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Quem somos
Com um espírito empresarial puramente inovador e vanguardista, sem es-
quecer que nossas origens e escola vêm de 1973 e hoje, mais de 40 anos de-
pois, colocamos à sua disposição uma Organização dedicada completamente 
a realizar seus sonhos de viagem, em vários lugares do mundo. Mais de 300 
pessoas especializadas formam parte da equipe humana melhor capacitada 
para a criação de viagens culturais e em grupo, alinhada com a mais avança-
da tecnologia para garantir a coordenação perfeita do início ao fim e guiados 
por nossa cultura empresarial responsável e sustentável.

Nossos serviços
Special Tours presta serviços orientados a superar todo o imaginável em 
grandes viagens culturais na Europa. Colocamos nas suas mãos a maior e 
mais completa programação de itinerários e saídas do mercado. Adicional-
mente lhe oferecemos plena flexibilidade para qualquer serviço grupal e 
completamente à medida.

Qualidade total
Special Tours é uma fábrica de grandes viagens, somos criadores! 
Um lugar onde cada etapa, de cada itinerário é mimado até o extremo para 
que o aproveitamento do seu tempo e satisfação seja a maior possível. En-
tendemos por QUALIDADE TOTAL uma cadeia sólida e indivisível de relações, 
as MELHORES ferramentas de assessoramento pre-viagem; tecnologia de 
vanguarda na reserva e operação de serviços; sempre com nossa garantia 
nos serviços do circuito: os melhores guias acompa nhantes, hotéis, ônibus, 
restaurantes, guias locais e entradas. 

Satisfação garantida
Nossa empresa deve sua trajetória e crescimento sustentável graças aos mil-
hares de agentes de viagens que nos recomendam e, muito especialmente, a 
todos os passageiros que viajaram e viajam conosco. Temos uma porcenta-
gem bastante alta de clientes que repetem experiências com nossa empresa, 
e esse fato nos enche de satisfação. Nós nos preocupamos pelos clientes, 
para que não tenha que se preocupar por nada!

“
Viajar te deixa sem palavras 
e depois te transforma em 
um contador de histórias

Ibn Battuta
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SÁBADO: LISBOA
Chegada à capital portuguesa. Traslado ao hotel e 
restante do dia livre para um primeiro contato com 
a Bela Lisboa. Sempre que o horário do seu voo 
permitir, ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
o parque Eduardo VII com o miradouro sobre a ci-
dade, a Plaza del Marqués de Pombal, a Avenida da 
Liberdade, os Restauradores e o Rossio situado na 
Baixa, a continuar pela Rua do Ouro e a Praça do Co-
mércio, até chegarmos ao famoso bairro de Alfama 
onde faremos um passeio, a nossa visita panorâmica 
terminará nos arredores da Torre de Belém, onde vi-
sitaremos também o monumento dos descobridores 
e o Mosteiro dos Jerónimos. Tarde livre ou excursão 
opcional à Costa de Lisboa. Veremos a foz do rio 
Tejo, onde residem as classes sociais mais altas em 
palácios românticos do século XIX. Chegada a Cas-
cais. villa elegante e um importante centro de pesca. 
Tempo livre e depois visitaremos a “Boca do Inferno”, 
um belo lugar envolto em lendas e, além disso, des-
frutaremos de maravilhosas vistas panorâmicas do 
Cabo da Roca, considerado o ponto mais ocidental 
do continente europeu) e iremos para a cidade de 
Sintra, onde visitaremos o Palácio Nacional, Patrimó-
nio Mundial da UNESCO. Regresso a Lisboa. Tempo 
livre ou se deseja ter a oportunidade de desfrutar da 
vida noturna da capital, oferecemos-lhe a oportuni-
dade de fazer uma visita nocturna opcional aos bai-
rros mais animados de Lisboa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Partida para Mérida, um dos lugares 
mais importantes da Espanha durante a ocupação 
romana da Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto em 25 a.C. com o nome de Emerita Au-
gusta e declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1993 devido ao seu importante com-
plexo arqueológico e monumental. Tempo livre para 
conhecer o fabuloso legado, onde se destaca o seu 
excelente teatro acústico e que ainda hoje funciona. 
Continuação em Madri. Chegada e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 

a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para Burgos, a antiga capital 
de Castela de 1236 até a chegada dos Reis Católicos: 
Burgos. Tempo livre para conhecer seu centro histó-
rico, onde se destaca a Catedral de Santa María La 
Mayor, do século XIII e que é o edifício mais repre-
sentativo da cidade. Foi declarado em 1984 Patrimô-
nio Mundial pela UNESCO. Também pode aproveitar 
para saborear especialidades gastronómicas como 
morcela, queijos frescos ou as excelentes carnes da 
região, continuando o caminho e passando junto ao 
Desfiladeiro de Pancorbo, depois de percorrer o País 
Basco e a reserva natural de Las Landas. Chegamos 
a Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitâ-
nia, famosa por possuir um dos portos fluviais mais 
importantes da Europa e por seus excelentes vinhos. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e ao 
Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visi-
taremos um dos melhores acervos artísticos do mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À 
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns 
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando 
um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-

narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 
livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago, para chegar, nave-
gando, ao coração de Veneza, onde admiramos a cú-
pula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior 
do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso 
à Praça de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos, conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade. Seguimos 
até Florença. (Jantar Opção Pacote de Refeições) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi, a torre do sino cons-
truído por Giotto, o Batistério com a famosa Portões 
Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria 
com o Palazzo Vecchio, etc. Tempo livre para visitar 
os famosos mercados florentinos. Saída para Roma. 
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Paris, também visitaremos Mônaco, passeando pe-
las ruelas até a praça do palácio da família Grimaldi 
com vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-
mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, cidade da Ba-
sílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da His-
panidade, onde segundo a lenda a Virgem apare-
ceu a Santiago el Mayor e como testemunho de sua 
visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente 
conhecida como “El Pilar”. Hoje é o maior templo 
barroco da Espanha. Destacando em seu interior 
os afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre ou-
tros. Continuação para a capital da Espanha, Madri. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Se quiser, pode fazer uma visita opcional Roma de 
Noite, que irá visitar alguns dos lugares mais ca-
racterísticos desta antiga cidade, conhecendo suas 
praças mais emblemáticas e suas fontes mais repre-
sentativas, como a Piazza Navona com a Fonte dos 
Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, com a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus 
mais importantes do mundo. Seguimos com o um 
tour panorâmico com guia local para conhecer a 
história e os principais edifícios da Cidade Eterna: 
rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional: Roma Imperial, acompanhados 
por nosso guia local visitaremos o interior do Coli-
seu, o grande anfiteatro que foi mandado construir 
SIM, tinha capacidade para 65.000 espectadores, é 
um Patrimônio Humanidade e uma das maravilhas 
do mundo, completamos a visita opcional com um 
passeio pela Via de los Foros Imperiais, para termi-
nar no que hoje é o símbolo de Roma como a capi-
tal da Itália unificada, a Piazza Venezia, onde fica o 
famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado ao 
hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café de 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*S
Madri Weare Chamartin Cidade 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Zurique H. Inn Express Zúrich Airport Rümlag 3*S 
 Radisson Hotel Airport Rümlag 4*
Veneza B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Nice Ibis Nice centre Gare Centro 3*
Barcelona Ibis Styles Bogatell Cidade 2*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22500E · Preço desde

2.345$  18 dias
 2 refeições

JUN 4 - JUL 2 E 30 - SET 3 - OUT 1

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22500E Lisboa / Madri

Economy 18 2 2.345 3.190

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Panorâmica de Lisboa, Paris, passeio de barco 
pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, 
Barcelona e Madri.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Merida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord, Zurique, Milão, Pádua,, Arezzo, Pisa, Nice, 
Zaragoza.

-  Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Costa de Lisboa com: Sintra e Cascais; Passeio noturno com 
“ tapas” em Madri; Espectáculo de flamenco com bebida em 
Madri; Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Roma Noturna; 
Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 5 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22500E 2.790 / 3.635 2.455 / 3.300 2.900 / 3.745

Lisboa e Grande Tour pela Europa “Turístico”
ST22500E >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri
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SÁBADO: LISBOA
Chegada à capital portuguesa. Traslado ao hotel e 
restante do dia livre para um primeiro contato com 
a Bela Lisboa. Sempre que o horário do seu voo 
permitir, ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
o parque Eduardo VII com o miradouro sobre a ci-
dade, a Plaza del Marqués de Pombal, a Avenida da 
Liberdade, os Restauradores e o Rossio situado na 
Baixa, a continuar pela Rua do Ouro e a Praça do Co-
mércio, até chegarmos ao famoso bairro de Alfama 
onde faremos um passeio, a nossa visita panorâmica 
terminará nos arredores da Torre de Belém, onde vi-
sitaremos também o monumento dos descobridores 
e o Mosteiro dos Jerónimos. Tarde livre ou excursão 
opcional à Costa de Lisboa. Veremos a foz do rio 
Tejo, onde residem as classes sociais mais altas em 
palácios românticos do século XIX. Chegada a Cas-
cais. villa elegante e um importante centro de pesca. 
Tempo livre e depois visitaremos a “Boca do Inferno”, 
um belo lugar envolto em lendas e, além disso, des-
frutaremos de maravilhosas vistas panorâmicas do 
Cabo da Roca, considerado o ponto mais ocidental 
do continente europeu) e iremos para a cidade de 
Sintra, onde visitaremos o Palácio Nacional, Patrimó-
nio Mundial da UNESCO. Regresso a Lisboa. Tempo 
livre ou se deseja ter a oportunidade de desfrutar da 
vida noturna da capital, oferecemos-lhe a oportuni-
dade de fazer uma visita nocturna opcional aos bai-
rros mais animados de Lisboa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Partida para Mérida, um dos lugares 
mais importantes da Espanha durante a ocupação 
romana da Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto em 25 a.C. com o nome de Emerita Au-
gusta e declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1993 devido ao seu importante com-
plexo arqueológico e monumental. Tempo livre para 
conhecer o fabuloso legado, onde se destaca o seu 
excelente teatro acústico e que ainda hoje funciona. 
Continuação em Madri. Chegada e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 

a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para Burgos, a antiga capital 
de Castela de 1236 até a chegada dos Reis Católicos: 
Burgos. Tempo livre para conhecer seu centro histó-
rico, onde se destaca a Catedral de Santa María La 
Mayor, do século XIII e que é o edifício mais repre-
sentativo da cidade. Foi declarado em 1984 Patrimô-
nio Mundial pela UNESCO. Também pode aproveitar 
para saborear especialidades gastronómicas como 
morcela, queijos frescos ou as excelentes carnes da 
região, continuando o caminho e passando junto ao 
Desfiladeiro de Pancorbo, depois de percorrer o País 
Basco e a reserva natural de Las Landas. Chegamos 
a Bordeaux, a capital da região francesa de Aquitâ-
nia, famosa por possuir um dos portos fluviais mais 
importantes da Europa e por seus excelentes vinhos. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e ao 
Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visi-
taremos um dos melhores acervos artísticos do mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À 
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns 
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando 
um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-

narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 
livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago, para chegar, nave-
gando, ao coração de Veneza, onde admiramos a cú-
pula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior 
do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso 
à Praça de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos, conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade. Seguimos 
até Florença. (Jantar Opção Pacote de Refeições) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi, a torre do sino cons-
truído por Giotto, o Batistério com a famosa Portões 
Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria 
com o Palazzo Vecchio, etc. Tempo livre para visitar 
os famosos mercados florentinos. Saída para Roma. 
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Paris, também visitaremos Mônaco, passeando pe-
las ruelas até a praça do palácio da família Grimaldi 
com vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-
mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, cidade da Ba-
sílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da His-
panidade, onde segundo a lenda a Virgem apare-
ceu a Santiago el Mayor e como testemunho de sua 
visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente 
conhecida como “El Pilar”. Hoje é o maior templo 
barroco da Espanha. Destacando em seu interior 
os afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre ou-
tros. Continuação para a capital da Espanha, Madri. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Se quiser, pode fazer uma visita opcional Roma de 
Noite, que irá visitar alguns dos lugares mais ca-
racterísticos desta antiga cidade, conhecendo suas 
praças mais emblemáticas e suas fontes mais repre-
sentativas, como a Piazza Navona com a Fonte dos 
Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, com a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus 
mais importantes do mundo. Seguimos com o um 
tour panorâmico com guia local para conhecer a 
história e os principais edifícios da Cidade Eterna: 
rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional: Roma Imperial, acompanhados 
por nosso guia local visitaremos o interior do Coli-
seu, o grande anfiteatro que foi mandado construir 
SIM, tinha capacidade para 65.000 espectadores, é 
um Patrimônio Humanidade e uma das maravilhas 
do mundo, completamos a visita opcional com um 
passeio pela Via de los Foros Imperiais, para termi-
nar no que hoje é o símbolo de Roma como a capi-
tal da Itália unificada, a Piazza Venezia, onde fica o 
famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado ao 
hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café de 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*S
Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró / The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 21 · JUN 11 · JUL 9 · AGO 6 · SET 10

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22500 · Preço desde

2.495$  18 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 21 MAI / 1 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22500 Lisboa / Madri

Seleção 18 2 2.495 3.415

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Panorâmica de Lisboa, Paris, passeio de barco 
pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, 
Barcelona e Madri.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Merida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord, Zurique, Milão, Pádua, Pisa, Nice, Zaragoza.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Costa de Lisboa com: Sintra e Cascais; Passeio noturno com 
“ tapas” em Madri; Espectáculo de flamenco com bebida em 
Madri; Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Roma Noturna; 
Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 5 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22500 2.925 / 3.845 2.615 / 3.535 3.045 / 3.965

Lisboa e Grande Tour pela Europa
ST22500 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri
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SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre para desfrutar de muitos cantos desta 
linda capital, da sua gente ou desfrutar das suas es-
planadas. Sempre que o tempo permitir ao final da 
tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na re-
cepção do hotel. À noite, se desejar, pode realizar um 
agradável passeio noturno opcional com nosso guia 
acompanhante, onde poderá desfrutar da animada 
vida noturna de Madri e saborear umas típicas tapas. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 

no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 
livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi e serviu como um modelo 
para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, a to-
rre do sino construído por Giotto, o Batistério com a 
famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, 
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas está-
tuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo 
livre para visitar os famosos mercados florentinos. 
Saída para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita 
opcional Roma de Noite, que irá visitar alguns dos 
lugares mais característicos desta antiga cidade, 
conhecendo suas praças mais emblemáticas e suas 
fontes mais representativas, como a Piazza Navona 
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. 
Jantar e acomodação.

Grande Tour pela Europa “Turístico”
ST22014E >> Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri

Ponte di Mezzo e río Arno · Pisa

Bairro Gótico · Barcelona
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DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-
mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, cidade da Ba-
sílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da His-
panidade, onde segundo a lenda a Virgem apare-
ceu a Santiago el Mayor e como testemunho de sua 
visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente 
conhecida como “El Pilar”. Hoje é o maior templo 
barroco da Espanha. Destacando em seu interior os 
afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre outros. 
Continuação para a capital da Espanha, Madri. Se 
desejar pode realizar um agradável passeio notur-
no opcional, e provar as típicas tapas na animada 
vida noturna nas proximidades da Praça Maior. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte univer-
sal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa 
Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Seguimos com o 
um tour panorâmico com guia local para conhecer 
a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. 
Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Ti-
berina, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâ-
mide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de Cara-
calla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, onde teremos tempo 
livre para comer. Restante do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir SIM, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café 
de Paris, também visitaremos Mônaco, passean-
do pelas ruelas até a praça do palácio da famí-
lia Grimaldi com vistas esplêndidas sobre a baía. 
Acomodação.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Weare Chamartin Cidade 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Zurique H. Inn Express Zúrich Airport Rümlag 3*S 
 Radisson Hotel Airport Rümlag 4*
Veneza B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Nice Ibis Nice centre Gare Centro 3*
Barcelona Ibis Styles Bogatell Cidade 2*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22014E · Preço desde

1.890$  16 dias
 2 refeições

ABR 4 - MAI 2 - JUN 6 - JUL 4 - AGO 1 - SET 5
OUT 3 - NOV 7 - DEZ 5 - JAN 2 - FEV 6 - MAR 6

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22014E Madri / Madri

Economy 16 2 1.890 2.635

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Paris, passeio de barco pela Lagoa 
Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona 
e Madri.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Bordeaux, Chambord, Zuri-
que, Milão, Pádua,, Arezzo, Pisa, Nice, Zaragoza.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 4 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22014E 2.285 / 3.030 1.960 / 2.705 2.355 / 3.100

Grande Tour pela Europa “Turístico”
ST22014E >> Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri
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SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre para desfrutar de muitos cantos desta 
linda capital, da sua gente ou desfrutar das suas es-
planadas. Sempre que o tempo permitir ao final da 
tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na re-
cepção do hotel. À noite, se desejar, pode realizar um 
agradável passeio noturno opcional com nosso guia 
acompanhante, onde poderá desfrutar da animada 
vida noturna de Madri e saborear umas típicas tapas. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 

no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 
livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi e serviu como um modelo 
para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, a to-
rre do sino construído por Giotto, o Batistério com a 
famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, 
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas está-
tuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo 
livre para visitar os famosos mercados florentinos. 
Saída para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita 
opcional Roma de Noite, que irá visitar alguns dos 
lugares mais característicos desta antiga cidade, 
conhecendo suas praças mais emblemáticas e suas 
fontes mais representativas, como a Piazza Navona 
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. 
Acomodação.

Grande Tour pela Europa
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DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-
mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, cidade da Ba-
sílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da His-
panidade, onde segundo a lenda a Virgem apare-
ceu a Santiago el Mayor e como testemunho de sua 
visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente 
conhecida como “El Pilar”. Hoje é o maior templo 
barroco da Espanha. Destacando em seu interior os 
afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre outros. 
Continuação para a capital da Espanha, Madri. Se 
desejar pode realizar um agradável passeio notur-
no opcional, e provar as típicas tapas na animada 
vida noturna nas proximidades da Praça Maior. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte univer-
sal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa 
Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Seguimos com o 
um tour panorâmico com guia local para conhecer 
a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. 
Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Ti-
berina, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâ-
mide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de Cara-
calla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, onde teremos tempo 
livre para comer. Restante do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir SIM, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café 
de Paris, também visitaremos Mônaco, passean-
do pelas ruelas até a praça do palácio da famí-
lia Grimaldi com vistas esplêndidas sobre a baía. 
Acomodação.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 23 · JUN 13 · JUL 11 · AGO 8 · SET 12

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22014 · Preço desde

2.045$  16 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22014 Madri / Madri

Seleção 16 2 2.045 2.865

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Paris, passeio de barco pela Lagoa 
Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona 
e Madri.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Bordeaux, Chambord, Zu-
rique, Milão, Pádua, Pisa, Nice, Zaragoza.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 4 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22014 2.425 / 3.245 2.130 / 2.950 2.510 / 3.330

Grande Tour pela Europa
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1

1

1

3

2 + 1

1

3

1

1

Paris

Bordeaux
Florença

Veneza

Zurique

Roma

Nice

Barcelona
ESPANHA

SUÍÇA

ITÁLIA

FRANÇA

Madri



COMBINAÇÕES DA EUROPA 1312 COMBINAÇÕES DA EUROPA

SÁBADO: LISBOA
Chegada à capital portuguesa. Traslado ao hotel e 
restante do dia livre para um primeiro contato com 
a Bela Lisboa. Sempre que o horário do seu voo 
permitir, ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
o parque Eduardo VII com o miradouro sobre a ci-
dade, a Plaza del Marqués de Pombal, a Avenida da 
Liberdade, os Restauradores e o Rossio situado na 
Baixa, a continuar pela Rua do Ouro e a Praça do Co-
mércio, até chegarmos ao famoso bairro de Alfama 
onde faremos um passeio, a nossa visita panorâmica 
terminará nos arredores da Torre de Belém, onde vi-
sitaremos também o monumento dos descobridores 
e o Mosteiro dos Jerónimos. Tarde livre ou excursão 
opcional à Costa de Lisboa. Veremos a foz do rio 
Tejo, onde residem as classes sociais mais altas em 
palácios românticos do século XIX. Chegada a Cas-
cais. villa elegante e um importante centro de pesca. 
Tempo livre e depois visitaremos a “Boca do Inferno”, 
um belo lugar envolto em lendas e, além disso, des-
frutaremos de maravilhosas vistas panorâmicas do 
Cabo da Roca, considerado o ponto mais ocidental 
do continente europeu) e iremos para a cidade de 
Sintra, onde visitaremos o Palácio Nacional, Patrimó-
nio Mundial da UNESCO. Regresso a Lisboa. Tempo 
livre ou se deseja ter a oportunidade de desfrutar da 
vida noturna da capital, oferecemos-lhe a oportuni-
dade de fazer uma visita nocturna opcional aos bai-
rros mais animados de Lisboa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Partida para Mérida, um dos lugares 
mais importantes da Espanha durante a ocupação 
romana da Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto em 25 a.C. com o nome de Emerita Au-
gusta e declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1993 devido ao seu importante com-
plexo arqueológico e monumental. Tempo livre para 
conhecer o fabuloso legado, onde se destaca o seu 
excelente teatro acústico e que ainda hoje funciona. 
Continuação em Madri. Chegada e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 

a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e ao 
Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visi-
taremos um dos melhores acervos artísticos do mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À 
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns 
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando 
um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 

de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 
livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi e serviu como um mo-
delo para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, 
a torre do sino construído por Giotto, o Batistério 
com a famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte 

