PARIS: QUINTA
2018
Agosto

07, 14, 21, 28

avenidas e monumentos como: a ilha de Cité,
Notre Dame, o Arco do Triunfo, os Campos
Elíseos, os Inválidos, a Ópera e a Torre Eiffel,
tendo a oportunidade de subir a mesma para
admirar uma bela panorâmica de toda Paris.
(Subida ao 2º piso da Torre Eiffel incluído no
Pacote Plus P+). Nossa visita termina no centro da cidade. Tarde livre. Sugerimos fazer uma
visita opcional à Versalles para visitar seu belo
palácio e seus famosos jardins. Acomodação
no hotel.
Dia 6º (Dom): Paris
Café da manhã buffet no hotel. Destinaremos
este para passear livremente pela cidade,
seus passeios e avenidas, possibilidade de
visitarmos opcionalmente algum museu ou
o carismático bairro de Montmartre e a catedral de Notre Dame. Pela noite poderemos
assistir opcionalmente a um espetáculo em
um cabaret parisiense e degustar um copo
de champagne. (Cabaret Paradis Latin com
bebidas incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 7º (Seg): Paris / Bruxelas (252 Km)
Café da manhã buffet e saída até Bruxelas.
Chegada e visita panorâmica da cidade com a
esplêndida catedral de Saint-Michel, a Colonne
du Congrés, o bairro de Heizel com a célebre
Atomium, a Place Royale, Palácio Real e o centro
antigo com a magnífica Grand Platz, possivelmente a mais bela da Europa. Tempo livre. Pela
noite poderemos opcionalmente desfrutar de
um típico jantar aos arredores da Grand Platz.
(Jantar típico incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 8º (Ter): Bruxelas / Gante / Bruges
(168 Km)
Café da manhã buffet e saída até a cidade
de Gante, com sua magnífica catedral de San
Bavon, onde se expõem o famoso Cordero
Místico e o centro antigo de ambiente medieval. Tempo livre para passear pela cidade.

Europa Central e Europa do Leste: Mini Circuitos

Junho
Julho

28
05, 12, 19, 26

Continuação à Bruges, preciosa cidade com
seus inumeráveis canais que cruzam e nos
fazem lembrar de Veneza. (Almoço incluído
no Pacote Plus P+). Visita da cidade: o lago
do Amor e o Beatério, a Praça Maior e Atalaya. Possibilidade de fazer opcionalmente
um passeio de barco pelos canais. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Qua): Bruges / Antuérpia / A
Haia / Amsterdã (280 Km)
Café da manhã buffet e saída para Antuérpia,
a cidade de Rubens e o segundo porto em
importância da Europa, o mercado de diamantes mais importante da Europa Ocidental.
Entraremos em sua Praça Maior com suas casas
cheias de história. Tempo livre e continuação
à Haia, a capital administrativa da Holanda,
onde levanta-se o Parlamento e o Palácio da
Paz. Chegada à Amsterdã ao meio-dia. Pela
tarde saída para efetuar uma visita da cidade à
bordo de um barco que nos conduzirá por seus
canais, onde poderemos admirar suas fachadas e igrejas dos séculos XVI e XVII, e o porto
antigo da cidade. Ao final da visita entraremos
em uma fábrica de lapidação de diamantes.
Acomodação no hotel.
Dia 10º (Qui): Amsterdã
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre para
desfrutar desta encantadora cidade. Sugerimos
fazer uma visita opcional a vizinha cidade de Volendam, típico povoado pesqueiro, e a Marken
situada em uma ilha unida ao continente por um
dique. Poderemos visitar também uma fábrica de
queijos holandeses. (Visita e almoço incluídos no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 11º (Sex): Amsterdã / Colônia / O
Reno / Frankfurt (510 Km) “Passeio Pelo
Rio Reno“
Café da manhã buffet e saída até Colônia.
Tempo livre para poder visitar sua bela catedral
e continuação ao longo do rio Reno até Boppard
onde embarcaremos para realizar um cruzeiro