Lisboa e Encantos Europeus “Turístico”
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ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café de 
Paris, também visitaremos Mônaco, passeando pe-
las ruelas até a praça do palácio da família Grimaldi 
com vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-
mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã.Dia livre para poder continuar a 
conhecer esta bela cidade as obras de Gaudi como 
por exemplo o parque Guell. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e 
suas estátuas e fontes de grande riqueza artística, 
etc. Tempo livre para visitar os famosos mercados 
florentinos. Saída para Roma. Se quiser, pode fazer 
uma visita opcional Roma de Noite, que irá visitar 
alguns dos lugares mais característicos desta an-
tiga cidade, conhecendo suas praças mais emble-
máticas e suas fontes mais representativas, como 
a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a 
Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte univer-
sal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa 
Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Seguimos com o 
um tour panorâmico com guia local para conhecer 
a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. 
Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Ti-
berina, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâ-
mide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de Cara-
calla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, onde teremos tempo 
livre para comer. Restante do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir SIM, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*S
Madri Weare Chamartin Cidade 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Zurique H. Inn Express Zúrich Airport Rümlag 3*S 
 Radisson Hotel Airport Rümlag 4*
Veneza B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Nice Ibis Nice centre Gare Centro 3*
Barcelona Ibis Styles Bogatell Cidade 2*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22421E · Preço desde

2.315$  18 dias
 2 refeições

JUN 4 - JUL - 2 E 30 - SET 3 - OUT 1

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22421E Lisboa / Barcelona

Economy 18 2 2.315 3.160

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Panorâmica de Lisboa, Paris, passeio de barco 
pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, 
Barcelona.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Merida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord, Zurique, Milão, Pádua,, Arezzo, Pisa, Nice, 
Zaragoza.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Costa de Lisboa com: Sintra e Cascais; Passeio noturno com 
“ tapas” em Madri; Espectáculo de flamenco com bebida em 
Madri; Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Roma Noturna; 
Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 5 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22421E 2.760 / 3.605 2.425 / 3.270 2.870 / 3.715

Lisboa e Encantos Europeus “Turístico”
ST22421E >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona
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SÁBADO: LISBOA
Chegada à capital portuguesa. Traslado ao hotel e 
restante do dia livre para um primeiro contato com 
a Bela Lisboa. Sempre que o horário do seu voo 
permitir, ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
o parque Eduardo VII com o miradouro sobre a ci-
dade, a Plaza del Marqués de Pombal, a Avenida da 
Liberdade, os Restauradores e o Rossio situado na 
Baixa, a continuar pela Rua do Ouro e a Praça do Co-
mércio, até chegarmos ao famoso bairro de Alfama 
onde faremos um passeio, a nossa visita panorâmica 
terminará nos arredores da Torre de Belém, onde vi-
sitaremos também o monumento dos descobridores 
e o Mosteiro dos Jerónimos. Tarde livre ou excursão 
opcional à Costa de Lisboa. Veremos a foz do rio 
Tejo, onde residem as classes sociais mais altas em 
palácios românticos do século XIX. Chegada a Cas-
cais. villa elegante e um importante centro de pesca. 
Tempo livre e depois visitaremos a “Boca do Inferno”, 
um belo lugar envolto em lendas e, além disso, des-
frutaremos de maravilhosas vistas panorâmicas do 
Cabo da Roca, considerado o ponto mais ocidental 
do continente europeu) e iremos para a cidade de 
Sintra, onde visitaremos o Palácio Nacional, Patrimó-
nio Mundial da UNESCO. Regresso a Lisboa. Tempo 
livre ou se deseja ter a oportunidade de desfrutar da 
vida noturna da capital, oferecemos-lhe a oportuni-
dade de fazer uma visita nocturna opcional aos bai-
rros mais animados de Lisboa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Partida para Mérida, um dos lugares 
mais importantes da Espanha durante a ocupação 
romana da Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto em 25 a.C. com o nome de Emerita Au-
gusta e declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1993 devido ao seu importante com-
plexo arqueológico e monumental. Tempo livre para 
conhecer o fabuloso legado, onde se destaca o seu 
excelente teatro acústico e que ainda hoje funciona. 
Continuação em Madri. Chegada e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 

a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e ao 
Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visi-
taremos um dos melhores acervos artísticos do mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À 
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns 
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando 
um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 

de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 
livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi e serviu como um mo-
delo para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, 
a torre do sino construído por Giotto, o Batistério 
com a famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte 

Lisboa e Encantos Europeus
ST22421 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona
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ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café de 
Paris, também visitaremos Mônaco, passeando pe-
las ruelas até a praça do palácio da família Grimaldi 
com vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-
mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã.Dia livre para poder continuar a 
conhecer esta bela cidade as obras de Gaudi como 
por exemplo o parque Guell. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e 
suas estátuas e fontes de grande riqueza artística, 
etc. Tempo livre para visitar os famosos mercados 
florentinos. Saída para Roma. Se quiser, pode fazer 
uma visita opcional Roma de Noite, que irá visitar 
alguns dos lugares mais característicos desta an-
tiga cidade, conhecendo suas praças mais emble-
máticas e suas fontes mais representativas, como 
a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a 
Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte univer-
sal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa 
Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Seguimos com o 
um tour panorâmico com guia local para conhecer 
a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. 
Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Ti-
berina, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâ-
mide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de Cara-
calla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, onde teremos tempo 
livre para comer. Restante do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir SIM, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*S
Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró / The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 21 · JUN 11 · JUL 9 · AGO 6 · SET 10

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22421 · Preço desde

2.545$  18 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 21 MAI / 1 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22421 Lisboa / Barcelona

Seleção 18 2 2.545 3.480

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Panorâmica de Lisboa, Paris, passeio de barco 
pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, 
Barcelona e Madri.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Merida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord, Zurique, Milão, Pádua, Pisa, Nice, Zaragoza.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Costa de Lisboa com: Sintra e Cascais; Passeio noturno com 
“ tapas” em Madri; Espectáculo de flamenco com bebida em 
Madri; Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Roma Noturna; 
Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 5 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22421 2.975 / 3.910 2.665 / 3.600 3.095 / 4.030

Lisboa e Encantos Europeus
ST22421 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona
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SÁBADO: LISBOA
Chegada à capital portuguesa. Traslado ao hotel e 
restante do dia livre para um primeiro contato com 
a Bela Lisboa. Sempre que o horário do seu voo 
permitir, ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local. 
A capital portuguesa é uma das mais evocativas da 
Europa. Lisboa são muitas cidades numa só, sabere-
mos: o parque Eduardo VII com o miradouro sobre a 
cidade, a Plaza del Marqués de Pombal, a Avenida da 
Liberdade, os Restauradores e o Rossio situado na 
Baixa, a continuar pela Rua do Ouro e a Praça do Co-
mércio, até chegarmos ao famoso bairro de Alfama 
onde faremos um passeio, a nossa visita panorâmica 
terminará nos arredores da Torre de Belém, onde vi-
sitaremos também o monumento dos descobridores 
e o Mosteiro dos Jerónimos. Tarde livre ou excursão 
opcional à Costa de Lisboa. Veremos a foz do rio 
Tejo, onde residem as classes sociais mais altas em 
palácios românticos do século XIX. Chegada a Cas-
cais. villa elegante e um importante centro de pesca. 
Tempo livre e depois visitaremos a “Boca do Inferno”, 
um belo lugar envolto em lendas e, além disso, des-
frutaremos de maravilhosas vistas panorâmicas do 
Cabo da Roca, considerado o ponto mais ocidental 
do continente europeu) e iremos para a cidade de 
Sintra, onde visitaremos o Palácio Nacional, Patrimó-
nio Mundial da UNESCO. Regresso a Lisboa. Tempo 
livre ou se deseja ter a oportunidade de desfrutar da 
vida noturna da capital, oferecemos-lhe a oportuni-
dade de fazer uma visita nocturna opcional aos bai-
rros mais animados de Lisboa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Partida para Mérida, um dos lugares 
mais importantes da Espanha durante a ocupação 
romana da Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto em 25 a.C. com o nome de Emerita Au-
gusta e declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1993 devido ao seu importante com-
plexo arqueológico e monumental. Tempo livre para 
conhecer o fabuloso legado, onde se destaca o seu 
excelente teatro acústico e que ainda hoje funciona. 
Continuação em Madri. Chegada e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 

muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-

Lisboa, Madri, Paris, Alpes e Itália “Turístico”
ST22003E >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma

Lago Hallstatter nos Alpes · Áustria

Campanario de Giotto · Florença



COMBINAÇÕES DA EUROPA 1716 COMBINAÇÕES DA EUROPA

la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, onde teremos tempo 
livre para comer. Restante do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir SIM, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo 
com a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com 
tempo livre para conhecer a Basílica de San Antô-
nio, construída entre os séculos XIII e XIV, uma obra 
maravilhosa de arte gótica italiana em cujo interior, 
além de suas excelentes obras escultóricas, estão 
os restos mortais do santo. Continue até o hotel na 
região de Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegan-
do, ao coração de Veneza, onde admiramos a cú-
pula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior 
do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso 
à Praça de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos, conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade. Seguimos 
até Florença. (Jantar Opção Pacote de Refeições) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi e serviu como um 
modelo para Michelangelo para São Pedro, no Va-
ticano, a torre do sino construído por Giotto, o Ba-
tistério com a famosa Portões Paraíso de Ghiberti, 
a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo 
Vecchio e suas estátuas e fontes de grande riqueza 
artística, etc. Tempo livre para visitar os famosos 
mercados florentinos. Saída para Roma. Se quiser, 
pode fazer uma visita opcional Roma de Noite, que 
irá visitar alguns dos lugares mais característicos 
desta antiga cidade, conhecendo suas praças mais 
emblemáticas e suas fontes mais representativas, 
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro 
Rios, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte univer-
sal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa 
Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Seguimos com o 
um tour panorâmico com guia local para conhecer 
a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. 
Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Ti-
berina, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâ-
mide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de Cara-
calla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa María 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*S
Madri Weare Chamartin Cidade 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Zurique H. Inn Express Zúrich Airport Rümlag 3*S 
 Radisson Hotel Airport Rümlag 4*
Veneza B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22003E · Preço desde

1.850$  15 dias
 2 refeições

JUN 4 - JUL 2 E 30 - SET 3 - OUT 1

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22003E Lisboa / Roma

Economy 15 2 1.850 2.530

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Panorâmica de Lisboa, Madri, Paris, passeio de 
barco pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença, 
Roma.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Merida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord, Zurique, Milão, Pádua, 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Costa de Lisboa com: Sintra e Cascais; Passeio noturno com 
“ tapas” em Madri; Espectáculo de flamenco com bebida em 
Madri; Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Roma Noturna; 
Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 5 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22003E 2.295 / 2.975 1.960 / 2.640 2.405 / 3.085

Lisboa, Madri, Paris, Alpes e Itália “Turístico”
ST22003E >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma
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SÁBADO: LISBOA
Chegada à capital portuguesa. Traslado ao hotel e 
restante do dia livre para um primeiro contato com 
a Bela Lisboa. Sempre que o horário do seu voo 
permitir, ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local. 
A capital portuguesa é uma das mais evocativas da 
Europa. Lisboa são muitas cidades numa só, sabere-
mos: o parque Eduardo VII com o miradouro sobre a 
cidade, a Plaza del Marqués de Pombal, a Avenida da 
Liberdade, os Restauradores e o Rossio situado na 
Baixa, a continuar pela Rua do Ouro e a Praça do Co-
mércio, até chegarmos ao famoso bairro de Alfama 
onde faremos um passeio, a nossa visita panorâmica 
terminará nos arredores da Torre de Belém, onde vi-
sitaremos também o monumento dos descobridores 
e o Mosteiro dos Jerónimos. Tarde livre ou excursão 
opcional à Costa de Lisboa. Veremos a foz do rio 
Tejo, onde residem as classes sociais mais altas em 
palácios românticos do século XIX. Chegada a Cas-
cais. villa elegante e um importante centro de pesca. 
Tempo livre e depois visitaremos a “Boca do Inferno”, 
um belo lugar envolto em lendas e, além disso, des-
frutaremos de maravilhosas vistas panorâmicas do 
Cabo da Roca, considerado o ponto mais ocidental 
do continente europeu) e iremos para a cidade de 
Sintra, onde visitaremos o Palácio Nacional, Patrimó-
nio Mundial da UNESCO. Regresso a Lisboa. Tempo 
livre ou se deseja ter a oportunidade de desfrutar da 
vida noturna da capital, oferecemos-lhe a oportuni-
dade de fazer uma visita nocturna opcional aos bai-
rros mais animados de Lisboa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Partida para Mérida, um dos lugares 
mais importantes da Espanha durante a ocupação 
romana da Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto em 25 a.C. com o nome de Emerita Au-
gusta e declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1993 devido ao seu importante com-
plexo arqueológico e monumental. Tempo livre para 
conhecer o fabuloso legado, onde se destaca o seu 
excelente teatro acústico e que ainda hoje funciona. 
Continuação em Madri. Chegada e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 

muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-

Lisboa, Madri, Paris, Alpes e Itália
ST22003 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma

O Grande Canal · Veneza

Centro histórico · Burgos
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la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, onde teremos tempo 
livre para comer. Restante do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir SIM, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo 
com a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com 
tempo livre para conhecer a Basílica de San Antô-
nio, construída entre os séculos XIII e XIV, uma obra 
maravilhosa de arte gótica italiana em cujo interior, 
além de suas excelentes obras escultóricas, estão 
os restos mortais do santo. Continue até o hotel na 
região de Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegan-
do, ao coração de Veneza, onde admiramos a cú-
pula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior 
do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso 
à Praça de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos, conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade. Seguimos 
até Florença. (Jantar Opção Pacote de Refeições) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi e serviu como um 
modelo para Michelangelo para São Pedro, no Va-
ticano, a torre do sino construído por Giotto, o Ba-
tistério com a famosa Portões Paraíso de Ghiberti, 
a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo 
Vecchio e suas estátuas e fontes de grande riqueza 
artística, etc. Tempo livre para visitar os famosos 
mercados florentinos. Saída para Roma. Se quiser, 
pode fazer uma visita opcional Roma de Noite, que 
irá visitar alguns dos lugares mais característicos 
desta antiga cidade, conhecendo suas praças mais 
emblemáticas e suas fontes mais representativas, 
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro 
Rios, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte univer-
sal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa 
Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Seguimos com o 
um tour panorâmico com guia local para conhecer 
a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. 
Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Ti-
berina, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâ-
mide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de Cara-
calla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa María 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*S
Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 21 · JUN 11 · JUL 9 · AGO 6 · SET 10

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22003 · Preço desde

2.035$  15 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 21 MAI / 1 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22003 Lisboa / Roma

Seleção 15 2 2.035 2.775

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Panorâmica de Lisboa, Madri, Paris, passeio de 
barco pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença, 
Roma.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Merida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord, Zurique, Milão, Pádua,, Arezzo, Pisa, Nice, 
Zaragoza.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Costa de Lisboa com: Sintra e Cascais; Passeio noturno com 
“ tapas” em Madri; Espectáculo de flamenco com bebida em 
Madri; Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Roma Noturna; 
Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 5 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22003 2.465 / 3.205 2.155 / 2.895 2.585 / 3.325

Lisboa, Madri, Paris, Alpes e Itália
ST22003 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma
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SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre para desfrutar de muitos cantos desta 
linda capital, da sua gente ou desfrutar das suas es-
planadas. Sempre que o tempo permitir ao final da 
tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na re-
cepção do hotel. À noite, se desejar, pode realizar um 
agradável passeio noturno opcional com nosso guia 
acompanhante, onde poderá desfrutar da animada 
vida noturna de Madri e saborear umas típicas tapas. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 

no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 

as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 
livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

Encantos Europeus “Turístico”
ST22428E >> Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona

Templo de Debod · Madri

Duomo · Milão
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dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café de 
Paris, também visitaremos Mônaco, passeando pe-
las ruelas até a praça do palácio da família Grimaldi 
com vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-
mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi e serviu como um 
modelo para Michelangelo para São Pedro, no Va-
ticano, a torre do sino construído por Giotto, o Ba-
tistério com a famosa Portões Paraíso de Ghiberti, 
a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo 
Vecchio e suas estátuas e fontes de grande riqueza 
artística, etc. Tempo livre para visitar os famosos 
mercados florentinos. Saída para Roma. Se quiser, 
pode fazer uma visita opcional Roma de Noite, que 
irá visitar alguns dos lugares mais característicos 
desta antiga cidade, conhecendo suas praças mais 
emblemáticas e suas fontes mais representativas, 
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro 
Rios, a Fonte de Trevi, etc. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte univer-
sal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa 
Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Seguimos com o 
um tour panorâmico com guia local para conhecer 
a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. 
Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Ti-
berina, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâ-
mide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de Cara-
calla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, onde teremos tempo 
livre para comer. Restante do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir SIM, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Weare Chamartin Cidade 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Zurique H. Inn Express Zúrich Airport Rümlag 3*S 
 Radisson Hotel Airport Rümlag 4*
Veneza B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Nice Ibis Nice centre Gare Centro 3*
Barcelona Ibis Styles Bogatell Cidade 2*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22428E · Preço desde

1.900$  16 dias
 2 refeições

ABR 4 - MAI 2 - JUN 6 - JUL 4 - AGO 1 - SET 5
OUT 3 - NOV 7 - DEZ 5 - JAN 2 - FEV 6 - MAR 6

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22428E Madri / Barcelona

Economy 16 2 1.900 2.645

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Paris, passeio de barco pela Lagoa 
Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona 
e Madri.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Bordeaux, Chambord, Zu-
rique, Milão, Pádua, Nice.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 4 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22428E 2.295 / 3.040 1.970 / 2.715 2.365 / 3.110

Encantos Europeus “Turístico”
ST22428E >> Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona

1

1

1

3

2

1

3

1

2

Paris

Bordeaux
Florença

Veneza

Zurique

Roma

Nice

Barcelona
ESPANHA

SUÍÇA

ITÁLIA

FRANÇA

Madri



COMBINAÇÕES DA EUROPA 2322 COMBINAÇÕES DA EUROPA

SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre para desfrutar de muitos cantos desta 
linda capital, da sua gente ou desfrutar das suas es-
planadas. Sempre que o tempo permitir ao final da 
tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na re-
cepção do hotel. À noite, se desejar, pode realizar um 
agradável passeio noturno opcional com nosso guia 
acompanhante, onde poderá desfrutar da animada 
vida noturna de Madri e saborear umas típicas tapas. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 

no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 

as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 
livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

Encantos Europeus
ST22428 >> Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona

Ponte Vecchio sobre o Arno · Florença

Paisagem de vinhedos · Bordeaux
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dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café de 
Paris, também visitaremos Mônaco, passeando pe-
las ruelas até a praça do palácio da família Grimaldi 
com vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-
mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi e serviu como um 
modelo para Michelangelo para São Pedro, no Va-
ticano, a torre do sino construído por Giotto, o Ba-
tistério com a famosa Portões Paraíso de Ghiberti, 
a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo 
Vecchio e suas estátuas e fontes de grande riqueza 
artística, etc. Tempo livre para visitar os famosos 
mercados florentinos. Saída para Roma. Se quiser, 
pode fazer uma visita opcional Roma de Noite, que 
irá visitar alguns dos lugares mais característicos 
desta antiga cidade, conhecendo suas praças mais 
emblemáticas e suas fontes mais representativas, 
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro 
Rios, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte univer-
sal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa 
Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Seguimos com o 
um tour panorâmico com guia local para conhecer 
a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. 
Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Ti-
berina, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâ-
mide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de Cara-
calla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, onde teremos tempo 
livre para comer. Restante do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir SIM, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró / The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 23 · JUN 13 · JUL 11 · AGO 8 · SET 12

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22428 · Preço desde

2.065$  16 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22428 Madri / Barcelona

Seleção 16 2 2.065 2.900

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo iti-

nerário): Panorâmica de Madri, Paris, passeio de barco 
pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, 
Barcelona.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Merida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord, Zurique, Milão, Pádua, Pisa, Nice, Zaragoza.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 4 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22428 2.445 / 3.280 2.150 / 2.985 2.530 / 3.365

Encantos Europeus
ST22428 >> Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona
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SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre para desfrutar de muitos cantos desta 
linda capital, da sua gente ou desfrutar das suas es-
planadas. Sempre que o tempo permitir ao final da 
tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na re-
cepção do hotel. À noite, se desejar, pode realizar um 
agradável passeio noturno opcional com nosso guia 
acompanhante, onde poderá desfrutar da animada 
vida noturna de Madri e saborear umas típicas tapas. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 

no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-

cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 

Madri, Paris, Alpes e Itália “Turístico”
ST22004E >> Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma

Ponte de Aleixandre III e os Inválidos · Paris

Catedral de Santa María · Burgos
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Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Ti-
berina, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâ-
mide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de Cara-
calla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, onde teremos tempo 
livre para comer. Restante do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir SIM, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importan-
te do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhe-
cer os pontos mais importantes da cidade: Castello 
Sforzesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo 
com a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com 
tempo livre para conhecer a Basílica de San Antô-
nio, construída entre os séculos XIII e XIV, uma obra 
maravilhosa de arte gótica italiana em cujo interior, 
além de suas excelentes obras escultóricas, estão 
os restos mortais do santo. Continue até o hotel na 
região de Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegan-
do, ao coração de Veneza, onde admiramos a cú-
pula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior 
do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso 
à Praça de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos, conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade. Seguimos 
até Florença. (Jantar Opção Pacote de Refeições) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi e serviu como um 
modelo para Michelangelo para São Pedro, no Va-
ticano, a torre do sino construído por Giotto, o Ba-
tistério com a famosa Portões Paraíso de Ghiberti, 
a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo 
Vecchio e suas estátuas e fontes de grande riqueza 
artística, etc. Tempo livre para visitar os famosos 
mercados florentinos. Saída para Roma. Se quiser, 
pode fazer uma visita opcional Roma de Noite, que 
irá visitar alguns dos lugares mais característicos 
desta antiga cidade, conhecendo suas praças mais 
emblemáticas e suas fontes mais representativas, 
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro 
Rios, a Fonte de Trevi, etc. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte univer-
sal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa 
Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Seguimos com o 
um tour panorâmico com guia local para conhecer 
a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Weare Chamartin Cidade 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Zurique H. Inn Express Zúrich Airport Rümlag 3*S 
 Radisson Hotel Airport Rümlag 4*
Veneza B&B Hotel Padova Padua 3* 
 President Mestre 4*
Florença Ibis Firenze Nord Osmannoro 4* 
 The Gate Sesto Fiorentino 4*
Roma Occidental Aran Park Cidade 4* 
 The Brand Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22004E · Preço desde

1.530$  13 dias
 2 refeições

ABR 4 - MAI 2 - JUN 6 - JUL 4 - AGO 1 - SET 5
OUT 3 - NOV 7 - DEZ 5 - JAN 2 - FEV 6 - MAR 6

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22004E Madri / Roma

Economy 13 2 1.530 2.110

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Paris, passeio de barco pela Lagoa 
Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, Madri.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Bordeaux, Chambord, Zu-
rique, Milão, Pádua.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 4 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22004E 1.925 / 2.505 1.600 / 2.180 1.995 / 2.575

Madri, Paris, Alpes e Itália “Turístico”
ST22004E >> Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma
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SEGUNDA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre para desfrutar de muitos cantos desta 
linda capital, da sua gente ou desfrutar das suas es-
planadas. Sempre que o tempo permitir ao final da 
tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na re-
cepção do hotel. À noite, se desejar, pode realizar um 
agradável passeio noturno opcional com nosso guia 
acompanhante, onde poderá desfrutar da animada 
vida noturna de Madri e saborear umas típicas tapas. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 

no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-

cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 

Madri, Paris, Alpes e Itália
ST22004 >> Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma

Panorâmica com o río Manzanares · Madri

Basilica do Sagrado Coração · Paris



COMBINAÇÕES DA EUROPA 2726 COMBINAÇÕES DA EUROPA

Passando por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Ti-
berina, Circo Máximo com a vista do Palatino, Pirâ-
mide de Cestia, Muralha Aureliano, Termas de Cara-
calla, Monte Celio, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor, Praça da República etc. Terminamos no 
famoso bairro de Trastevere, onde teremos tempo 
livre para comer. Restante do dia livre, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional: Roma Imperial, 
acompanhados por nosso guia local visitaremos o 
interior do Coliseu, o grande anfiteatro que foi man-
dado construir SIM, tinha capacidade para 65.000 
espectadores, é um Patrimônio Humanidade e uma 
das maravilhas do mundo, completamos a visita 
opcional com um passeio pela Via de los Foros Im-
periais, para terminar no que hoje é o símbolo de 
Roma como a capital da Itália unificada, a Piazza 
Venezia, o centro nevrálgico da cidade e onde fica 
o famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado 
ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importan-
te do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhe-
cer os pontos mais importantes da cidade: Castello 
Sforzesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo 
com a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com 
tempo livre para conhecer a Basílica de San Antô-
nio, construída entre os séculos XIII e XIV, uma obra 
maravilhosa de arte gótica italiana em cujo interior, 
além de suas excelentes obras escultóricas, estão 
os restos mortais do santo. Continue até o hotel na 
região de Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o 
Lido ou Murano entre outras, para chegar, navegan-
do, ao coração de Veneza, onde admiramos a cú-
pula de Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior 
do Palácio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso 
à Praça de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, po-
derá realizar uma excursão opcional onde, além de 
um romântico passeio em gôndola por seus canais 
venezianos, conheceremos com nosso guia local a 
chamada “ Veneza Escondida”, aproveitando para 
ver os recantos mais belos desta cidade. Seguimos 
até Florença. (Jantar Opção Pacote de Refeições) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula 
maravilhosa por Brunelleschi e serviu como um 
modelo para Michelangelo para São Pedro, no Va-
ticano, a torre do sino construído por Giotto, o Ba-
tistério com a famosa Portões Paraíso de Ghiberti, 
a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com o Palazzo 
Vecchio e suas estátuas e fontes de grande riqueza 
artística, etc. Tempo livre para visitar os famosos 
mercados florentinos. Saída para Roma. Se quiser, 
pode fazer uma visita opcional Roma de Noite, que 
irá visitar alguns dos lugares mais característicos 
desta antiga cidade, conhecendo suas praças mais 
emblemáticas e suas fontes mais representativas, 
como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro 
Rios, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certa-
mente um dos motivos da sua viagem, pois poderá 
desfrutar de duas das grandes obras de arte univer-
sal: a Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa 
Pietá de Miguel Ángel, além de visitar um dos mu-
seus mais importantes do mundo. Seguimos com o 
um tour panorâmico com guia local para conhecer 
a história e os principais edifícios da Cidade Eterna. 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 23 · JUN 13 · JUL 11 · AGO 8 · SET 12

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22004 · Preço desde

1.655$  13 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22004 Madri / Roma

Seleção 13 2 1.655 2.290

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Panorâmica de Madri, Paris, passeio de barco pela 
Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Merida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord, Zurique, Milão, Pádua.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; Roma Noturna; Museus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 4 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22004 2.035 / 2.670 1.740 / 2.375 2.120 / 2.755

Madri, Paris, Alpes e Itália
ST22004 >> Madri > Bordeaux > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre. Sem-
pre que o tempo permitir, ao final da tarde, se reunirá 
com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Na noite se desejar, pode fazer um Tour opcional pela 
Paris Iluminada. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e ao 
Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visi-
taremos um dos melhores acervos artísticos do mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À 
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns 
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando 
um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. À tarde, faremos uma 
visita opcional, onde além de conhecer alguns dos 
lugares mais monumentais da cidade, você poderá 
desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fazendo 
um belo passeio de barco no Sena, onde passaremos 
por alguns dos lugares mais emblemáticos da capital 
francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 
livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi, a torre do sino construído 
por Giotto, o Batistério com a famosa Portões Paraí-
so de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Praça Signoria com 
o Palazzo Vecchio e suas estátuas e fontes de grande 
riqueza artística, etc. Tempo livre. Saída para Roma. 
Se quiser, pode fazer uma visita opcional Roma de 
Noite, que irá visitar alguns dos lugares mais caracte-
rísticos desta antiga cidade, conhecendo suas praças 
mais emblemáticas e suas fontes mais representati-
vas, como a Piazza Navona com a Fonte dos Quatro 
Rios, a Fonte de Trevi, etc. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, com a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel. Seguimos com o um tour panorâmi-
co com guia local: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha 
Tiberina, Circo Máximo, Pirâmide de Cestia, Muralha 
Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Celio, San 
Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça da Repú-
blica etc. Terminamos no bairro de Trastevere, onde 
teremos tempo livre para comer. Restante do dia li-
vre, se desejar, pode fazer uma excursão opcional: 
Roma Imperial, acompanhados por nosso guia local 
visitaremos o interior do Coliseu, o grande anfitea-
tro que foi mandado construir SIM, tinha capacidade 
para 65.000 espectadores, é um Patrimônio Huma-
nidade e uma das maravilhas do mundo, completa-
mos a visita opcional com um passeio pela Via de 
los Foros Imperiais, para terminar na Piazza Venezia. 
Tempo livre e traslado ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela erupção 
do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pequena 

panorâmica de Nápoles, cujo centro histórico foi de-
clarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Por último, navegaremos para a Ilha de Capri, antigo 
refúgio de imperadores e ponto de encontro da alta 
sociedade. (inclui almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socieda-
de europeia. Chegada em Nice, sua capital. Excursão 
opcional ao Principado de Mônaco, onde encontra-
remos Montecarlo, com tempo livre para visitar seu 
cassino ou tomar uma bebida no Café de Paris, tam-
bém visitaremos Mônaco, passeando pelas ruelas 
até a praça do palácio da família Grimaldi com vistas 
esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e um 
dos principais portos da Europa. Visita panorâmica 
com guia local: a Praça da Cataluña, as suas ruas típi-
cas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada 
Família, obra expiatória ainda por terminar e um dos 
símbolos da arte modernista que tanto representa 
Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, cidade da Ba-
sílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispa-
nidade, onde segundo a lenda a Virgem apareceu a 
Santiago el Mayor e como testemunho de sua visita 
deixaria uma coluna de jaspe popularmente conhe-
cida como “El Pilar”. Destacando em seu interior os 
afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre outros. 
Continuação para a capital da Espanha, Madri. Se 
desejar pode realizar um passeio noturno opcional, e 
provar as típicas tapas na animada vida noturna nas 
proximidades da Praça Maior. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local: 
as praças de Cibeles, Espanha e Netuno, Puerta del 
Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros 
de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. também pode fazer uma visita op-
cional muito completo para Toledo. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
e passear por suas ruas estreitas e praças emblemá-
ticas, incluindo a entrada na Catedral. Na noite, você 
pode, opcionalmente, assistir a um tablao de flamen-
co, onde conheceremos as raízes musicais da arte 
espanhola. Acomodação.

Paris, Alpes, Itália e o melhor da Espanha
ST22430 >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri > Sevilla > Málaga > Granada > Madri

Bairro de Triana desde o río Guadalquivir · Sevilha



COMBINAÇÕES DA EUROPA 2928 COMBINAÇÕES DA EUROPA

um labirinto de estreitas ruas perfumadas de jas-
mim, depois faremos uma visita guiada à Alhambra 
(entrada incluída), um dos símbolos mais impor-
tantes da Espanha Muçulmana com uma privile-
giada localização estratégica em frente aos bairros 
Albaicín e Alcazaba. A ordem das visitas pode va-
riar dependendo da hora de entrada na Alhambra. 
Acomodação.

* Devido às atuais restrições à entrada para visitar 
o interior da Alhambra, esta será eventualmente 
substituída pela visita guiada ao interior da Cate-
dral e ao túmulo dos Reis Católicos.

SEGUNDA-FEIRA: GRANADA - ÚBEDA - MADRI (*)
Café da manhã. Partida para Úbeda, considerada 
a cidade mais antiga da Europa Ocidental, com 
6000 anos de história, que atingiu o seu máximo 
esplendor durante o período renascentista, que 
pode ser apreciado na monumentalidade das suas 
edificações, que se misturam a cada recanto com 
o seu barroco, muçulmano, romano e visitgodo. 
Visita panorâmica com guia local desta cidade de-
clarada Patrimônio da Humanidade em 2003. Al-
moço. Continuaremos em direção ao desfiladeiro 
de Despeñaperros, antigo ninho de bandidos que 
comunica a Andaluzia com Castilla - La Mancha, 
terras onde se desenvolve a obra-prima da língua 
castelhana, Dom Quijote de la Mancha. Chegada a 
Madri. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUARTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Dia livre para visitar as inúmeras 
áreas comerciais da cidade, visitar algum museu 
ou assistir a alguma obra de teatro ou musical. 
Acomodação.

QUINTA: MADRI - CÓRDOBA - SEVILHA
Café da manhã. Saída com destino à Andaluzia, 
atravessando as terras de Dom Quixote passando 
por Castilla la Mancha e o histórico desfiladeiro de 
Despeñaperros. Após uma breve parada no cam-
inho, chegamos a Córdoba. A cidade tornou-se 
uma das maiores da Europa durante o século 10, 
quando era a capital do califado independente, 
daí a importância de sua mesquita mandada cons-
truir pelo emir Abd-.al-Rahman I, e que após vá-
rias ampliações atingiu 24.000 m. Tempo livre ou 
se desejar, pode-se fazer um tour guiado opcio-
nal pela cidade com entrada na Mesquita. Partida 
para Sevilha. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Plaza de España, localizada no coração do conhe-
cido Parque de María Luisa, Bairro de Santa Cruz, o 
antigo Bairro judeu, o exterior da Giralda, a Cate-
dral, antigo Arquivo das Índias, a Torre del Oro, os 
jardins Murillo, a Maestranza e o bairro de Triana, 
etc. Tarde livre. Se desejar, pode fazer uma visita 
opcional: um passeio de barco pelo Guadalquivir e 
um típico show de flamenco com uma taça, onde 
através da dança e do canto você poderá conhecer 
a essência do povo andaluz. Acomodação.

SÁBADO: SEVILHA - RONDA - PORTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DO SOL)

Café da manhã. Hoje conheceremos Ronda, Puerto 
Banús e Málaga. Primeiro iremos para Ronda. Tem-
po livre para admirar os locais essenciais do lugar: 
a Ponte Nova, a Puerta de Almogávar, a Igreja do 
Espírito Santo, a Praça da Câmara Municipal e a 
Igreja Catedral de Nossa Senhora da Encarnação. 
Continuação para a famosa marina de Puerto Ba-
nús, conhecida por seus iates, sua elegância e por 
ser um dos pontos de encontro da Alta Sociedade 
internacional. Continuação para Málaga, capital da 
Costa del Sol e local onde nasceu Pablo Ruiz Pi-
casso. Visita panorâmica com guia local: seu porto, 
o castelo do século XIV, a Alcazaba, palácio - For-
taleza nazarí do século XI, entre outros locais, etc. 
Jantar e acomodação.

DOMINGO: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Partida com destino a Granada. 
Visita panorâmica com um guia local: a área uni-
versitária, a parte moderna da cidade com o Pa-
lácio de Congressos, o antigo souk, o Mirador de 
San Cristóbal que domina a cidadela de Albaicín, 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Sevilla Occidental Viapol Centro 4*
Granada Occidental Granada Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22430 · Preço desde

2.890$  20 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 12 MAI / 8 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22430 Paris / Madri

Seleção 20 3 2.890 3.930

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Paris, passeio de barco pela Lagoa 
Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona, 
Madri, Panorâmicas de Sevilha, Granada com visita a Al-
hambra (entrada incluída) e Úbeda.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Zurique, Milão, Pádua, Pisa, Nice, 
Zaragoza.Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa do Sol- 
Seguro viagem e IV.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Espectáculo de flamenco com bebida em Madri; Paris Ilu-
minada; Palácio de Versalhes; Roma Noturna; Museus Vati-
canos; Passeio noturno com “ tapas” em Madri; - Visita de 
Córdoba com entrada na Mezquita.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 6 refeições.
.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22430 3.255 / 4.295 3.010 / 4.050 3.375 / 4.415

Paris, Alpes, Itália e o melhor da Espanha
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SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre 
para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, 
Catedral de São Paulo, Ponte da Torre, Torre de Lon-
dres, o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
muito interessante na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Son-
hos” e onde está localizada uma das universidades 
mais famosas do mundo, que data do século XIII. e 
figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Carroll e 
Richard Burton estudaram aqui. Visitaremos um dos 
seus famosos Colégios (entrada incluída) e também 
teremos tempo livre para fazer algumas compras ou 
desfrutar de uns momentos de descanso, tomando 
um café numa das esplanadas da cidade. Esta excur-
são opcional continuará a Windsor, onde podemos 
descobrir uma cidade especial com ruas animadas 
de layout medieval, cheias de lojas, pitorescos pubs 
e casas de época em torno da praça central, onde 
podemos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação.

QUINTA: LONDRES - PARIS
Café da manhã. Saída para Folkestone para, no 
“Shuttle”, * fazer a travessia sob o Canal da Mancha 
em 35 minutos e seguir em direção a Paris. Tempo 
livre ou se desejar, pode fazer um Tour opcional de 
Paris Iluminada, onde podemos descobrir uma cida-
de considerada por muitos a mais bonita do mundo. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e ao 
Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visi-
taremos um dos melhores acervos artísticos do mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À 
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns 
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando 
um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 

a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 
livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi e serviu como um modelo 
para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, a to-
rre do sino construído por Giotto, o Batistério com a 
famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, 
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas está-
tuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo 
livre para visitar os famosos mercados florentinos. 
Saída para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita 
opcional Roma de Noite, que irá visitar alguns dos 
lugares mais característicos desta antiga cidade, 
conhecendo suas praças mais emblemáticas e suas 
fontes mais representativas, como a Piazza Navona 
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Mu-
seus do Vaticano e à Basílica de São Pedro, com a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 
importantes do mundo. Seguimos com o um tour pa-
norâmico com guia local para conhecer a história e 
os principais edifícios da Cidade Eterna. Passando 
por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional: Roma Imperial, acompanhados por 

Londres, Paris, Alpes, Itália e Espanha
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visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente 
conhecida como “El Pilar”. Hoje é o maior templo 
barroco da Espanha. Destacando em seu interior os 
afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre outros. 
Continuação para a capital da Espanha, Madri. Se 
desejar pode realizar um agradável passeio notur-
no opcional, e provar as típicas tapas na animada 
vida noturna nas proximidades da Praça Maior. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local: 
as praças de Cibeles, Espanha e Netuno, Puerta del 
Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros 
de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de 
la Castellana, etc. também pode fazer uma visita 
opcional muito completo para Toledo, cuja riqueza 
cultural é marcado pela convivência exemplar que 
existia na cidade entre as civilizações muçulmanas 
cristãs e hebraico. Vamos tomar um passeio de 
ônibus ao redor do perímetro da cidade, a partir 
do qual teremos uma esplêndida visão geral do 
seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia 
à noite, você pode, opcionalmente, assistir a um 
tablao de flamenco, onde conheceremos as raízes 
musicais da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

nosso guia local visitaremos o interior do Coliseu, o 
grande anfiteatro que foi mandado construir SIM, 
tinha capacidade para 65.000 espectadores, é um 
Patrimônio Humanidade e uma das maravilhas do 
mundo, completamos a visita opcional com um 
passeio pela Via de los Foros Imperiais, para termi-
nar no que hoje é o símbolo de Roma como a capi-
tal da Itália unificada, a Piazza Venezia, onde fica o 
famoso “Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado ao 
hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café de 
Paris, também visitaremos Mônaco, passeando pe-
las ruelas até a praça do palácio da família Grimaldi 
com vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-
mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, cidade da Ba-
sílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da His-
panidade, onde segundo a lenda a Virgem apare-
ceu a Santiago el Mayor e como testemunho de sua 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22550 · Preço desde

2.385$  17 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22550 Londres / Madri

Seleção 17 2 2.385 3.350

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Panorâmica de Londres, Paris, passeio de barco 
pela Lagoa Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, 
Barcelona e Madri.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Zurique, Milão, Pádua, Pisa, Eurotu-
nel, Nice e Zaragoza.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
London by Night; London Eye e Passeio de barco pelo Tâ-
misa; Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Roma Noturna; 
Museus Vaticanos; Passeio noturno com “ tapas” em Madri; 
espectáculo de flamenco.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 4 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22550 2.970 / 3.935 2.470 / 3.435 3.055 / 4.020

Londres, Paris, Alpes, Itália e Espanha
ST22550 >> Londres > Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 

livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi e serviu como um modelo 
para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, a to-
rre do sino construído por Giotto, o Batistério com a 

famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, 
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas está-
tuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo 
livre para visitar os famosos mercados florentinos. 
Saída para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita 
opcional Roma de Noite, que irá visitar alguns dos 
lugares mais característicos desta antiga cidade, 
conhecendo suas praças mais emblemáticas e suas 
fontes mais representativas, como a Piazza Navona 
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 
importantes do mundo. Seguimos com o um tour pa-
norâmico com guia local para conhecer a história e 
os principais edifícios da Cidade Eterna. Passando 
por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 

Paris, Alpes, Itália e Espanha
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sílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da His-
panidade, onde segundo a lenda a Virgem apare-
ceu a Santiago el Mayor e como testemunho de sua 
visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente 
conhecida como “El Pilar”. Hoje é o maior templo 
barroco da Espanha. Destacando em seu interior 
os afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre ou-
tros. Continuação para a capital da Espanha, Madri. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital 
do Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espan-
ha e Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, 
fora do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Pa-
seo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. também 
pode fazer uma visita opcional muito completo 
para Toledo, cuja riqueza cultural é marcado pela 
convivência exemplar que existia na cidade entre 
as civilizações muçulmanas cristãs e hebraico. Va-
mos tomar um passeio de ônibus ao redor do pe-
rímetro da cidade, a partir do qual teremos uma 
esplêndida visão geral do seu património artístico e 
passear por suas ruas estreitas e praças emblemá-
ticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada 
uma das obras-primas trabalhar de arte espanhola 
e como final deste dia à noite, você pode, opcio-
nalmente, assistir a um tablao de flamenco, onde 
conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRI
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional: Roma Imperial, acompanhados 
por nosso guia local visitaremos o interior do Coli-
seu, o grande anfiteatro que foi mandado construir 
SIM, tinha capacidade para 65.000 espectadores, 
é um Patrimônio Humanidade e uma das maravil-
has do mundo, completamos a visita opcional com 
um passeio pela Via de los Foros Imperiais, para 
terminar no que hoje é o símbolo de Roma como 
a capital da Itália unificada, a Piazza Venezia, o 
centro nevrálgico da cidade e onde fica o famoso 
“Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado ao hotel. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café de 
Paris, também visitaremos Mônaco, passeando pe-
las ruelas até a praça do palácio da família Grimaldi 
com vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-
mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, cidade da Ba-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 26 · JUN 16 · JUL 14 · AGO 11 · SET 15