Agosto

02, 09, 16, 23, 30

pelo rio até St. Goar. (Almoço no barco incluído
no Pacote Plus P+). Continuação à Frankfurt
onde chegaremos ao centro da cidade. Tempo
livre para conhecer seu centro histórico e a Praça
de Romer antes de regressarmos ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 12º (Sáb): Frankfurt / Heidelberg /
Lucerna / Zurique (514 Km)
Café da manhã buffet em nosso hotel e saída
até uma das mais belas cidades da Alemanha,
Heidelberg, cidade universitária com um precioso centro antigo e dominada por seu castelo.
Tempo livre e continuação da nossa viagem ao
longo da Selva Negra até a Basiléia para entrarmos na Suíça. Continuação à Lucerna uma das
cidades mais belas da Suíça, as margens do lago
dos Quatro Cantões. Tempo livre e continuação
da nossa rota à Zurique, a capital financeira do
país. Acomodação no hotel.
Dia 13º (Dom): Zurique / Genebra (277
Km)
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica
da cidade com guia local da cidade dos bancos,
transpira luxo e bem-estar por todas as partes,
não é em vão que é a cidade com maior qualidade de vida do mundo, mas também reserva
muitas surpresas aos viajantes que buscam cultura, história e arte. Posteriormente saída até
Genebra. Chegada, jantar e acomodação na
zona francesa.
Dia 14º (Seg): Genebra / Gruyeres /
Trem Golden Pass / Montreux / Täsh
(300 Km)
Café da manhã. Na primeira hora realizaremos
a visita de Genebra, situada na foz do rio Ródano desde o lago Lemán. É a segunda maior
cidade do país que conserva um belo centro
histórico que nos convida a passear. O lago
é o verdadeiro coração da cidade e seu Jet
d’eau tornou-se o símbolo mais conhecido da
cidade. Saída até Gruyeres, onde poderemos
comprar seu famoso queijo. (Almoço incluído

Lucerna

no Pacote Plus P+). Em seguida tomaremos o
trem “Golden Pass” que nos levará de Montbovon até Montreaux, passando por belas paisagens no meio dos alpes suíços até chegar
a charmosa cidade de Montreaux. Tempo livre
e continuação até Täsh. Jantar e acomodação
no hotel.
Dia 15º (Ter): Täsh / Zermatt / Thun /Eggiwil (140 Km)
Café da manhã. Tomaremos o trem que nos
conduz a célebre estação alpina. Teremos
tempo para passear por suas animadas e elegantes ruas que atraem turistas e esquiadores
do mundo inteiro ao longo do ano e se maravilhar com a visita do famoso pico Cervino.
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). De forma
opcional poderemos tomar o ferroviário desde
Zermatt até Gornergrat. Continuação até Eggiwil com parada em Thun, cidade situada às
margens do lago de mesmo nome. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 16º (Qua): Eggiwil / Interlaken / Eggiwil (120 Km)
Depois do café da manhã, saída até a animada
cidade de Interlaken, onde teremos o dia livre
para desfrutar dos seus encantos. De forma
opcional poderemos realizar uma charmosa excursão: saída até o vale de Iauterbrunnen para
embarcar no famoso trem da montanha “Klein
Scheidegg”a 2.000 mil metros de altitude, onde
teremos uma vista maravilhosa do impressionante pico do Mönch, Eiger e Jungfrau. Continuação do passeio em trem à Grindelwald,
cidade pitoresca rodeada de um panorama alpino espetacular. Possibilidade de continuar com
trem até Jungfraujoch “Top of Europe” e voltar
à Gribndelwald para regressar ao hotel. Jantar e
acomodação em Eggiwil.
Dia 17º (Qui): Eggiwil / Berna / Lucerna
/ Eggiwil (210 Km)
Café da manhã. Saída até Berna. Passeio pelo
centro antigo da cidade, declarado Patrimônio
da Humanidade em 1983. A Torre do Relógio,

marca o centro da cidade onde poderemos ver
os pequenos bonecos que se movem graciosamente a cada hora. A poucos metros está a Catedral, o melhor exemplo gótico que encontrará
na Suíça. Cruzando o rio pela ponte Nydeggbrücke nos encontraremos com a atração mais
controversa de Berna: a Fosa dos Ursos. (Almoço
incluído no Pacote Plus P+). Depois do passeio
por Berna, saída até Lucerna, bela cidade em
meio a paisagem idílica no exremo oeste do lago
dos Quatro Cantos. Realizaremos uma completa
visita medieval com fachadas pintadas e reformadas durante o período barroco, a encantadora Praça Do Cervo, a Praça dos Molinos e o
antigo centro da cidade. Jantar e acomodação
em Eggiwil.
Dia 18º (Sex): Eggiwil / Cataratas Do
Reno / Stein Am Rhein / Zurique (270
Km)
Café da manhã. Saída até Schaffhausen onde
realizaremos um passeio de barco opcional
para contemplar as famosas Cataratas do Reno.
(Incluído no Pacote Plus P+). Continuaremos
até Stein am Rhein, junto ao lago Constanza,
considerada por muitos uma das cidades mais
charmosas do país, com suas pitorescas casas
coloridas e seu imponente centro histórico
medieval. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Continuação até Zurique onde faremos uma visita panorâmica com guia local. A cidade dos
bancos destila luxo e bem-estar por todos os
lugares e não é em vão que é considerada uma
das cidades com melhor qualidade de vida no
mundo, reservando aos turistas que a visitam,
cultura, história e arte. Jantar e acomodação
no hotel.
Dia 19º (Sáb): Zurique
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
privativo ao aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10hs.