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22512 · Preço desde

1.780$  14 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22512 Paris / Madri

Seleção 14 1 1.780 2.480

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Paris, passeio de barco pela Lagoa 
Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona 
e Madri.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Zurique, Milão, Pádua, Pisa, Nice, 
Zaragoza.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Roma Noturna; Mu-
seus Vaticanos; Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Es-
pectáculo de flamenco com bebida em Madri.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 3 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22512 2.160 / 2.860 1.865 / 2.565 2.245 / 2.945

Paris, Alpes, Itália e Espanha
ST22512 >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e ao 
Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visi-
taremos um dos melhores acervos artísticos do mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À 
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns 
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando 
um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 
livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-

truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi e serviu como um modelo 
para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, a to-
rre do sino construído por Giotto, o Batistério com a 

famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, 
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas está-
tuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo 
livre para visitar os famosos mercados florentinos. 
Saída para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita 
opcional Roma de Noite, que irá visitar alguns dos 
lugares mais característicos desta antiga cidade, 
conhecendo suas praças mais emblemáticas e suas 
fontes mais representativas, como a Piazza Navona 
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 
importantes do mundo. Seguimos com o um tour pa-
norâmico com guia local para conhecer a história e 
os principais edifícios da Cidade Eterna. Passando 
por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 

Paris, Alpes, Itália e Barcelona “Turístico”
ST22432E >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona

Museu de Arte no Parque de Montjuic · Barcelona

Panorâmica desde a catedral · Zurique
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SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café de 
Paris, também visitaremos Mônaco, passeando pe-
las ruelas até a praça do palácio da família Grimaldi 
com vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo a Comunidade Autónoma da Cata-
lunha até chegar a Barcelona, sem dúvida uma das 
mais belas cidades espanholas. Visita panorâmica 
com guia local, na qual vamos percorrer algumas 
das suas praças de renome como a Praça da Catalu-
ña, centro comercial da cidade, as suas ruas típicas, 
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada 
Família, obra expiatória ainda por terminar e um 
dos símbolos da arte modernista que tanto repre-
senta Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Dia livre para continuar curtindo 
a cidade e conhecendo as edificações de Antonio 
Gaudi, integrar-se à vida popular da cidade, con-
hecer o Mercado da Boqueria, ou passear pelos di-
versos centros comerciais da cidade. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional: Roma Imperial, acompanhados 
por nosso guia local visitaremos o interior do Coli-
seu, o grande anfiteatro que foi mandado construir 
SIM, tinha capacidade para 65.000 espectadores, 
é um Patrimônio Humanidade e uma das maravil-
has do mundo, completamos a visita opcional com 
um passeio pela Via de los Foros Imperiais, para 
terminar no que hoje é o símbolo de Roma como 
a capital da Itália unificada, a Piazza Venezia, o 
centro nevrálgico da cidade e onde fica o famoso 
“Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado ao hotel. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22432E · Preço desde

1.525$  13 dias
 1 refeição

ABR 7 - MAI 5 - JUN 9 - JUL 7 - AGO 4 - SET 8
OUT 6 - NOV 10 - DEZ 8 - JAN 5 - FEV 9 - MAR 9

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22432E Paris / Barcelona

Economy 13 1 1.525 2.105

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Paris, passeio de barco pela Lagoa 
Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Zurique, Milão, Pádua, Pisa, Nice.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Roma Noturna; Mu-
seus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 3 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22432E 1.785 / 2.365 1.595 / 2.175 1.855 / 2.435

Paris, Alpes, Itália e Barcelona “Turístico”
ST22432E >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e ao 
Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visi-
taremos um dos melhores acervos artísticos do mun-
do, que vão desde as obras-primas da antiguidade, 
como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À 
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns 
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando 
um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 
livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-

truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi e serviu como um modelo 
para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, a to-
rre do sino construído por Giotto, o Batistério com a 

famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, 
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas está-
tuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo 
livre para visitar os famosos mercados florentinos. 
Saída para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita 
opcional Roma de Noite, que irá visitar alguns dos 
lugares mais característicos desta antiga cidade, 
conhecendo suas praças mais emblemáticas e suas 
fontes mais representativas, como a Piazza Navona 
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 
importantes do mundo. Seguimos com o um tour pa-
norâmico com guia local para conhecer a história e 
os principais edifícios da Cidade Eterna. Passando 
por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 

Paris, Alpes, Itália e Barcelona
ST22432 >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona

Panorâmica com o río Limmat · Zurique

Vista da cidade e río Arno · Pisa
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SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socie-
dade europeia. Chegada em Nice, sua capital. Ex-
cursão opcional ao Principado de Mônaco, onde 
encontraremos Montecarlo, com tempo livre para 
visitar seu cassino ou tomar uma bebida no Café de 
Paris, também visitaremos Mônaco, passeando pe-
las ruelas até a praça do palácio da família Grimaldi 
com vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo a Comunidade Autónoma da Cata-
lunha até chegar a Barcelona, sem dúvida uma das 
mais belas cidades espanholas. Visita panorâmica 
com guia local, na qual vamos percorrer algumas 
das suas praças de renome como a Praça da Catalu-
ña, centro comercial da cidade, as suas ruas típicas, 
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada 
Família, obra expiatória ainda por terminar e um 
dos símbolos da arte modernista que tanto repre-
senta Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Dia livre para continuar curtindo 
a cidade e conhecendo as edificações de Antonio 
Gaudi, integrar-se à vida popular da cidade, con-
hecer o Mercado da Boqueria, ou passear pelos di-
versos centros comerciais da cidade. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BARCELONA
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional: Roma Imperial, acompanhados 
por nosso guia local visitaremos o interior do Coli-
seu, o grande anfiteatro que foi mandado construir 
SIM, tinha capacidade para 65.000 espectadores, 
é um Patrimônio Humanidade e uma das maravil-
has do mundo, completamos a visita opcional com 
um passeio pela Via de los Foros Imperiais, para 
terminar no que hoje é o símbolo de Roma como 
a capital da Itália unificada, a Piazza Venezia, o 
centro nevrálgico da cidade e onde fica o famoso 
“Altar da Pátria”. Tempo livre e traslado ao hotel. 
Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela eru-
pção do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pe-
quena panorâmica de Nápoles, capital da região e 
cujo centro histórico foi declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. Por último, navegare-
mos para a Ilha de Capri, antigo refúgio de impera-
dores e ponto de encontro da alta sociedade, com 
Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. (inclui 
almoço em Capri). Acomodação.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró / The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 26 · JUN 16 · JUL 14 · AGO 11 · SET 15

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22432 · Preço desde

1.680$  13 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22432 Paris / Barcelona

Seleção 13 1 1.680 2.345

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Paris, passeio de barco pela Lagoa 
Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Zurique, Milão, Pádua, Pisa, Nice.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Roma Noturna; Mu-
seus Vaticanos.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 3 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22432 1.930 / 2.595 1.765 / 2.430 2.015 / 2.680

Paris, Alpes, Itália e Barcelona
ST22432 >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - ZURIQUE
Café da manhã. Saída para a Suíça cruzando o centro 
da França passando pelas regiões de Champagne - 
as Ardenas e o Franco Condado. Depois de passar 
a Fronteira seguimos para Zurique, que com seus 
360.000 habitantes é o centro mais populoso da 
Suíça. Tempo livre em que hoje é a capital financeira 
e econômica da Confederação Helvética e onde es-
tão os maiores bancos do país. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ZURIQUE - MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã e saída para Itália, nos dirigimos ao 
cantão Suíço de língua italiana; o Ticino, passando 
perto de belas cidades como Bellinzona, até entrar 
na Itália, onde iremos para a cidade mais importante 
do Norte do país: Milão. Tempo livre para conhecer 
os pontos mais importantes da cidade: Castello Sfor-
zesco, Galeria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com 
a Catedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo 

livre para conhecer a Basílica de San Antônio, cons-
truída entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravil-
hosa de arte gótica italiana em cujo interior, além de 
suas excelentes obras escultóricas, estão os restos 
mortais do santo. Continue até o hotel na região de 
Veneto. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi e serviu como um modelo 
para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, a to-
rre do sino construído por Giotto, o Batistério com a 
famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, 
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas está-
tuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo 

livre para visitar os famosos mercados florentinos. 
Saída para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita 
opcional Roma de Noite, que irá visitar alguns dos 
lugares mais característicos desta antiga cidade, 
conhecendo suas praças mais emblemáticas e suas 
fontes mais representativas, como a Piazza Navona 
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 
importantes do mundo. Seguimos com o um tour pa-
norâmico com guia local para conhecer a história e 
os principais edifícios da Cidade Eterna. Passando 
por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional: Roma Imperial, acompanhados por 
nosso guia local visitaremos o interior do Coliseu, o 
grande anfiteatro que foi mandado construir SIM, tin-
ha capacidade para 65.000 espectadores, é um Pa-
trimônio Humanidade e uma das maravilhas do mun-
do, completamos a visita opcional com um passeio 
pela Via de los Foros Imperiais, para terminar no que 
hoje é o símbolo de Roma como a capital da Itália 
unificada, a Piazza Venezia, o centro nevrálgico da 
cidade e onde fica o famoso “Altar da Pátria”. Tempo 
livre e traslado ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela erupção 
do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pequena pa-
norâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Por último, navegaremos para a Ilha 
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto 
de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, 
as falésias, as grutas, etc. (inclui almoço em Capri). 
Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a mara-
vilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o Ba-
tistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação para 
a Côte d’Azur, nomeação atual da alta sociedade 

Paris, Alpes, Itália, Espanha e Bordeaux
ST22446 >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris

Panorâmica desde a Catedral · Milão

Igreja ortodoxa de St. Nicholas · Nice
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QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o camin-
ho e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, 
depois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir 
um dos portos fluviais mais importantes da Europa 
e por seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentis-
tas. Tempo livre para a visita do mais representativo 
deles, o Castelo de Chambord, mandado construir 
em meados do século XVI por Francisco I para ser 
utilizado como pavilhão de caça, estando localiza-
do no coração de uma zona florestal cercada por 31 
km de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de 
Paris Iluminada onde podemos descobrir uma cida-
de considerada por muitos a mais bela do mundo. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

europeia. Chegada em Nice, sua capital. Excursão 
opcional ao Principado de Mônaco, onde encon-
traremos Montecarlo, com tempo livre para visitar 
seu cassino ou tomar uma bebida no Café de Paris, 
também visitaremos Mônaco, passeando pelas rue-
las até a praça do palácio da família Grimaldi com 
vistas esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e 
um dos principais portos da Europa. Visita panorâ-
mica com guia local, na qual vamos percorrer algu-
mas das suas praças de renome como a Praça da 
Cataluña, centro comercial da cidade, as suas ruas 
típicas, como as Ramblas, o porto, o exterior da Sa-
grada Família, obra expiatória ainda por terminar 
e um dos símbolos da arte modernista que tanto 
representa Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, cidade da Ba-
sílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da His-
panidade, onde segundo a lenda a Virgem apare-
ceu a Santiago el Mayor e como testemunho de sua 
visita deixaria uma coluna de jaspe popularmente 
conhecida como “El Pilar”. Hoje é o maior templo 
barroco da Espanha. Destacando em seu interior os 
afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre outros. 
Continuação para a capital da Espanha, Madri. Se 
desejar pode realizar um agradável passeio notur-
no opcional, e provar as típicas tapas na animada 
vida noturna nas proximidades da Praça Maior. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital 
do Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espan-
ha e Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, 
fora do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Pa-
seo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. também 
pode fazer uma visita opcional muito completo 
para Toledo, cuja riqueza cultural é marcado pela 
convivência exemplar que existia na cidade entre 
as civilizações muçulmanas cristãs e hebraico. Va-
mos tomar um passeio de ônibus ao redor do pe-
rímetro da cidade, a partir do qual teremos uma 
esplêndida visão geral do seu património artístico e 
passear por suas ruas estreitas e praças emblemá-
ticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada 
uma das obras-primas trabalhar de arte espanhola 
e como final deste dia à noite, você pode, opcio-
nalmente, assistir a um tablao de flamenco, onde 
conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. 
Acomodação.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Zurique Radisson Hotel Airport Rümlag 4* 
 Dorint Zúrich Airport Rümlag 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22446 · Preço desde

2.065$  16 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22446 Paris / Paris

Seleção 16 2 2.065 2.890

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmica de Paris, passeio de barco pela Lagoa 
Veneziana, Panorâmicas de Florença, Roma, Barcelona 
e Madri.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Zurique, Milão, Pádua, Pisa, Nice, 
Zaragoza, Burgos, Bordeaux, Chambord.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Roma Noturna; Mu-
seus Vaticanos; Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Es-
pectáculo de flamenco com bebida em Madri.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 5 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22446 2.445 / 3.270 2.200 / 3.025 2.580 / 3.405

Paris, Alpes, Itália, Espanha e Bordeaux
ST22446 >> Paris > Zurique > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris
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DOMINGO: MILÃO
Chegada a Milão e traslado para o hotel. O restante 
do dia livre para desfrutar da capital da Lombardia. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: MILÃO - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Tempo livre para conhecer os pon-
tos mais importantes da cidade: Castello Sforzesco, 
Galleria Vittorio Emmanuele, ou o Duomo com a Ca-
tedral, etc. Continuamos até Pádua com tempo livre 
para conhecer a Basílica de San Antônio, construída 
entre os séculos XIII e XIV, uma obra maravilhosa de 
arte gótica italiana em cujo interior, além de suas ex-
celentes obras escultóricas, estão os restos mortais 
do santo. Continue até o hotel na região de Veneto. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VENEZA - FLORENÇA
Café da manhã. Realizaremos um passeio de barco 
pela Lagoa de Veneza, onde se encontram as ilhas 
mais conhecidas do arquipélago: Santo André, o Lido 
ou Murano entre outras, para chegar, navegando, ao 
coração de Veneza, onde admiramos a cúpula de 
Santa Maria da Saúde, o majestoso exterior do Palá-
cio dos Doges e a Piazzeta, lugar de acesso à Praça 
de São Marcos. Tempo livre. Se desejar, poderá reali-
zar uma excursão opcional onde, além de um român-
tico passeio em gôndola por seus canais venezianos, 
conheceremos com nosso guia local a chamada “ 
Veneza Escondida”, aproveitando para ver os recan-
tos mais belos desta cidade. Seguimos até Florença. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

QUARTA-FEIRA: FLORENÇA - ROMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Duomo de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula ma-
ravilhosa por Brunelleschi e serviu como um modelo 
para Michelangelo para São Pedro, no Vaticano, a to-
rre do sino construído por Giotto, o Batistério com a 
famosa Portões Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, 
a Praça Signoria com o Palazzo Vecchio e suas está-
tuas e fontes de grande riqueza artística, etc. Tempo 
livre para visitar os famosos mercados florentinos. 
Saída para Roma. Se quiser, pode fazer uma visita 
opcional Roma de Noite, que irá visitar alguns dos 
lugares mais característicos desta antiga cidade, 
conhecendo suas praças mais emblemáticas e suas 
fontes mais representativas, como a Piazza Navona 
com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de Trevi, etc. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 

importantes do mundo. Seguimos com o um tour 
panorâmico com guia local para conhecer a história 
e os principais edifícios da Cidade Eterna. Passando 
por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional: Roma Imperial, acompanhados por 
nosso guia local visitaremos o interior do Coliseu, o 
grande anfiteatro que foi mandado construir SIM, tin-
ha capacidade para 65.000 espectadores, é um Pa-
trimônio Humanidade e uma das maravilhas do mun-
do, completamos a visita opcional com um passeio 
pela Via de los Foros Imperiais, para terminar no que 
hoje é o símbolo de Roma como a capital da Itália 
unificada, a Piazza Venezia, o centro nevrálgico da 
cidade e onde fica o famoso “Altar da Pátria”. Tempo 
livre e traslado ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela erupção 
do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pequena pa-
norâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Por último, navegaremos para a Ilha 
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto 
de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, 
as falésias, as grutas, etc. (inclui almoço em Capri). 
Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 
Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socieda-
de europeia. Chegada em Nice, sua capital. Excursão 
opcional ao Principado de Mônaco, onde encontra-
remos Montecarlo, com tempo livre para visitar seu 
cassino ou tomar uma bebida no Café de Paris, tam-
bém visitaremos Mônaco, passeando pelas ruelas 
até a praça do palácio da família Grimaldi com vistas 
esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e um 
dos principais portos da Europa. Visita panorâmica 
com guia local, na qual vamos percorrer algumas 
das suas praças de renome como a Praça da Catalu-
ña, centro comercial da cidade, as suas ruas típicas, 
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Fa-
mília, obra expiatória ainda por terminar e um dos 
símbolos da arte modernista que tanto representa 
Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, cidade da Ba-
sílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispa-
nidade, onde segundo a lenda a Virgem apareceu a 
Santiago el Mayor e como testemunho de sua visita 
deixaria uma coluna de jaspe popularmente conhe-

Itália, Espanha e Paris
ST22510 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris

Palácio de Vidro no Retiro · Madri

Basílica de Saint Michel · Bordeaux
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Paris Iluminada onde podemos descobrir uma cida-
de considerada por muitos a mais bela do mundo. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e 
ao Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde 
visitaremos um dos melhores acervos artísticos do 
mundo, que vão desde as obras-primas da antigui-
dade, como a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao 
Pirâmide revolucionária de aço e vidro pelo arquite-
to chinês-americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao 
museu. À noite, você terá a oportunidade de con-
hecer alguns dos shows mais simbólicos de Paris, 
frequentando um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, fare-
mos uma visita opcional, onde além de conhecer 
alguns dos lugares mais monumentais da cidade, 
você poderá desfrutar de Paris de outro ponto de 
vista, fazendo um belo passeio de barco no Sena, 
onde passaremos por alguns dos lugares mais em-
blemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

cida como “El Pilar”. Hoje é o maior templo ba-
rroco da Espanha. Destacando em seu interior os 
afrescos de Goya e Francisco Bayeu, entre outros. 
Continuação para a capital da Espanha, Madri. Se 
desejar pode realizar um agradável passeio notur-
no opcional, e provar as típicas tapas na animada 
vida noturna nas proximidades da Praça Maior. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital 
do Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espan-
ha e Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, 
fora do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Pa-
seo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. também 
pode fazer uma visita opcional muito completo 
para Toledo, cuja riqueza cultural é marcado pela 
convivência exemplar que existia na cidade entre 
as civilizações muçulmanas cristãs e hebraico. Va-
mos tomar um passeio de ônibus ao redor do pe-
rímetro da cidade, a partir do qual teremos uma 
esplêndida visão geral do seu património artístico e 
passear por suas ruas estreitas e praças emblemá-
ticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada 
uma das obras-primas trabalhar de arte espanhola 
e como final deste dia à noite, você pode, opcio-
nalmente, assistir a um tablao de flamenco, onde 
conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o camin-
ho e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, 
depois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir 
um dos portos fluviais mais importantes da Europa 
e por seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentis-
tas. Tempo livre para a visita do mais representativo 
deles, o Castelo de Chambord, mandado construir 
em meados do século XVI por Francisco I para ser 
utilizado como pavilhão de caça, estando localiza-
do no coração de uma zona florestal cercada por 31 
km de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Milão Novotel Ca Granda Cidade 4* 
 Ramada Plaza Cidade 4*
Veneza Novotel Mestre Castellana Mestre 4* 
 Smart Holiday Mestre 4*
Florença Art Hotel Miró Calenzano 4* 
 The Gate Calenzano 4*
Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22510 · Preço desde

1.905$  15 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 10 ABR / 26 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22510 Milão / Paris

Seleção 15 2 1.905 2.640

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Passeio de barco pela Lagoa Veneziana, panorâmi-
cas de Florença, Roma, Barcelona, Madri e Paris.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Milão, Pádua, Pisa, Nice, Zaragoza, 
Burgos, Bordeaux, Chambord, Zaragoza, Burgos, Bor-
deaux, Chambord.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Roma Noturna; Museus Vaticanos; Passeio noturno com “ 
tapas” em Madri; Espectáculo de flamenco com bebida em 
Madri; Paris Iluminada; Palácio de Versalhes.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do circuito, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições). 
Nesta versão oferece um total de 4 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22510 2.285 / 3.020 1.990 / 2.725 2.370 / 3.105

Itália, Espanha e Paris
ST22510 >> Milão > Veneza > Florença > Roma > Nice > Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris
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QUARTA-FEIRA: ROMA
Chegada e traslado ao hotel. Sempre que o tempo 
permita ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. Visita opcional 
da Roma de Noche, na qual visitaremos alguns dos 
lugares mais característicos desta cidade milenar, 
conhecendo as suas praças mais emblemáticas e 
as suas fontes mais representativas, como a Piazza 
Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fonte de 
Trevi etc. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Começamos o dia com a oportuni-
dade de fazer uma visita guiada opcional aos Museus 
do Vaticano e à Basílica de São Pedro, certamente 
um dos motivos da sua viagem, pois poderá desfru-
tar de duas das grandes obras de arte universal: a 
Capela Sistina e a Basílica onde fica a famosa Pietá 
de Miguel Ángel, além de visitar um dos museus mais 
importantes do mundo. Seguimos com o um tour pa-
norâmico com guia local para conhecer a história e 
os principais edifícios da Cidade Eterna. Passando 
por: rio Tibre, Castel Sant’Angelo, Ilha Tiberina, Circo 
Máximo com a vista do Palatino, Pirâmide de Cestia, 
Muralha Aureliano, Termas de Caracalla, Monte Ce-
lio, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Praça 
da República etc. Terminamos no famoso bairro de 
Trastevere, onde teremos tempo livre para comer. 
Restante do dia livre, se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional: Roma Imperial, acompanhados por 
nosso guia local visitaremos o interior do Coliseu, o 
grande anfiteatro que foi mandado construir SIM, tin-
ha capacidade para 65.000 espectadores, é um Pa-
trimônio Humanidade e uma das maravilhas do mun-
do, completamos a visita opcional com um passeio 
pela Via de los Foros Imperiais, para terminar no que 
hoje é o símbolo de Roma como a capital da Itália 
unificada, a Piazza Venezia, o centro nevrálgico da 
cidade e onde fica o famoso “Altar da Pátria”. Tempo 
livre e traslado ao hotel. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional com 
almoço incluído, onde nos dirigimos a Campania, 
visitando Pompéia e seus vestígios arqueológicos 
desta cidade romana parada no tempo pela erupção 
do Vesúvio no ano 79 D.C.; em seguida, pequena pa-
norâmica de Nápoles, capital da região e cujo centro 
histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Por último, navegaremos para a Ilha 
de Capri, antigo refúgio de imperadores e ponto 
de encontro da alta sociedade, com Marina Grande, 
as falésias, as grutas, etc. (inclui almoço em Capri). 
Acomodação.

SÁBADO: ROMA - PISA - NICE
Café da manhã. Saída para Pisa, berço de Galileu, 
onde teremos tempo livre para contemplar a ma-
ravilhosa Plaza de los Milagros, com sua catedral, o 

Batistério e a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para a Côte d’Azur, nomeação atual da alta socieda-
de europeia. Chegada em Nice, sua capital. Excursão 
opcional ao Principado de Mônaco, onde encontra-
remos Montecarlo, com tempo livre para visitar seu 
cassino ou tomar uma bebida no Café de Paris, tam-
bém visitaremos Mônaco, passeando pelas ruelas 
até a praça do palácio da família Grimaldi com vistas 
esplêndidas sobre a baía. Acomodação.

DOMINGO: NICE - BARCELONA
Café da manhã. Saída atravessando as regiões de 
Provence e Languedoc. Continuamos até Espanha 
percorrendo em primeiro lugar a Comunidade Au-
tónoma da Catalunha até chegar a Barcelona, sem 
dúvida uma das mais belas cidades espanholas e um 
dos principais portos da Europa. Visita panorâmica 
com guia local, na qual vamos percorrer algumas 
das suas praças de renome como a Praça da Catalu-
ña, centro comercial da cidade, as suas ruas típicas, 
como as Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Fa-
mília, obra expiatória ainda por terminar e um dos 

símbolos da arte modernista que tanto representa 
Barcelona, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, cidade da Ba-
sílica de Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispa-
nidade, onde segundo a lenda a Virgem apareceu a 
Santiago el Mayor e como testemunho de sua visita 
deixaria uma coluna de jaspe popularmente conheci-
da como “El Pilar”. Hoje é o maior templo barroco da 
Espanha. Destacando em seu interior os afrescos de 
Goya e Francisco Bayeu, entre outros. Continuação 
para a capital da Espanha, Madri. Se desejar pode 
realizar um agradável passeio noturno opcional, e 
provar as típicas tapas na animada vida noturna nas 
proximidades da Praça Maior. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local da 
capital do Reino de Espanha: as praças de Cibeles, 
Espanha e Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Ma-
yor, fora do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, 

Roma, Espanha e Paris
ST22516 >> Roma > Nice > Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris

Castelo de St. Ángelo · Roma

A Praça Massena · Nice
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Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o camin-
ho e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, 
depois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir 
um dos portos fluviais mais importantes da Europa 
e por seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentis-
tas. Tempo livre para a visita do mais representativo 
deles, o Castelo de Chambord, mandado construir 
em meados do século XVI por Francisco I para ser 
utilizado como pavilhão de caça, estando localiza-
do no coração de uma zona florestal cercada por 31 
km de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de 
Paris Iluminada onde podemos descobrir uma cida-
de considerada por muitos a mais bela do mundo. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, uma das mais belas do 
mundo, a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, 
Bulevares etc. Restante do dia livre ou visita opcio-
nal às chamadas Galerias de Paris e ao Museu do 
Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visitaremos 
um dos melhores acervos artísticos do mundo, que 
vão desde as obras-primas da antiguidade, como 
a Vênus de Milo e a Vitória Alada ao Pirâmide re-
volucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À 
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns 
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando 
um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, fare-
mos uma visita opcional, onde além de conhecer 
alguns dos lugares mais monumentais da cidade, 
você poderá desfrutar de Paris de outro ponto de 
vista, fazendo um belo passeio de barco no Sena, 
onde passaremos por alguns dos lugares mais em-
blemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. tam-
bém pode fazer uma visita opcional muito com-
pleto para Toledo, cuja riqueza cultural é marcado 
pela convivência exemplar que existia na cidade 
entre as civilizações muçulmanas cristãs e hebrai-
co. Vamos tomar um passeio de ônibus ao redor do 
perímetro da cidade, a partir do qual teremos uma 
esplêndida visão geral do seu património artístico e 
passear por suas ruas estreitas e praças emblemá-
ticas, incluindo a entrada na Catedral, considerada 
uma das obras-primas trabalhar de arte espanhola 
e como final deste dia à noite, você pode, opcio-
nalmente, assistir a um tablao de flamenco, onde 
conheceremos as raízes musicais da arte espanhola. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22516 · Preço desde

1.555$  12 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 13 ABR / 29 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22516 Roma / Paris

Seleção 12 2 1.555 2.150

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diariamente, exceto o primeiro dia da 

viagem e o último dia, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Panorâmicas Roma, Barcelona, Madri e Paris.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 

guia (segundo itinerário): Pisa, Nice, Zaragoza, Burgos, 
Bordeaux, Chambord, Zaragoza, Burgos, Bordeaux, 
Chambord.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas: 
Roma Noturna; Museus Vaticanos; Passeio noturno com “ 
tapas” em Madri; Espectáculo de flamenco com bebida em 
Madri; Paris Iluminada; Palácio de Versalhes.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22516 1.935 / 2.530

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Roma American Palace Cidade 4* 
 Occidental Aran Park Cidade 4*
Nice Novotel Nice Centre gare Cidade 4*
Barcelona Leonardo Gran Vía Centro 3*S 
 Catalonia 505 Cidade 4*
Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Roma, Espanha e Paris
ST22516 >> Roma > Nice > Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris
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SÁBADO: LISBOA 
Chegada à capital portuguesa. Traslado ao hotel e 
restante do dia livre para um primeiro contato com 
a Bela Lisboa. Sempre que o horário do seu voo 
permitir, ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal: o parque Eduardo VII, a Plaza del Marqués de 
Pombal, a Avenida da Liberdade, os Restauradores 
e o Rossio, a Praça do Comércio, bairro de Alfama 
onde faremos um passeio, monumento dos desco-
bridores e o Mosteiro dos Jerónimos, etc. Tarde livre 
ou excursão opcional à Costa de Lisboa. Veremos 
a foz do rio Tejo, onde residem as classes sociais 
mais altas em palácios românticos do s éculo XIX. 
Chegada a Cascais. villa elegante e um importante 
centro de pesca. Tempo livre e depois visitaremos 
a “Boca do Inferno”, um belo lugar envolto em len-
das e, além disso, desfrutaremos de maravilhosas 
vistas panorâmicas do Cabo da Roca, considerado 
o ponto mais ocidental do continente europeu) e 
iremos para a cidade de Sintra, onde visitaremos o 
Palácio Nacional, Património Mundial da UNESCO. 
Regresso a Lisboa. Tempo livre ou se deseja ter a 
oportunidade de desfrutar da vida noturna da ca-
pital, oferecemos-lhe a oportunidade de fazer uma 
visita nocturna opcional aos bairros mais animados 
de Lisboa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Partida para Mérida, um dos lugares 
mais importantes da Espanha durante a ocupação 
romana da Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto em 25 a.C. com o nome de Emerita Au-
gusta e declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1993 devido ao seu importante com-
plexo arqueológico e monumental. Tempo livre para 
conhecer o fabuloso legado, onde se destaca o seu 
excelente teatro acústico e que ainda hoje funciona. 
Continuação em Madri. Chegada e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local: 
as praças de Cibeles, Espanha e Netuno, Puerta del 
Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros 
de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. também pode fazer uma visita opcio-
nal muito completo para Toledo, cuja riqueza cultu-
ral é marcado pela convivência exemplar que existia 
na cidade entre as civilizações muçulmanas cristãs 
e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus ao 
redor do perímetro da cidade, a partir do qual tere-
mos uma esplêndida visão geral do seu património 
artístico e passear por suas ruas estreitas e praças 
emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, con-
siderada uma das obras-primas trabalhar de arte es-

panhola e como final deste dia à noite, você pode, 
opcionalmente, assistir a um tablao de flamenco, 
onde conheceremos as raízes musicais da arte es-
panhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 

uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 
Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 
os arquitetos mais importantes dos séculos XX e XXI 
deixaram sua marca em seus imponentes edifícios, 
onde se destaca o Grande Arco de La Defense, pro-
jetado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi 
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha em 
ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia li-
vre para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação.
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SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 
a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda. Marken vila 
de pescadores com uma longa tradição protestante 
que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao 
continente por um dique e Volendam, uma cidade 
católica, onde, além de aproveitar para fazer com-
pras interessantes, você pode saborear pratos de 
peixe, característica da região. Em ambos, ainda 
conservam-se as casas de madeira e alguns de seus 
habitantes vestem a vestimenta tradicional do país. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX. Pela tarde realizaremos um passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt, capital financeira da Alemanha. Tempo 
livre para conhecer Römerberg, o centro históri-
co, com suas casas patrícias do século XV. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhe-
cer a cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão 
opcional muito interessante na qual iremos a dois 
dos lugares mais emblemáticos da tradição britâ-
nica. Sairemos de Londres com o guia local, que 
nos acompanhará durante todo o passeio e segui-
remos para Oxford, conhecida como “a Cidade das 
Agulhas dos Sonhos” e onde está localizada uma 
das universidades mais famosas do mundo, que 
data do século XIII. e figuras como Bill Clinton, JR 
Tolkien, Lewis Carroll e Richard Burton estudaram 
aqui. Visitaremos um dos seus famosos Colégios 
(entrada incluída) e também teremos tempo livre 
para fazer algumas compras ou desfrutar de uns 
momentos de descanso, tomando um café numa 
das esplanadas da cidade. Esta excursão opcional 
continuará a Windsor, onde podemos descobrir 
suas ruas animadas de layout medieval, cheias de 
lojas, pitorescos pubs e casas de época em torno da 
praça central, onde podemos admirar o majestoso 
exterior do Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração 
de 35 minutos. para depois conhecer a Região dos 
Flandres na Bélgica.e conhecer uma das mais belas 
cidades de Europa; Bruges. Almoço e tempo livre 
para desfrutar do encanto das suas casas e canais, 
do Lago do Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, 
a Basílica do Sangue Sagrado do século XII, onde se 
guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, 
etc. Se desejar, pode fazer uma visita panorâmica 
opcional com guia local, incluindo passeio de barco 
pelos canais, (condicionado à temporada de ope-
ração do barco, que será substituída por assistência 
a uma cervejaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a par-
tir dos seus canais. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições) e acomodação.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*S
Madri Weare Chamartin Cidade 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Ibis London Excel Cidade Tur
Bruges Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Amsterdã Ibis Amsterdã Airport Aeroporto 3*S
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22406E · Preço desde

2.310$  17 dias
 4 refeições

JUN 4 - JUL 2 E 30 - SET 3 - OUT 1

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22406E Lisboa / Frankfurt

Economy 17 4 2.310 3.125

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visitas Panorâmicas de Lisboa, Madri, Paris, Lon-
dres, Bruxelas e Amsterdã, Passeios de barco pelo rio 
Reno.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Merida, Burgos, Burdeus, Chan-
bord, Eurotunel, Bruges,Haia, Colonia Vale do Reno, 
Frankfurt.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 9 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22406E 2.865 / 3.680 2.510 / 3.325 3.065 / 3.880
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Lisboa e Europa Cosmopolita I
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SÁBADO: LISBOA 
Chegada à capital portuguesa. Traslado ao hotel e 
restante do dia livre para um primeiro contato com 
a Bela Lisboa. Sempre que o horário do seu voo 
permitir, ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal: o parque Eduardo VII, a Plaza del Marqués de 
Pombal, a Avenida da Liberdade, os Restauradores 
e o Rossio, a Praça do Comércio, bairro de Alfama 
onde faremos um passeio, monumento dos desco-
bridores e o Mosteiro dos Jerónimos, etc. Tarde livre 
ou excursão opcional à Costa de Lisboa. Veremos 
a foz do rio Tejo, onde residem as classes sociais 
mais altas em palácios românticos do s éculo XIX. 
Chegada a Cascais. villa elegante e um importante 
centro de pesca. Tempo livre e depois visitaremos 
a “Boca do Inferno”, um belo lugar envolto em len-
das e, além disso, desfrutaremos de maravilhosas 
vistas panorâmicas do Cabo da Roca, considerado 
o ponto mais ocidental do continente europeu) e 
iremos para a cidade de Sintra, onde visitaremos o 
Palácio Nacional, Património Mundial da UNESCO. 
Regresso a Lisboa. Tempo livre ou se deseja ter a 
oportunidade de desfrutar da vida noturna da ca-
pital, oferecemos-lhe a oportunidade de fazer uma 
visita nocturna opcional aos bairros mais animados 
de Lisboa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Partida para Mérida, um dos lugares 
mais importantes da Espanha durante a ocupação 
romana da Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto em 25 a.C. com o nome de Emerita Au-
gusta e declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1993 devido ao seu importante com-
plexo arqueológico e monumental. Tempo livre para 
conhecer o fabuloso legado, onde se destaca o seu 
excelente teatro acústico e que ainda hoje funciona. 
Continuação em Madri. Chegada e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local: 
as praças de Cibeles, Espanha e Netuno, Puerta del 
Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros 
de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. também pode fazer uma visita opcio-
nal muito completo para Toledo, cuja riqueza cultu-
ral é marcado pela convivência exemplar que existia 
na cidade entre as civilizações muçulmanas cristãs 
e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus ao 
redor do perímetro da cidade, a partir do qual tere-
mos uma esplêndida visão geral do seu património 
artístico e passear por suas ruas estreitas e praças 
emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral, con-
siderada uma das obras-primas trabalhar de arte es-

panhola e como final deste dia à noite, você pode, 
opcionalmente, assistir a um tablao de flamenco, 
onde conheceremos as raízes musicais da arte es-
panhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 

uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 
Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 
os arquitetos mais importantes dos séculos XX e XXI 
deixaram sua marca em seus imponentes edifícios, 
onde se destaca o Grande Arco de La Defense, pro-
jetado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi 
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha em 
ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia li-
vre para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação.

Palácio Real · Bruxelas
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SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 
a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda. Marken vila 
de pescadores com uma longa tradição protestante 
que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao 
continente por um dique e Volendam, uma cidade 
católica, onde, além de aproveitar para fazer com-
pras interessantes, você pode saborear pratos de 
peixe, característica da região. Em ambos, ainda 
conservam-se as casas de madeira e alguns de seus 
habitantes vestem a vestimenta tradicional do país. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX. Pela tarde realizaremos um passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt, capital financeira da Alemanha. Tempo 
livre para conhecer Römerberg, o centro históri-
co, com suas casas patrícias do século XV. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhe-
cer a cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão 
opcional muito interessante na qual iremos a dois 
dos lugares mais emblemáticos da tradição britâ-
nica. Sairemos de Londres com o guia local, que 
nos acompanhará durante todo o passeio e segui-
remos para Oxford, conhecida como “a Cidade das 
Agulhas dos Sonhos” e onde está localizada uma 
das universidades mais famosas do mundo, que 
data do século XIII. e figuras como Bill Clinton, JR 
Tolkien, Lewis Carroll e Richard Burton estudaram 
aqui. Visitaremos um dos seus famosos Colégios 
(entrada incluída) e também teremos tempo livre 
para fazer algumas compras ou desfrutar de uns 
momentos de descanso, tomando um café numa 
das esplanadas da cidade. Esta excursão opcional 
continuará a Windsor, onde podemos descobrir 
suas ruas animadas de layout medieval, cheias de 
lojas, pitorescos pubs e casas de época em torno da 
praça central, onde podemos admirar o majestoso 
exterior do Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração 
de 35 minutos. para depois conhecer a Região dos 
Flandres na Bélgica.e conhecer uma das mais belas 
cidades de Europa; Bruges. Almoço e tempo livre 
para desfrutar do encanto das suas casas e canais, 
do Lago do Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, 
a Basílica do Sangue Sagrado do século XII, onde se 
guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, 
etc. Se desejar, pode fazer uma visita panorâmica 
opcional com guia local, incluindo passeio de barco 
pelos canais, (condicionado à temporada de ope-
ração do barco, que será substituída por assistência 
a uma cervejaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a par-
tir dos seus canais. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições) e acomodação.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*S
Madri Weare Chamartin Cidade 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 21 · JUN 11 · JUL 9 · AGO 6 · SET 10

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22406 · Preço desde

2.705$  17 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 21 MAI / 1 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22406 Lisboa / Paris

Seleção 17 4 2.705 3.690

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visitas Panorâmicas de Lisboa, Madri, Paris, Lon-
dres, Bruxelas e Amsterdã, Passeios de barco pelo rio 
Reno.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Mérida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord, Eurotunel, Bruges, Haia, Colonia Vale do 
Reno, Frankfurt.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 9 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22406 3.310 / 4.295 2.915 / 3.900 3.520 / 4.505
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SÁBADO: LISBOA 
Chegada à capital portuguesa. Traslado ao hotel e 
restante do dia livre para um primeiro contato com 
a Bela Lisboa. Sempre que o horário do seu voo 
permitir, ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local. 
A capital portuguesa é uma das mais evocativas 
da Europa. Lisboa são muitas cidades numa só, sa-
beremos: o parque Eduardo VII com o miradouro 
sobre a cidade, a Plaza del Marqués de Pombal, a 
Avenida da Liberdade, os Restauradores e o Rossio 
situado na Baixa, a continuar pela Rua do Ouro e a 
Praça do Comércio, até chegarmos ao famoso bai-
rro de Alfama onde faremos um passeio, a nossa 
visita panorâmica terminará nos arredores da Torre 
de Belém, onde visitaremos também o monumen-
to dos descobridores e o Mosteiro dos Jerónimos. 
Tarde livre ou excursão opcional à Costa de Lisboa. 
Veremos a foz do rio Tejo, onde residem as clas-
ses sociais mais altas em palácios românticos do s 
éculo XIX. Chegada a Cascais. villa elegante e um 
importante centro de pesca. Tempo livre e depois 
visitaremos a “Boca do Inferno”, um belo lugar en-
volto em lendas e, além disso, desfrutaremos de 
maravilhosas vistas panorâmicas do Cabo da Roca, 
considerado o ponto mais ocidental do continente 
europeu) e iremos para a cidade de Sintra, onde 
visitaremos o Palácio Nacional, Património Mundial 
da UNESCO. Regresso a Lisboa. Tempo livre ou se 
deseja ter a oportunidade de desfrutar da vida no-
turna da capital, oferecemos-lhe a oportunidade de 
fazer uma visita nocturna opcional aos bairros mais 
animados de Lisboa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Partida para Mérida, um dos lugares 
mais importantes da Espanha durante a ocupação 
romana da Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto em 25 a.C. com o nome de Emerita Au-
gusta e declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1993 devido ao seu importante com-
plexo arqueológico e monumental. Tempo livre para 
conhecer o fabuloso legado, onde se destaca o seu 
excelente teatro acústico e que ainda hoje funciona. 
Continuação em Madri. Chegada e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 

exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 
Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 
os arquitetos mais importantes dos séculos XX e XXI 
deixaram sua marca em seus imponentes edifícios, 
onde se destaca o Grande Arco de La Defense, pro-
jetado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi 
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha em 
ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia li-
vre para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma inte-
ressante excursão opcional um passeio ao longo do 