NOTAS:
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas).

PAÍSES
BAIXOS

Londres
2

Bruges

1

2

Amsterdã

ALEMANHA

Bruxelas
1
1

Frankfurt

3
Paris

Genebra 1

FRANÇA

SI

1+1 Zurique
3 SUIÇA
1 Eggiwil
Täsh

Serviços incluídos

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã buffet durante todo o passeio nos hotéis de categoria escolhida.
• 5 jantares (sem bebidas) na Suíça.
• Transporte em ônibus de turismo com guia acompanhante durante o passeio de ônibus.
• Visitas guiadas com guia falando espanhol em Londres, Paris, Bruxelas e Amsterdã.
• Visita noturna de Paris.
• Trajeto em ônibus e trem no Eurotunel de Londres à Paris.
• (Algumas saídas em Ferry).
• Passeio de barco pelo rio Reno.
• Visitas panorâmicas com guia local em Zurique, Genebra e Lucerna.
• Bilhetes de trem Täsch / Zermatt / Täsch.
• Trem panorâmico Golden Pass Montbovon / Montreaux.
• Seguro de proteção e assistência de viagem MAPAPLUS.
• Bolsa de viagem.
Pacote Plus
17 OU 19 DIAS: PARIS OU LONDRES / ZURIQUE: 455 € INCLUI 8 REFEIÇÕES E 5 EXTRAS

EXTRAS

REFEIÇÕES

• Subida a torre Eiffel (2º piso)
• Passeio de barco pelo Sena
• Cabaret Paradis latin
• Excursão a Marken e Volendam
• Passeio de barco pelas Cataratas do Reno

• Jantar típico em Bruxelas
• Almoço em Bruges
• Almoço em Volendam
• Almoço no cruzeiro pelo Reno
• 4 almoços

Hotéis Previstos ou similares
Cidades
Londres
Paris
Bruxelas
Bruges
Amsterdã
Frankfurt

Cat. Confort

Cat. Superior

Ibis Earl Court / Royal National
Cad. Ibis: Ibis Porte Orleans o similar
HC Brussels (TS)
Leonardo (TS)
Holiday Inn Express Sloterdijk (TS)
Dorint / Tryp by Wyndham / Holiday Inn Express /
Nh Morfelden (TS)
H+ Zurique 4*/, Meierhof Zurique-Horgen 4* (Meiherhof)
Campanile Annemasse 3* / IBIS Styles Vitam 3*

Novotel West
Mercure Porte Versailles Expo / Mercure Quai Ivry (TS)
Hilton Garden Inn (P)
Velotel (P)
Ramada Apollo (P)
Holiday Inn Alte Oper / Qgreen by Melia /
Leonardo Royal (P)
H+ Zurique 4*/, Meierhof Zurique-Horgen 4* (Meiherhof)herhof)
Campanile Annemasse 3* / IBIS Styles Vitam 3*

Zurique/região
Genebra/região
(territorio francês)
Zermatt/Täsch
City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*
Eggiwil/Emmental/ Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*
Thun região

City Hotel Täsch 3* / Welcome Täsch 3*
Hirschen Eggiwil 3* / Appenberg3*

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

$

Tour

Categoria

28 Jun / 30 Ago

Tour 17 dias:
Paris / Zurique
Iti CE314

Categ. Confort

2.990

925

Categ. Superior

3.145

1.055

Tour

Categoria

26 Jun / 28 Ago

Sup. Apto. Indiv.

Tour 19 dias:
Londres / Zurique
Iti CE315

Categ. Confort

3.325

1.070

Categ. Superior

3.555

1.275

Europa Central e Europa do Leste: Mini Circuitos

Sup. Apto. Indiv.
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