Lisboa e Europa Cosmopolita II “Turístico”
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lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa 
de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes, onde aprende-
remos todo o processo desde a extração do cristal 
bruto até a conversão em brilhante. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 
a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda. Marken vila 
de pescadores com uma longa tradição protestante 
que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao 
continente por um dique e Volendam, uma cidade 
católica, onde, além de aproveitar para fazer com-
pras interessantes, você pode saborear pratos de 
peixe, característica da região. Em ambos, ainda 
conservam-se as casas de madeira e alguns de seus 
habitantes vestem a vestimenta tradicional do país. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ 
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Tâmisa, passando pelos monumentos mais impor-
tantes da cidade e também subiremos (entrada 
incluída) ao London Eye, a grande roda-gigante de 
135 metros de altura, que está localizada nas mar-
gens do Tamisa e tornou-se a maior atração turísti-
ca do Reino Unido. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhe-
cer a cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão 
opcional muito interessante na qual iremos a dois 
dos lugares mais emblemáticos da tradição britâ-
nica. Sairemos de Londres com o guia local, que 
nos acompanhará durante todo o passeio e segui-
remos para Oxford, conhecida como “a Cidade das 
Agulhas dos Sonhos” e onde está localizada uma 
das universidades mais famosas do mundo, que 
data do século XIII. e figuras como Bill Clinton, JR 
Tolkien, Lewis Carroll e Richard Burton estudaram 
aqui. Visitaremos um dos seus famosos Colégios 
(entrada incluída) e também teremos tempo livre 
para fazer algumas compras ou desfrutar de uns 
momentos de descanso, tomando um café numa 
das esplanadas da cidade. Esta excursão opcional 
continuará a Windsor, onde podemos descobrir 
uma cidade especial com ruas animadas de layout 
medieval, cheias de lojas, pitorescos pubs e casas 
de época em torno da praça central, onde pode-
mos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração 
de 35 minutos. para depois conhecer a belíssima 
Região dos Flandres na Bélgica.e conhecer uma 
das mais belas cidades de Europa; Bruges. Almoço 
e tempo livre para desfrutar do encanto das suas 
casas e canais, do Lago do Amor, o Beatério, as 
Praças Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado 
do século XII, onde se guarda a relíquia do Santo 
Sangue de Jesus Cristo, etc. Se desejar, pode fa-
zer uma visita panorâmica opcional com guia local, 
incluindo passeio de barco pelos canais, (condicio-
nado à temporada de operação do barco, que será 
substituída por assistência a uma cervejaria), Jantar 
e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*S
Madri Weare Chamartin Cidade 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Ibis London Excel Cidade Tur
Bruges Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Amsterdã Ibis Amsterdã Airport Aeroporto 3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22407E · Preço desde

2.185$  16 dias
 4 refeições

JUN 4 - JUL 2 E 30 - SET 3 - OUT 1

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22407E Lisboa / Amsterdã

Economy 16 4 2.185 2.965

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visitas Panorâmicas de Lisboa, Madri, Paris, Lon-
dres, Bruxelas e Amsterdã.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Mérida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord, Eurotunel, Bruges, Haia

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 8 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22407E 2.740 / 3.520 2.355 / 3.135 2.910 / 3.690

Lisboa e Europa Cosmopolita II “Turístico”
ST22407E >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruges > Amsterdã
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SÁBADO: LISBOA 
Chegada à capital portuguesa. Traslado ao hotel e 
restante do dia livre para um primeiro contato com 
a Bela Lisboa. Sempre que o horário do seu voo 
permitir, ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local. 
A capital portuguesa é uma das mais evocativas 
da Europa. Lisboa são muitas cidades numa só, sa-
beremos: o parque Eduardo VII com o miradouro 
sobre a cidade, a Plaza del Marqués de Pombal, a 
Avenida da Liberdade, os Restauradores e o Rossio 
situado na Baixa, a continuar pela Rua do Ouro e a 
Praça do Comércio, até chegarmos ao famoso bai-
rro de Alfama onde faremos um passeio, a nossa 
visita panorâmica terminará nos arredores da Torre 
de Belém, onde visitaremos também o monumen-
to dos descobridores e o Mosteiro dos Jerónimos. 
Tarde livre ou excursão opcional à Costa de Lisboa. 
Veremos a foz do rio Tejo, onde residem as clas-
ses sociais mais altas em palácios românticos do s 
éculo XIX. Chegada a Cascais. villa elegante e um 
importante centro de pesca. Tempo livre e depois 
visitaremos a “Boca do Inferno”, um belo lugar en-
volto em lendas e, além disso, desfrutaremos de 
maravilhosas vistas panorâmicas do Cabo da Roca, 
considerado o ponto mais ocidental do continente 
europeu) e iremos para a cidade de Sintra, onde 
visitaremos o Palácio Nacional, Património Mundial 
da UNESCO. Regresso a Lisboa. Tempo livre ou se 
deseja ter a oportunidade de desfrutar da vida no-
turna da capital, oferecemos-lhe a oportunidade de 
fazer uma visita nocturna opcional aos bairros mais 
animados de Lisboa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - MÉRIDA - MADRI
Café da manhã. Partida para Mérida, um dos lugares 
mais importantes da Espanha durante a ocupação 
romana da Península Ibérica. Fundada por Octavio 
Augusto em 25 a.C. com o nome de Emerita Au-
gusta e declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1993 devido ao seu importante com-
plexo arqueológico e monumental. Tempo livre para 
conhecer o fabuloso legado, onde se destaca o seu 
excelente teatro acústico e que ainda hoje funciona. 
Continuação em Madri. Chegada e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 

exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 
Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 
os arquitetos mais importantes dos séculos XX e XXI 
deixaram sua marca em seus imponentes edifícios, 
onde se destaca o Grande Arco de La Defense, pro-
jetado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi 
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha em 
ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia li-
vre para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma inte-
ressante excursão opcional um passeio ao longo do 
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mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa 
de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes, onde aprende-
remos todo o processo desde a extração do cristal 
bruto até a conversão em brilhante. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 
a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda. Marken vila 
de pescadores com uma longa tradição protestante 
que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao 
continente por um dique e Volendam, uma cidade 
católica, onde, além de aproveitar para fazer com-
pras interessantes, você pode saborear pratos de 
peixe, característica da região. Em ambos, ainda 
conservam-se as casas de madeira e alguns de seus 
habitantes vestem a vestimenta tradicional do país. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ 
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

Tâmisa, passando pelos monumentos mais impor-
tantes da cidade e também subiremos (entrada 
incluída) ao London Eye, a grande roda-gigante de 
135 metros de altura, que está localizada nas mar-
gens do Tamisa e tornou-se a maior atração turísti-
ca do Reino Unido. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhe-
cer a cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão 
opcional muito interessante na qual iremos a dois 
dos lugares mais emblemáticos da tradição britâni-
ca. Sairemos de Londres com o guia local, que nos 
acompanhará durante todo o passeio e seguiremos 
para Oxford, conhecida como “a Cidade das Agul-
has dos Sonhos” e onde está localizada uma das 
universidades mais famosas do mundo, que data 
do século XIII. Visitaremos um dos seus famosos 
Colégios (entrada incluída) e também teremos 
tempo livre para fazer algumas compras ou des-
frutar de uns momentos de descanso, tomando um 
café numa das esplanadas da cidade. Esta excur-
são opcional continuará a Windsor, onde podemos 
descobrir uma cidade especial com ruas animadas 
de layout medieval, cheias de lojas, pitorescos pubs 
e casas de época em torno da praça central, onde 
podemos admirar o majestoso exterior do Castelo 
de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração 
de 35 minutos. para depois conhecer a belíssima 
Região dos Flandres na Bélgica.e conhecer uma 
das mais belas cidades de Europa; Bruges. Almoço 
e tempo livre para desfrutar do encanto das suas 
casas e canais, do Lago do Amor, o Beatério, as 
Praças Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado 
do século XII, onde se guarda a relíquia do Santo 
Sangue de Jesus Cristo, etc. Se desejar, pode fa-
zer uma visita panorâmica opcional com guia local, 
incluindo passeio de barco pelos canais, (condicio-
nado à temporada de operação do barco, que será 
substituída por assistência a uma cervejaria), Jantar 
e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*S
Madri Weare Chamartin Cidade 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 21 · JUN 11 · JUL 9 · AGO 6 · SET 10

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22407 · Preço desde

2.330$  16 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 21 MAI / 1 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22407 Lisboa / Amsterdã

Seleção 16 4 2.330 3.280

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visitas Panorâmicas de Lisboa, Madri, Paris, Lon-
dres, Bruxelas e Amsterdã.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Mérida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord, Eurotunel, Bruges, Haia

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 8 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22407 2.935 / 3.885 2.510 / 3.460 3.115 / 4.065
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SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre para desfrutar de muitos cantos desta 
linda capital, da sua gente ou desfrutar das suas es-
planadas. Sempre que o tempo permitir ao final da 
tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na re-
cepção do hotel. À noite, se desejar, pode realizar um 
agradável passeio noturno opcional com nosso guia 
acompanhante, onde poderá desfrutar da animada 
vida noturna de Madri e saborear umas típicas tapas. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 

no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 
Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 

os arquitetos mais importantes dos séculos XX e XXI 
deixaram sua marca em seus imponentes edifícios, 
onde se destaca o Grande Arco de La Defense, pro-
jetado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi 
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 
ao hotel. Dia livre para passear por lugares tão em-
blemáticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, 
Hyde Park, etc. Ao final da tarde, sempre que o tem-
po permitir, se reunirá com seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. Jantar. Caso deseje, poderá 
realizar, opcionalmente, London by night em que terá 
um primeiro contato com a noite londrina, passan-
do pelas animadas áreas de Piccadilly Circus e Soho, 
pela City de Londres, Catedral de São Paulo,Ponte da 
Torre, Torre de Londres, o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
muito interessante na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Son-
hos” e onde está localizada uma das universidades 
mais famosas do mundo, que data do século XIII. e 
figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Carroll e 
Richard Burton estudaram aqui. Visitaremos um dos 
seus famosos Colégios (entrada incluída) e também 
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aprenderemos todo o processo desde a extração 
do cristal bruto até a conversão em brilhante. 
Restante do dia livre ou, se desejar, você pode 
fazer uma excursão opcional que o envolverá na 
Holanda tradicional, visitando suas aldeias de pes-
cadores, onde veremos a perfeita harmonia entre 
as diferentes comunidades culturais e religiosas 
na Holanda. Marken vila de pescadores com uma 
longa tradição protestante que era originalmente 
uma ilha e hoje se juntou ao continente por um di-
que e Volendam, uma cidade católica, onde, além 
de aproveitar para fazer compras interessantes, 
você pode saborear pratos de peixe, caracterís-
tica da região. Em ambos, ainda conservam-se 
as casas de madeira e alguns de seus habitantes 
vestem a vestimenta tradicional do país. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX e foi praticamente o único que ficou em pé 
depois dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi o lugar de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, 
o centro histórico, com suas casas patrícias do 
século XV. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

teremos tempo livre para fazer algumas compras 
ou desfrutar de uns momentos de descanso, to-
mando um café numa das esplanadas da cidade. 
Esta excursão opcional continuará a Windsor, onde 
podemos descobrir uma cidade especial com ruas 
animadas de layout medieval, cheias de lojas, pito-
rescos pubs e casas de época em torno da praça 
central, onde podemos admirar o majestoso exte-
rior do Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle*, com du-
ração de 35 minutos. para depois conhecer a be-
líssima Região dos Flandres na Bélgica.e conhecer 
uma das mais belas cidades de Europa; Bruges. 
Almoço e tempo livre para desfrutar do encanto 
das suas casas e canais, do Lago do Amor, o Bea-
tério, as Praças Grote Markt, a Basílica do Sangue 
Sagrado do século XII, onde se guarda a relíquia 
do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Se desejar, 
pode fazer uma visita panorâmica opcional com 
guia local, incluindo passeio de barco pelos canais, 
(condicionado à temporada de operação do barco, 
que será substituída por assistência a uma cerve-
jaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita pa-
norâmica com guia local: a Grand Place com as Ca-
sas do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de 
São Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, 
o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação 
para Haia, sede do governo dos Países Baixos, da 
academia internacional do Tribunal Supremo dos 
Países Baixos, do Tribunal Internacional e residên-
cia da família real holandesa. Continuação para 
Amsterdã. Possibilidade de, opcionalmente, fazer 
um passeio de barco inesquecível, descobrindo a 
cidade a partir dos seus canais, conhecendo entre 
outros locais o famoso Bairro da Luz Vermelha, o 
Canal dos Príncipes, onde poderemos ver a Igreja 
do Oeste e a Casa de Anne Frank, o Canal dos Sen-
hores, o rio Amstel com a famosa Ponte Fina e a 
Stopera, etc. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, 
a Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os 
canais, a Praça dos Museus, etc. Também visitare-
mos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Weare Chamartin Cidade 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Ibis London Excel Cidade Tur
Bruges Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Amsterdã Ibis Amsterdã Airport Aeroporto 3*S
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22412E · Preço desde

1.945$  15 dias
 4 refeições

ABR 4 - MAI 2 - JUN 6 - JUL 4 - AGO 1 - SET 5
OUT 3 - NOV 7 - DEZ 5 - JAN 2 - FEV 6 - MAR 6

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22412E Madri / Frankfurt

Economy 15 4 1.945 2.660

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas de Madri, Paris, Londres, Bruxe-
las e Amsterdã, Passeios de barco pelo rio Reno.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Burdeus, Chanbord, Euro-
tunel, Bruges,Haia, Colonia Vale do Reno, Frankfurt.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 8 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22412E 2.450 / 3.165 2.110 / 2.825 2.615 / 3.330
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SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre para desfrutar de muitos cantos desta 
linda capital, da sua gente ou desfrutar das suas es-
planadas. Sempre que o tempo permitir ao final da 
tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na re-
cepção do hotel. À noite, se desejar, pode realizar um 
agradável passeio noturno opcional com nosso guia 
acompanhante, onde poderá desfrutar da animada 
vida noturna de Madri e saborear umas típicas tapas. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 

no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 
Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 

os arquitetos mais importantes dos séculos XX e XXI 
deixaram sua marca em seus imponentes edifícios, 
onde se destaca o Grande Arco de La Defense, pro-
jetado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi 
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 
ao hotel. Dia livre para passear por lugares tão em-
blemáticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, 
Hyde Park, etc. Ao final da tarde, sempre que o tem-
po permitir, se reunirá com seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. Jantar. Caso deseje, poderá 
realizar, opcionalmente, London by night em que terá 
um primeiro contato com a noite londrina, passan-
do pelas animadas áreas de Piccadilly Circus e Soho, 
pela City de Londres, Catedral de São Paulo,Ponte da 
Torre, Torre de Londres, o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
muito interessante na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Son-
hos” e onde está localizada uma das universidades 
mais famosas do mundo, que data do século XIII. e 
figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Carroll e 
Richard Burton estudaram aqui. Visitaremos um dos 
seus famosos Colégios (entrada incluída) e também 
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aprenderemos todo o processo desde a extração 
do cristal bruto até a conversão em brilhante. 
Restante do dia livre ou, se desejar, você pode 
fazer uma excursão opcional que o envolverá na 
Holanda tradicional, visitando suas aldeias de pes-
cadores, onde veremos a perfeita harmonia entre 
as diferentes comunidades culturais e religiosas 
na Holanda. Marken vila de pescadores com uma 
longa tradição protestante que era originalmente 
uma ilha e hoje se juntou ao continente por um di-
que e Volendam, uma cidade católica, onde, além 
de aproveitar para fazer compras interessantes, 
você pode saborear pratos de peixe, caracterís-
tica da região. Em ambos, ainda conservam-se 
as casas de madeira e alguns de seus habitantes 
vestem a vestimenta tradicional do país. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua Catedral gótica que foi o 
edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo 
Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, vin-
hedos e castelos característicos da região da Renâ-
nia, onde nos encontramos. Desembarque e conti-
nuação a Frankfurt, capital financeira da Alemanha 
e que durante dois séculos foi o lugar de coroação 
dos imperadores do Sacro Império Romano Germâ-
nico. Tempo livre para conhecer Römerberg, o cen-
tro histórico, com suas casas patrícias do século XV. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

teremos tempo livre para fazer algumas compras 
ou desfrutar de uns momentos de descanso, to-
mando um café numa das esplanadas da cidade. 
Esta excursão opcional continuará a Windsor, onde 
podemos descobrir uma cidade especial com ruas 
animadas de layout medieval, cheias de lojas, pito-
rescos pubs e casas de época em torno da praça 
central, onde podemos admirar o majestoso exte-
rior do Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle*, com du-
ração de 35 minutos. para depois conhecer a be-
líssima Região dos Flandres na Bélgica.e conhecer 
uma das mais belas cidades de Europa; Bruges. 
Almoço e tempo livre para desfrutar do encanto 
das suas casas e canais, do Lago do Amor, o Bea-
tério, as Praças Grote Markt, a Basílica do Sangue 
Sagrado do século XII, onde se guarda a relíquia 
do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Se desejar, 
pode fazer uma visita panorâmica opcional com 
guia local, incluindo passeio de barco pelos canais, 
(condicionado à temporada de operação do barco, 
que será substituída por assistência a uma cerve-
jaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita pa-
norâmica com guia local: a Grand Place com as Ca-
sas do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de 
São Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, 
o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação 
para Haia, sede do governo dos Países Baixos, da 
academia internacional do Tribunal Supremo dos 
Países Baixos, do Tribunal Internacional e residên-
cia da família real holandesa. Continuação para 
Amsterdã. Possibilidade de, opcionalmente, fazer 
um passeio de barco inesquecível, descobrindo a 
cidade a partir dos seus canais, conhecendo entre 
outros locais o famoso Bairro da Luz Vermelha, o 
Canal dos Príncipes, onde poderemos ver a Igreja 
do Oeste e a Casa de Anne Frank, o Canal dos Sen-
hores, o rio Amstel com a famosa Ponte Fina e a 
Stopera, etc. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, 
a Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os 
canais, a Praça dos Museus, etc. Também visitare-
mos uma fábrica de lapidação de diamantes, onde 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 23 · JUN 13 · JUL 11 · AGO 8 · SET 12

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22412 · Preço desde

2.215$  15 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22412 Madri / Frankfurt

Seleção 15 4 2.215 3.100

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas Madri, Paris, Londres, Bruxelas 
e Amsterdã, Passeios de barco pelo rio Reno.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Burdeus, Chanbord, Euro-
tunel, Bruges,Haia, Colonia Vale do Reno, Frankfurt.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 8 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22412 2.770 / 3.655 2.390 / 3.275 2.945 / 3.830

Europa Cosmopolita I
ST22412 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt
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SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre para desfrutar de muitos cantos desta 
linda capital, da sua gente ou desfrutar das suas es-
planadas. Sempre que o tempo permitir ao final da 
tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na re-
cepção do hotel. À noite, se desejar, pode realizar um 
agradável passeio noturno opcional com nosso guia 
acompanhante, onde poderá desfrutar da animada 
vida noturna de Madri e saborear umas típicas tapas. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 

no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 

Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 
os arquitetos mais importantes dos séculos XX e XXI 
deixaram sua marca em seus imponentes edifícios, 
onde se destaca o Grande Arco de La Defense, pro-
jetado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi 
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 
ao hotel. Dia livre para passear por lugares tão em-
blemáticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, 
Hyde Park, etc. Ao final da tarde, sempre que o tem-
po permitir, se reunirá com seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. Jantar. Caso deseje, poderá 
realizar, opcionalmente, London by night em que terá 
um primeiro contato com a noite londrina, passan-
do pelas animadas áreas de Piccadilly Circus e Soho, 
pela City de Londres, Catedral de São Paulo,Ponte da 
Torre, Torre de Londres, o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-

Europa Cosmopolita II “Turístico”
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lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa 
de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes, onde aprende-
remos todo o processo desde a extração do cristal 
bruto até a conversão em brilhante. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 
a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda. Marken vila 
de pescadores com uma longa tradição protestante 
que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao 
continente por um dique e Volendam, uma cidade 
católica, onde, além de aproveitar para fazer com-
pras interessantes, você pode saborear pratos de 
peixe, característica da região. Em ambos, ainda 
conservam-se as casas de madeira e alguns de seus 
habitantes vestem a vestimenta tradicional do país. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ 
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

sante excursão opcional um passeio ao longo do 
Tâmisa, passando pelos monumentos mais impor-
tantes da cidade e também subiremos (entrada 
incluída) ao London Eye, a grande roda-gigante de 
135 metros de altura, que está localizada nas mar-
gens do Tamisa. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhe-
cer a cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão 
opcional muito interessante na qual iremos a dois 
dos lugares mais emblemáticos da tradição britâ-
nica. Sairemos de Londres com o guia local, que 
nos acompanhará durante todo o passeio e segui-
remos para Oxford, conhecida como “a Cidade das 
Agulhas dos Sonhos” e onde está localizada uma 
das universidades mais famosas do mundo, que 
data do século XIII. e figuras como Bill Clinton, JR 
Tolkien, Lewis Carroll e Richard Burton estudaram 
aqui. Visitaremos um dos seus famosos Colégios 
(entrada incluída) e também teremos tempo livre 
para fazer algumas compras ou desfrutar de uns 
momentos de descanso, tomando um café numa 
das esplanadas da cidade. Esta excursão opcional 
continuará a Windsor, onde podemos descobrir 
uma cidade especial com ruas animadas de layout 
medieval, cheias de lojas, pitorescos pubs e casas 
de época em torno da praça central, onde pode-
mos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração 
de 35 minutos. para depois conhecer a belíssima 
Região dos Flandres na Bélgica.e conhecer uma 
das mais belas cidades de Europa; Bruges. Almoço 
e tempo livre para desfrutar do encanto das suas 
casas e canais, do Lago do Amor, o Beatério, as 
Praças Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado 
do século XII, onde se guarda a relíquia do Santo 
Sangue de Jesus Cristo, etc. Se desejar, pode fa-
zer uma visita panorâmica opcional com guia local, 
incluindo passeio de barco pelos canais, (condicio-
nado à temporada de operação do barco, que será 
substituída por assistência a uma cervejaria), Jantar 
e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Weare Chamartin Cidade 4* 
 Leonardo City Center Centro 3*S
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Ibis London Excel Cidade Tur
Bruges Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Amsterdã Ibis Amsterdã Airport Aeroporto 3*S
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22413E · Preço desde

1.825$  14 dias
 4 refeições

ABR 4 - MAI 2 - JUN 6 - JUL 4 - AGO 1 - SET 5
OUT 3 - NOV 7 - DEZ 5 - JAN 2 - FEV 6 - MAR 6

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22413E Madri / Amsterdã

Economy 14 4 1.825 2.510

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas Madri, Paris, Londres, Bruxelas 
e Amsterdã.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Burdeus, Chanbord, Euro-
tunel, Bruges,Haia.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 7 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22413E 2.330 / 3.015 1.960 / 2.645 2.465 / 3.150

Europa Cosmopolita II “Turístico”
ST22413E >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruges > Amsterdã
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SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre para desfrutar de muitos cantos desta 
linda capital, da sua gente ou desfrutar das suas es-
planadas. Sempre que o tempo permitir ao final da 
tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na re-
cepção do hotel. À noite, se desejar, pode realizar um 
agradável passeio noturno opcional com nosso guia 
acompanhante, onde poderá desfrutar da animada 
vida noturna de Madri e saborear umas típicas tapas. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local 
dos edifícios e monumentos principais da capital do 
Reino de Espanha: as praças de Cibeles, Espanha e 
Netuno, Puerta del Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora 
do Praça de Touros de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. também pode fa-
zer uma visita opcional muito completo para Toledo, 
cuja riqueza cultural é marcado pela convivência 
exemplar que existia na cidade entre as civilizações 
muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos tomar um 
passeio de ônibus ao redor do perímetro da cidade, 
a partir do qual teremos uma esplêndida visão geral 
do seu património artístico e passear por suas ruas 
estreitas e praças emblemáticas, incluindo a entra-
da na Catedral, considerada uma das obras-primas 
trabalhar de arte espanhola e como final deste dia à 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 

no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 

Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 
os arquitetos mais importantes dos séculos XX e XXI 
deixaram sua marca em seus imponentes edifícios, 
onde se destaca o Grande Arco de La Defense, pro-
jetado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi 
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 
ao hotel. Dia livre para passear por lugares tão em-
blemáticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, 
Hyde Park, etc. Ao final da tarde, sempre que o tem-
po permitir, se reunirá com seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. Jantar. Caso deseje, poderá 
realizar, opcionalmente, London by night em que terá 
um primeiro contato com a noite londrina, passan-
do pelas animadas áreas de Piccadilly Circus e Soho, 
pela City de Londres, Catedral de São Paulo,Ponte da 
Torre, Torre de Londres, o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-

Europa Cosmopolita II
ST22413 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruges > Amsterdã
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lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa 
de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes, onde aprende-
remos todo o processo desde a extração do cristal 
bruto até a conversão em brilhante. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 
a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda. Marken vila 
de pescadores com uma longa tradição protestante 
que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao 
continente por um dique e Volendam, uma cidade 
católica, onde, além de aproveitar para fazer com-
pras interessantes, você pode saborear pratos de 
peixe, característica da região. Em ambos, ainda 
conservam-se as casas de madeira e alguns de seus 
habitantes vestem a vestimenta tradicional do país. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ 
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

sante excursão opcional um passeio ao longo do 
Tâmisa, passando pelos monumentos mais impor-
tantes da cidade e também subiremos (entrada 
incluída) ao London Eye, a grande roda-gigante de 
135 metros de altura, que está localizada nas mar-
gens do Tamisa. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhe-
cer a cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão 
opcional muito interessante na qual iremos a dois 
dos lugares mais emblemáticos da tradição britâ-
nica. Sairemos de Londres com o guia local, que 
nos acompanhará durante todo o passeio e segui-
remos para Oxford, conhecida como “a Cidade das 
Agulhas dos Sonhos” e onde está localizada uma 
das universidades mais famosas do mundo, que 
data do século XIII. e figuras como Bill Clinton, JR 
Tolkien, Lewis Carroll e Richard Burton estudaram 
aqui. Visitaremos um dos seus famosos Colégios 
(entrada incluída) e também teremos tempo livre 
para fazer algumas compras ou desfrutar de uns 
momentos de descanso, tomando um café numa 
das esplanadas da cidade. Esta excursão opcional 
continuará a Windsor, onde podemos descobrir 
uma cidade especial com ruas animadas de layout 
medieval, cheias de lojas, pitorescos pubs e casas 
de época em torno da praça central, onde pode-
mos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração 
de 35 minutos. para depois conhecer a belíssima 
Região dos Flandres na Bélgica.e conhecer uma 
das mais belas cidades de Europa; Bruges. Almoço 
e tempo livre para desfrutar do encanto das suas 
casas e canais, do Lago do Amor, o Beatério, as 
Praças Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado 
do século XII, onde se guarda a relíquia do Santo 
Sangue de Jesus Cristo, etc. Se desejar, pode fa-
zer uma visita panorâmica opcional com guia local, 
incluindo passeio de barco pelos canais, (condicio-
nado à temporada de operação do barco, que será 
substituída por assistência a uma cervejaria), Jantar 
e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 23 · JUN 13 · JUL 11 · AGO 8 · SET 12

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22413 · Preço desde

2.095$  14 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22413 Madri / Amsterdã

Seleção 14 4 2.095 2.945

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas Madri, Paris, Londres, Bruxelas 
e Amsterdã.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Burdeus, Chanbord, Euro-
tunel, Bruges,Haia.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 7 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22413 2.650 / 3.500 2.240 / 3.090 2.795 / 3.645

Europa Cosmopolita II
ST22413 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruges > Amsterdã
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Europa Cosmopolita, Berlim e Leste Europeu PLUS
ST22390 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre. Sempre que o tempo permitir ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. À noite, pode realizar um passeio 
noturno opcional com nosso guia acompanhante, 
onde poderá desfrutar da animada vida noturna de 
Madri e saborear umas típicas tapas. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia loca: 
as praças de Cibeles, Espanha e Netuno, Puerta del 
Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros 
de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Visita opcional muito completo para 
Toledo. Vamos tomar um passeio de ônibus ao redor 
do perímetro da cidade e passear por suas ruas es-
treitas e praças emblemáticas, incluindo a entrada na 
Catedral. À noite, você pode, opcionalmente, assistir 
a um tablao de flamenco, onde conheceremos as raí-
zes musicais da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para Burgos. Tempo livre para 
conhecer seu centro histórico, onde se destaca a Ca-
tedral de Santa María La Mayor. Continuando o cam-
inho e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, 
depois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire. Tempo 
livre para a visita do Castelo de Chambord, manda-
do construir em meados do século XVI por Francisco 
I. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris Iluminada 
onde podemos descobrir uma cidade considerada 
por muitos a mais bela do mundo. (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e ao 
Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre. À noite, 
você terá a oportunidade de conhecer alguns dos 
shows mais simbólicos de Paris, frequentando um 
cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. À tarde, faremos uma 
visita opcional, onde além de conhecer alguns dos 
lugares mais monumentais, você poderá desfrutar de 
Paris de outro ponto de vista, fazendo um passeio 
de barco no Sena, onde passaremos por alguns dos 
lugares mais emblemáticos da cidade. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 
Marais, ao revolucionário distrito financeiro de La 
Defense. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 
ao hotel. Dia livre. Ao final da tarde, sempre que o 
tempo permitir, se reunirá com seu guia acompan-
hante na recepção do hotel. Jantar. Caso deseje, 
poderá realizar, opcionalmente, London by night em 
que terá um primeiro contato com a noite londrina. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
South Kensington e Knightsbridge, o Royal Albert 
Hall, Chelsea, Piccadilly Circus e Trafalgar, as ca-
sas do Parlamento e o famoso Big Ben, Palácio de 
Buckingham, etc. Restante do dia livre. Se desejar, 
poderá realizar uma interessante excursão opcional 
um passeio ao longo do Tâmisa, passando pelos mo-
numentos mais importantes da cidade e também su-
biremos (entrada incluída) ao London Eye, a grande 
roda-gigante de 135 metros de altura. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional para Oxford, onde está localizada 
uma das universidades mais famosas do mundo, que 
data do século XIII. Visitaremos um dos seus famo-
sos Colégios (entrada incluída) e também teremos 
tempo livre. Esta excursão opcional continuará a 
Windsor, onde podemos admirar o majestoso exte-
rior do Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle* para depois 
conhecer Bruges. Almoço e tempo livre para desfru-
tar do encanto das suas casas e canais, do Lago do 
Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, a Basílica do 
Sangue Sagrado do século XII, onde se guarda a relí-
quia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Se desejar, 
pode fazer uma visita panorâmica opcional com guia 
local, incluindo passeio de barco pelos canais, (con-
dicionado à temporada de operação do barco, que 
será substituída por assistência a uma cervejaria), 
Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas do 
Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Mi-
guel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Palácio 
da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para Haia, 
sede do governo dos Países Baixos e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Passeio opcional de barco inesquecível, descobrindo 
a cidade a partir dos seus canais. (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes. Restante do dia 
livre ou, se desejar, excursão opcional para Marken, 
vila de pescadores com uma longa tradição pro-
testante, e Volendam, uma cidade católica. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica. Pela tar-
de realizaremos um agradável passeio de barco pelo 
Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhe-
dos e castelos característicos da região da Renânia, 
onde nos encontramos. Desembarque e continuação 
a Frankfurt, capital financeira da Alemanha. Tempo 
livre para conhecer Römerberg, o centro histórico, 
com suas casas patrícias do século XV. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, a capital da Turín-
gia. Tempo livre para visitar o centro histórico da ci-
dade, no qual se destacam a catedral de Santa María 
e a igreja de São Severo, o Kammerbrucke, a ponte 
mais longa da Europa, etc. Continuação para Berlim. 
Tempo livre. Jantar. Se desejar, excursão guiada op-
cional por Berlim à noite, na qual visitaremos o bairro 
judeu, o cenário da trágica “noite de vidros quebra-
dos” durante o período de Hitler, o bairro do governo 
com o Reichstag, a Puerta de Brandenburg, Postda-
mer Platz, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: o Portão de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, 
Alexander Platz, a praça do Gendarmerie, os restos 
do Muro, a avenida de Unter den Linden, etc. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições) Resto do livre 
ou, se desejar, pode fazer uma excursão opcional a 
Potsdam. Conheceremos esta cidade e visitaremos 
o interior de um dos palácios construídos durante a 
presença da família real prussiana. Após esta visita 

Bastião dos Pescadores · Budapeste
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são opcional na qual visitará a Grande Sinagoga, fa-
zendo um tour pelo bairro judeu, onde visitaremos 
o tradicional mercado de Klauzál, onde degusta-
remos uma bebida típica húngara (Almoço Opção 
Pacote de Refeições). Saída pela planície da Panô-
nia em direção a Viena. Na chegada, passaremos 
pela sede da ONU e cruzaremos o Danúbio, antes 
de seguir para o hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: a monumental Ringstrasse, com Parlamento, 
a Ópera, a Igreja Votiva, os Museus de História da 
Arte e História Natural, a Câmara Municipal, a Bolsa 
de Valores, etc. Também caminharemos pelo co-
ração pedestre da cidade agrupada em torno da 
Catedral de Santo Estêvão. (Almoço Opção Pacote 
de Refeições). Resto do dia livre ou se desejar, ha-
verá uma visita opcional à Ópera e ao Palácio de 
Schönbrunn. À noite, se desejar, poderá assistir op-
cionalmente a um concerto vienense. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale 
do Danúbio, visitando a Abadia de Melk, uma das 
jóias do barroco centro-europeu, depois embarca-
remos em um cruzeiro no Danúbio (sujeito à ope-
ração temporada do mesmo) da qual desfrutare-
mos as paisagens da região de Dachau. Tempo livre 
em Durnstein ou em Krems. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: VIENA 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

opcional, você retornará a Berlim. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia 
para visitar Dresden. Tempo livre ou se desejar, pos-
sibilidade de uma visita panorâmica opcional com 
um guia local para admirar seu magnífico patrimô-
nio artístico. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Continuação para Praga. Tempo livre ou se desejar 
pode fazer um passeio noturno opcional pelo cen-
tro histórico. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha, Igrejas de San 
Nicolás e Santa María de Týn, Ponte Carlos, Praça 
Venceslau, etc. e restante do dia livre. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições) Se desejar, pode fazer 
uma visita opcional à chamada Praga Santa: Caste-
lo de Praga com a Catedral de São Vito e o Antigo 
Palácio Real, El Callejón de Oro, etc. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 
a Karlovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu 
grande importância durante o século 19. Faremos 
um passeio com o guia local pela cidade, para 
admirar, entre outros lugares, as belas colunatas 
construídas ao redor do rio Teplá. Tempo livre até 
o retorno a Praga etc. Acomodação.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Café da manhã. Saída para Eslováquia, onde visi-
taremos sua capital, Bratislava, que também foi a 
capital da Hungria por um período, quando aque-
le país foi ocupado pelo Império Otomano. Tempo 
livre para conhecer esta cidade maravilhosa. Con-
tinuação para Budapeste, capital da Hungria, atra-
vessada pelo Danúbio. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local: 
Praça dos Heróis, o Parque Municipal, as Pontes de 
Correntes, Isabel e Margarita, o bairro de Buda, o 
exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos Pesca-
dores, etc. (Almoço Opção Pacote de Refeições) 
Tempo livre ou se desejar, você pode faça uma vi-
sita opcional com um guia local à “Budapeste his-
tórica”, com bilhetes incluídos, admirando o interior 
do Parlamento, e a Basílica de Santo Estêvão. Além 
disso, se desejar, você pode opcionalmente fazer 
uma excursão em que um agradável passeio de 
barco no Danúbio será combinado com a assistên-
cia de uma Festa Goulash. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre. Pode fazer uma excur-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22390 · Preço desde

3.525$  25 dias
 8 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22390 Madri / Viena

Seleção 25 8 3.525 4.875

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas Madri, Paris, Londres, Bruxelas. 
Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste e Viena.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Burdeus, Chanbord, Euro-
tunel, Bruges,Haia, Frankfurt, Erfurt,Dresden, Bratislava, 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam; Berlim noturno; Panorâmica de 
Dresden; Praga noturna; Karlovy Vary; Concierto vienés.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 20 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22390 4.315 / 5.665 3.950 / 5.300 4.740 / 6.090
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SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre. Sempre que o tempo permitir ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. À noite, se desejar, pode realizar 
um passeio noturno opcional com nosso guia acom-
panhante, onde poderá desfrutar da vida noturna de 
Madri e saborear umas típicas tapas. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local: 
as praças de Cibeles, Espanha e Netuno, Puerta del 
Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros 
de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Visita opcional para Toledo. Vamos 
tomar um passeio de ônibus ao redor do perímetro 
da cidade e passear por suas ruas estreitas e praças 
emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral. À 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para Burgos, a antiga capital 
de Castela de 1236 até a chegada dos Reis Católicos. 
Tempo livre para conhecer seu centro histórico, onde 
se destaca a Catedral de Santa María La Mayor. Con-
tinuando o caminho e passando junto ao Desfiladeiro 
de Pancorbo, depois de percorrer o País Basco e a re-
serva natural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, 
famosa por possuir um dos portos fluviais mais im-
portantes da Europa e por seus excelentes vinhos. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do Castelo de Chambord, 
mandado construir em meados do século XVI por 
Francisco I. Chegada a Paris. Tour opcional de Pa-
ris Iluminada onde podemos descobrir uma cidade 
considerada a mais bela do mundo. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e ao 
Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre. À noite, 
você terá a oportunidade de conhecer alguns dos 
shows mais simbólicos de Paris, frequentando um 
cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. À tarde, faremos uma 
visita opcional, onde além de conhecer alguns dos 
lugares mais monumentais da cidade, você poderá 

desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fazendo 
um belo passeio de barco no Sena. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques, passear pelas ruas da 
moda ou passear pelos diferentes bairros da capital 
do Sena, desde o tradicional bairro de Le Marais, 
onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao revo-
lucionário distrito financeiro de La Defense, onde se 
destaca o Grande Arco de La Defense. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 
ao hotel. Dia livre para passear pela cidade. Ao final 
da tarde, sempre que o tempo permitir, se reunirá 
com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: o 
Royal Albert Hall, o memorial Prince Albert, Piccadi-
lly Circus e Trafalgar, as casas do Parlamento e o Big 
Ben, o Palácio de Buckingham, etc. Restante do dia 
livre. Se desejar, poderá realizar uma excursão opcio-
nal um passeio ao longo do Tâmisa, passando pelos 
monumentos mais importantes da cidade e também 
subiremos (entrada incluída) ao London Eye, a gran-
de roda-gigante. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional para Oxford, onde está localizada 
uma das universidades mais famosas do mundo, que 
data do século XIII. Visitaremos um dos seus famo-
sos Colégios (entrada incluída) e também teremos 
tempo livre. Esta excursão opcional continuará a 
Windsor, onde podemos admirar o majestoso exte-
rior do Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atraves-
sar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos. para depois conhecer Bruges. Almoço e 
tempo livre para desfrutar do encanto das suas casas 
e canais. Se desejar, pode fazer uma visita panorâ-
mica opcional com guia local, incluindo passeio de 
barco pelos canais, (condicionado à temporada de 
operação do barco, que será substituída por assis-
tência a uma cervejaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas do 
Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Mi-
guel, Manneken - Pis, Palácio da Justiça, o Atomium, 
etc. Continuação para Haia, sede do governo dos 
Países Baixos e residência da família real holande-
sa. Continuação para Amsterdã. Passeio opcional de 
barco, descobrindo a cidade a partir dos seus canais. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação 
de diamantes. Restante do dia livre ou, se desejar, 
você pode fazer uma excursão opcional para Marken, 
vila de pescadores com uma longa tradição pro-
testante e Volendam, uma cidade católica. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt. Tempo livre para conhecer 
Römerberg, o centro histórico. (Jantar Opção Pacote 
de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt. Tempo livre para 
visitar o centro histórico, onde se destacam a cate-
dral de Santa María e a igreja de São Severo, o Kam-
merbrucke, a ponte mais longa da Europa, etc. Con-
tinuação para Berlim. Tempo livre. Jantar. Se desejar, 
você pode fazer uma excursão guiada opcional por 
Berlim à noite, na qual visitaremos o bairro judeu, o 
cenário da trágica “noite de vidros quebrados” du-
rante o período de Hitler, o bairro do governo com o 
Reichstag e a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, 
Postdamer Platz, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: o Portão de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, 
Alexander Platz, a praça do Gendarmerie, os restos 
do Muro, a avenida de Unter den Linden, etc. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições) Resto do livre 
ou, se desejar, pode fazer uma excursão opcional a 
Potsdam, onde conheceremos a cidade e visitaremos 
o interior de um dos palácios construídos durante a 
presença da família real prussiana. Após esta visita 
opcional, você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições). Acomodação.

Europa Cosmopolita, Berlim e Leste Europeu
ST22389 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

O Castelo · Bratislava
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de Sinagoga, fazendo um tour pelo bairro judeu, 
onde visitaremos o tradicional mercado de Klauzál, 
onde degustaremos uma refrescante bebida típica 
húngara (Almoço Opção Pacote de Refeições). Saí-
da para Viena. Na chegada, passaremos pela sede 
da ONU e cruzaremos o Danúbio, antes de seguir 
para o hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: a monumental Ringstrasse, com o Parlamen-
to, a Ópera, a Igreja Votiva, os Museus de História 
da Arte e História Natural, a Câmara Municipal, a 
Bolsa de Valores, etc. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Resto do dia livre ou se desejar, haverá 
uma visita opcional à Ópera e ao Palácio de Schön-
brunn, residência de verão da família imperial. À 
noite, se desejar, poderá assistir opcionalmente a 
um concerto vienense, onde, entre outras peças da 
tradição musical europeia, estarão presentes as val-
sas mais representativas. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale 
do Danúbio, na qual visitaremos a Abadia de Melk, 
uma das jóias do barroco centro-europeu, depois 
embarcaremos em um cruzeiro no Danúbio (sujeito 
à operação temporada do mesmo) da qual desfru-
taremos as paisagens da região de Dachau. Tempo 
livre em Durnstein ou em Krems. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: VIENA 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia 
para visitar a cidade de Dresden. Tempo livre ou se 
desejar, possibilidade de uma visita panorâmica op-
cional com um guia local para admirar seu magnífi-
co patrimônio artístico. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições). Continuação para Praga. Tempo livre ou 
se desejar pode fazer um passeio noturno opcional 
pelo centro histórico. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefei-
tura, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, 
Ponte Carlos, etc. e restante do dia livre. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições) Se desejar, pode fazer 
uma visita opcional à chamada Praga Santa: Caste-
lo de Praga com a Catedral de São Vito e o Antigo 
Palácio Real, o Callejón de Oro, etc. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 
a Karlovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu 
grande importância durante o século 19. Faremos 
um passeio com o guia local pela cidade, para 
admirar, entre outros lugares, as belas colunatas 
construídas ao redor do rio Teplá. Tempo livre até 
o retorno a Praga etc. Acomodação.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Café da manhã. Sairemos de Praga, cruzando 
a Boêmia e a Morávia, até chegarmos à Eslová-
quia, onde visitaremos sua capital, Bratislava, que 
também foi a capital da Hungria por um período, 
quando aquele país foi ocupado pelo Império Oto-
mano. Tempo livre para conhecer esta cidade. Con-
tinuação para Budapeste. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local: 
Praça dos Heróis, o Parque Municipal, Avenida An-
drassy, as Pontes de Correntes, Isabel e Margarita, 
o bairro de Buda, o exterior da Igreja de Matias, o 
Bastião dos Pescadores, etc. (Almoço Opção Pa-
cote de Refeições) Tempo livre ou se desejar, você 
pode faça uma visita opcional com um guia local à 
“Budapeste histórica”, com bilhetes incluídos, ad-
mirando o interior do Parlamento e também a Basí-
lica de Santo Estêvão. Além disso, se desejar, você 
pode opcionalmente fazer uma excursão em que 
um passeio de barco no Danúbio será combinado 
com a assistência de uma Festa Goulash, na qual 
você provará a gastronomia húngara, bem como 
seus famosos vinhos. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão opcional na qual visitará a Gran-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 23 · JUN 13 · JUL 11 · AGO 8 · SET 12

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22389 · Preço desde

3.410$  24 dias
 8 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22389 Madri / Viena

Seleção 24 8 3.410 4.710

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas Madri, Paris, Londres, Bruxelas. 
Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste e Viena.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Burdeus, Chanbord, Euro-
tunel, Bruges,Haia, Frankfurt, Erfurt,Dresden, Bratislava, 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam; Berlim noturno; Panorâmica de 
Dresden; Praga noturna; Karlovy Vary; Concierto vienés.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 20 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22389 4.200 / 5.500 3.835 / 5.135 4.625 / 5.925

Europa Cosmopolita, Berlim e Leste Europeu
ST22389 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena
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SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre. Sempre que o tempo permitir ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. À noite, pode realizar um passeio 
noturno opcional com nosso guia acompanhante, 
onde poderá desfrutar da animada vida noturna de 
Madri e saborear umas típicas tapas. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local: 
as praças de Cibeles, Espanha e Netuno, Puerta del 
Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros 
de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de 
la Castellana, etc. Visita opcional muito completo 
para Toledo, cuja riqueza cultural é marcado pela 
convivência exemplar que existia na cidade entre as 
civilizações muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos 
tomar um passeio de ônibus ao redor do perímetro 
da cidade, a partir do qual teremos uma esplêndida 
visão geral do seu património artístico e passear por 
suas ruas estreitas e praças emblemáticas, incluindo 
a entrada na Catedral, considerada uma das obras-
primas trabalhar de arte espanhola e como final des-
te dia à noite, você pode, opcionalmente, assistir a 
um tablao de flamenco, onde conheceremos as raí-
zes musicais da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e 
ao Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde 
visitaremos um dos melhores acervos artísticos do 
mundo. À noite, você terá a oportunidade de conhe-
cer alguns dos shows mais simbólicos de Paris, fre-
quentando um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 
Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 
se destaca o Grande Arco de La Defense, projetado 
pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi inau-
gurado em 1989 para comemorar o bicentenário da 
Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 
ao hotel. Dia livre para passear por lugares tão em-
blemáticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, 
Hyde Park, etc. Ao final da tarde, sempre que o tem-
po permitir, se reunirá com seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. Jantar. Caso deseje, poderá 
realizar, opcionalmente, London by night em que terá 
um primeiro contato com a noite londrina, passan-
do pelas animadas áreas de Piccadilly Circus e Soho, 
pela City de Londres, Catedral de São Paulo,Ponte da 
Torre, Torre de Londres, o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 

cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional muito interessante para Oxford, 
onde está localizada uma das universidades mais 
famosas do mundo, que data do século XIII. Visi-
taremos um dos seus famosos Colégios (entrada 
incluída) e também teremos tempo livre para fazer 
algumas compras ou desfrutar de uns momentos de 
descanso, tomando um café numa das esplanadas da 
cidade. Esta excursão opcional continuará a Windsor, 
onde podemos descobrir uma cidade especial com 
ruas animadas de layout medieval, cheias de lojas, 
pitorescos pubs e casas de época em torno da praça 
central, onde podemos admirar o majestoso exterior 
do Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atraves-
sar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos. para depois conhecer a belíssima Região 
dos Flandres na Bélgica.e conhecer uma das mais be-
las cidades de Europa; Bruges. Almoço e tempo livre 
para desfrutar do encanto das suas casas e canais, 
do Lago do Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, 
a Basílica do Sangue Sagrado do século XII, onde se 
guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, 
etc. Se desejar, pode fazer uma visita panorâmica op-
cional com guia local, incluindo passeio de barco pe-
los canais, (condicionado à temporada de operação 
do barco, que será substituída por assistência a uma 
cervejaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas do 
Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Mi-
guel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Palácio 
da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para Haia, 
sede do governo dos Países Baixos, da academia in-

Europa Cosmopolita, Berlim e Praga
ST22397 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga

Pontes sobre o Moldava · Praga
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opcional, você retornará a Berlim. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã. Saída para Dresden. Tempo livre ou 
se desejar, possibilidade de uma visita panorâmica 
opcional com um guia local para admirar seu mag-
nífico patrimônio artístico. (Almoço Opção Pacote 
de Refeições). Continuação para Praga. Tempo livre 
ou se desejar pode fazer um passeio noturno op-
cional pelo centro histórico. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefei-
tura, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, 
Ponte Carlos, Praça Venceslau, etc. Restante do 
dia livre. (Almoço Opção Pacote de Refeições) Se 
desejar, ppode fazer uma visita opcional à chama-
da Praga Santa: Castelo de Praga com a Catedral 
de São Vito e o Antigo Palácio Real. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 
a Karlovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu 
grande importância durante o século 19 quando se 
tornou ponto de encontro da alta sociedade. Fare-
mos um passeio com o guia local pela cidade, para 
admirar, entre outros lugares, as belas colunatas 
construídas ao redor do rio Teplá. Tempo livre até 
o retorno a Praga etc. Acomodação.

SÁBADO: PRAGA
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

ternacional do Tribunal Supremo dos Países Baixos, 
do Tribunal Internacional e residência da família real 
holandesa. Continuação para Amsterdã. Passeio 
opcional de barco inesquecível, descobrindo a ci-
dade a partir dos seus canais. (Jantar Opção Pacote 
de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes. Restante do dia 
livre ou, se desejar, excursão opcional para Marken 
vila de pescadores com uma longa tradição pro-
testant, e Volendam, uma cidade católica. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação 
romana, onde se destaca sua bela Catedral góti-
ca. Pela tarde realizaremos um agradável passeio 
de barco pelo Rio Reno, enquanto contemplamos 
povoados, vinhedos e castelos característicos da 
região da Renânia, onde nos encontramos. Desem-
barque e continuação a Frankfurt, capital financeira 
da Alemanha e que durante dois séculos foi o lu-
gar de coroação dos imperadores do Sacro Impé-
rio Romano Germânico. Tempo livre para conhecer 
Römerberg, o centro histórico. (Jantar Opção Paco-
te de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no cru-
zamento de antigas rotas comerciais e a capital da 
Turíngia. Tempo livre para visitar o centro histórico 
da cidade, praticamente intacto, no qual se desta-
cam a catedral de Santa María e a igreja de São Se-
vero, as casas em enxaimel e de o Kammerbrucke, 
a ponte mais longa da Europa. Continuação para 
Berlim. Tempo livre. Jantar. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão guiada opcional por Berlim à 
noite, na qual visitaremos o bairro judeu, o cenário 
da trágica “noite de vidros quebrados” durante o 
período de Hitler, o bairro do governo com o Rei-
chstag e a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, 
Postdamer Platz, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: o Portão de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, 
Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a praça 
do Gendarmerie, os restos do Muro, etc. (Almoço 
Opção Pacote de Refeições) Resto do livre ou, se 
desejar, pode fazer uma excursão opcional a Pots-
dam. Conheceremos esta cidade e visitaremos o 
interior de um dos palácios construídos durante a 
presença da família real prussiana. Após esta visita 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 23 · JUN 13 · JUL 11 · AGO 8 · SET 12

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22397 · Preço desde

2.860$  20 dias
 6 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22397 Madri / Praga

Seleção 20 6 2.860 3.965

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas Madri, Paris, Londres, Bruxelas. 
Amsterdã, Berlim e Praga.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Burdeus, Chanbord, Euro-
tunel, Bruges,Haia, Frankfurt, Erfurt,Dresden 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam; Berlim noturno; Panorâmica de 
Dresden; Praga noturna; Karlovy Vary.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 15 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22397 3.590 / 4.695 3.200 / 4.305 3.930 / 5.035

Europa Cosmopolita, Berlim e Praga
ST22397 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga
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SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre. Sempre que o tempo permitir ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. À noite, pode realizar um passeio 
noturno opcional com nosso guia acompanhante, 
onde poderá desfrutar da animada vida noturna de 
Madri e saborear umas típicas tapas. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local: 
as praças de Cibeles, Espanha e Netuno, Puerta del 
Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros 
de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de 
la Castellana, etc. Visita opcional muito completo 
para Toledo, cuja riqueza cultural é marcado pela 
convivência exemplar que existia na cidade entre as 
civilizações muçulmanas cristãs e hebraico. Vamos 
tomar um passeio de ônibus ao redor do perímetro 
da cidade, a partir do qual teremos uma esplêndida 
visão geral do seu património artístico e passear por 
suas ruas estreitas e praças emblemáticas, incluindo 
a entrada na Catedral, considerada uma das obras-
primas trabalhar de arte espanhola e como final des-
te dia à noite, você pode, opcionalmente, assistir a 
um tablao de flamenco, onde conheceremos as raí-
zes musicais da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e 
ao Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde 
visitaremos um dos melhores acervos artísticos do 
mundo. À noite, você terá a oportunidade de conhe-
cer alguns dos shows mais simbólicos de Paris, fre-
quentando um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 
Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 
se destaca o Grande Arco de La Defense, projetado 
pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi inau-
gurado em 1989 para comemorar o bicentenário da 
Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 
ao hotel. Dia livre para passear por lugares tão em-
blemáticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, 
Hyde Park, etc. Ao final da tarde, sempre que o tem-
po permitir, se reunirá com seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. Jantar. Caso deseje, poderá 
realizar, opcionalmente, London by night em que terá 
um primeiro contato com a noite londrina, passan-
do pelas animadas áreas de Piccadilly Circus e Soho, 
pela City de Londres, Catedral de São Paulo,Ponte da 
Torre, Torre de Londres, o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 

cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional muito interessante para Oxford, 
onde está localizada uma das universidades mais 
famosas do mundo, que data do século XIII. Visi-
taremos um dos seus famosos Colégios (entrada 
incluída) e também teremos tempo livre para fazer 
algumas compras ou desfrutar de uns momentos de 
descanso, tomando um café numa das esplanadas da 
cidade. Esta excursão opcional continuará a Windsor, 
onde podemos descobrir uma cidade especial com 
ruas animadas de layout medieval, cheias de lojas, 
pitorescos pubs e casas de época em torno da praça 
central, onde podemos admirar o majestoso exterior 
do Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atraves-
sar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos. para depois conhecer a belíssima Região 
dos Flandres na Bélgica.e conhecer uma das mais be-
las cidades de Europa; Bruges. Almoço e tempo livre 
para desfrutar do encanto das suas casas e canais, 
do Lago do Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, 
a Basílica do Sangue Sagrado do século XII, onde se 
guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, 
etc. Se desejar, pode fazer uma visita panorâmica op-
cional com guia local, incluindo passeio de barco pe-
los canais, (condicionado à temporada de operação 
do barco, que será substituída por assistência a uma 
cervejaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas do 
Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Mi-
guel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Palácio 
da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para Haia, 
sede do governo dos Países Baixos, da academia in-
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cas do gótico alemão, as casas em enxaimel e de 
o Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa. 
Continuação para Berlim. Tempo livre para o pri-
meiro contato com a capital da Alemanha. Jantar. 
Se desejar, você pode fazer uma excursão guiada 
opcional por Berlim à noite, na qual visitaremos o 
bairro judeu, o cenário da trágica “noite de vidros 
quebrados” durante o período de Hitler, o bai-
rro do governo com o Reichstag e a Chancelaria, 
a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, etc. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal : o Portão de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, 
Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a praça 
do Gendarmerie, os restos do Muro, a avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições) Resto do livre ou, se desejar, pode fa-
zer uma excursão opcional a Potsdam, onde con-
heceremos esta cidade e visitaremos o interior de 
um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BERLIM 
Café da manhã. Dia livre para aproveitar para con-
hecer a grande oferta cultural que a cidade oferece, 
visitando um de seus museus, fazendo um passeio 
de barco no rio Spree, ou conhecendo as últimas 
tendências arquitetônicas da cidade. Acomodação.

QUINTA-FEIRA:BERLIM
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

ternacional do Tribunal Supremo dos Países Baixos, 
do Tribunal Internacional e residência da família 
real holandesa. Continuação para Amsterdã. Pos-
sibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio de 
barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, a Casa de Anne Frank, etc. (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 
a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda. Marken vila 
de pescadores com uma longa tradição protestante 
que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao 
continente por um dique e Volendam, uma cidade 
católica, onde, além de aproveitar para fazer com-
pras interessantes, você pode saborear pratos de 
peixe, característica da região. (Jantar Opção Paco-
te de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX e foi praticamente o único que ficou em pé 
depois dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi o lugar de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, 
o centro histórico. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no 
cruzamento de antigas rotas comerciais e a capital 
da Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro de 
intelectuais e centro nevrálgico da Reforma Pro-
testante. Cidade da qual Lutero a elogiou em mais 
de uma ocasião, chamando-a de “A coroada por 
inúmeras torres”, pelo seu grande patrimônio artís-
tico. Tempo livre para visitar o centro histórico da 
cidade, praticamente intacto, no qual se destacam 
a catedral de Santa María e a igreja de São Seve-
ro, únicas na Europa de obras-primas arquitetôni-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22522 · Preço desde

2.615$  18 dias
 5 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22522 Madri / Berlim

Seleção 18 5 2.615 3.640

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas Madri, Paris, Londres, Bruxelas. 
Amsterdã e Berlim.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Burdeus, Chanbord, Euro-
tunel, Bruges,Haia, Frankfurt, Erfurt.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam; Berlim noturno.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 11 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22522 3.215 / 4.240 2.855 / 3.880 3.455 / 4.480
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SEGUNDA-FEIRA MADRI
Chegada a Madri e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre. Sempre que o tempo permitir ao final da 
tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na re-
cepção do hotel. À noite, se desejar, pode realizar um 
agradável passeio noturno opcional com nosso guia 
acompanhante, onde poderá desfrutar da animada 
vida noturna de Madri e saborear umas típicas tapas. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia local: 
as praças de Cibeles, Espanha e Netuno, Puerta del 
Sol, Gran Via, Calle Mayor, fora do Praça de Touros 
de Vendas, Rua Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. também pode fazer uma visita opcio-
nal muito completo para Toledo, cuja riqueza cultu-
ral é marcado pela convivência exemplar que existia 
na cidade entre as civilizações muçulmanas cristãs 
e hebraico. Vamos tomar um passeio de ônibus ao 
redor do perímetro da cidade, a partir do qual tere-
mos uma esplêndida visão geral do seu património 
artístico e passear por suas ruas estreitas e praças 
emblemáticas, incluindo a entrada na Catedral. À 
noite, você pode, opcionalmente, assistir a um tablao 
de flamenco, onde conheceremos as raízes musicais 
da arte espanhola. Acomodação.

QUARTA-FEIRA:MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, atra-
vessando o Sistema Central para chegar a Burgos, a 
antiga capital de Castela de 1236 até a chegada dos 
Reis Católicos: Burgos. Tempo livre para conhecer 
seu centro histórico, onde se destaca a Catedral de 
Santa María La Mayor, do século XIII e que é o edi-
fício mais representativo da cidade. Foi declarado 
em 1984 Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tam-
bém pode aproveitar para saborear especialidades 
gastronómicas como morcela, queijos frescos ou as 
excelentes carnes da região, continuando o caminho 
e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, de-
pois de percorrer o País Basco e a reserva natural 
de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a capital da 
região francesa de Aquitânia, famosa por possuir um 
dos portos fluviais mais importantes da Europa e por 
seus excelentes vinhos. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA:BORDEAUX - CHAMBORD - PARIS 
Café da manhã. Saída para o Vale do Loire, onde se 
encontram os mais famosos castelos renascentistas. 
Tempo livre para a visita do mais representativo de-
les, o Castelo de Chambord, mandado construir em 
meados do século XVI por Francisco I para ser uti-
lizado como pavilhão de caça, estando localizado 
no coração de uma zona florestal cercada por 31 km 
de muralha. Chegada a Paris. Tour opcional de Paris 
Iluminada onde podemos descobrir uma cidade con-
siderada por muitos a mais bela do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e 
ao Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde 
visitaremos um dos melhores acervos artísticos do 
mundo. À noite, você terá a oportunidade de conhe-
cer alguns dos shows mais simbólicos de Paris, fre-
quentando um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 
Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 
os arquitetos mais importantes dos séculos XX e XXI 
deixaram sua marca em seus imponentes edifícios, 
onde se destaca o Grande Arco de La Defense, pro-
jetado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi 
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e trasla-
do ao hotel. Dia livre para passear por lugares como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 

Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
muito interessante na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Son-
hos” e onde está localizada uma das universidades 
mais famosas do mundo, que data do século XIII. e 
figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Carroll e 
Richard Burton estudaram aqui. Visitaremos um dos 
seus famosos Colégios (entrada incluída) e também 
teremos tempo livre para fazer algumas compras ou 
desfrutar de uns momentos de descanso, tomando 
um café numa das esplanadas da cidade. Esta excur-
são opcional continuará a Windsor, onde podemos 
descobrir uma cidade especial com ruas animadas 
de layout medieval, cheias de lojas, pitorescos pubs 
e casas de época em torno da praça central, onde 
podemos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atraves-
sar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos. para depois conhecer a belíssima Região 
dos Flandres na Bélgica.e conhecer uma das mais be-
las cidades de Europa; Bruges. Almoço e tempo livre 
para desfrutar do encanto das suas casas e canais, 
do Lago do Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, 
a Basílica do Sangue Sagrado do século XII, onde se 
guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, 
etc. Se desejar, pode fazer uma visita panorâmica op-
cional com guia local, incluindo passeio de barco pe-
los canais, (condicionado à temporada de operação 
do barco, que será substituída por assistência a uma 
cervejaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

Europa Cosmopolita e Berlim I
ST22398 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim

Palácio de Chambord · Vale do Loire
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da Turíngia. Tempo livre para visitar o centro his-
tórico da cidade, praticamente intacto, no qual se 
destacam a catedral de Santa María e a igreja de 
São Severo, únicas na Europa de obras-primas ar-
quitetônicas do gótico alemão, as casas em enxai-
mel e de o Kammerbrucke, a ponte mais longa da 
Europa repleta de casas com oficinas de artesãos, 
galerias, pequenas tabernas, lojas de música e an-
tiguidades. Continuação para Berlim. Tempo livre 
para o primeiro contato com a capital da Alemanha. 
Jantar. Se desejar, você pode fazer uma excursão 
guiada opcional por Berlim à noite, na qual visita-
remos o bairro judeu, o cenário da trágica “noite 
de vidros quebrados” durante o período de Hitler, 
o bairro do governo com o Reichstag e a Chancela-
ria, a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, etc. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal: o Portão de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, 
Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a praça 
do Gendarmerie, os restos do Muro, a avenida de 
Unter den Linden, etc. (Almoço Opção Pacote de 
Refeições) Resto do livre ou, se desejar, pode fazer 
uma excursão opcional a Potsdam. Conheceremos 
esta cidade que possui locais como o Barrio de los 
Holandeses, jardins e palácios construídos a partir 
do século XVIII e hoje Patrimônio da Humanidade. 
Visitaremos o interior de um dos palácios construí-
dos durante a presença da família real prussiana. 
Após esta visita opcional, você retornará a Berlim. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BERLIM 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a par-
tir dos seus canais, conhecendo entre outros locais 
o famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prín-
cipes, a Casa de Anne Frank, etc. (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 
a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda. Marken vila 
de pescadores com uma longa tradição protestante 
que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao 
continente por um dique e Volendam, uma cidade 
católica, onde, além de aproveitar para fazer com-
pras interessantes, você pode saborear pratos de 
peixe, característica da região. Em ambos, ainda 
conservam-se as casas de madeira e alguns de seus 
habitantes vestem a vestimenta tradicional do país. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua Catedral gótica que foi o 
edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo 
Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, vin-
hedos e castelos característicos da região da Renâ-
nia, onde nos encontramos. Desembarque e conti-
nuação a Frankfurt, capital financeira da Alemanha 
e que durante dois séculos foi o lugar de coroação 
dos imperadores do Sacro Império Romano Germâ-
nico. Tempo livre para conhecer Römerberg, o cen-
tro histórico, com suas casas patrícias do século XV. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no 
cruzamento de antigas rotas comerciais e a capital 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Bordeaux Mercure Bordeaux Chateau Chartrons Centro 4*
Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 23 · JUN 13 · JUL 11 · AGO 8 · SET 12

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22398 · Preço desde

2.500$  17 dias
 5 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22398 Madri / Berlim

Seleção 17 5 2.500 3.480

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itinerá-

rio): Visitas Panorâmicas Madri, Paris, Londres, Bruxelas. 
Amsterdã e Berlim.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Burgos, Burdeus, Chanbord, Euro-
tunel, Bruges,Haia, Frankfurt, Erfurt.

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Passeio noturno com “ tapas” em Madri; Espectáculo de 
flamenco com bebida em Madri; Paris Iluminada; Palácio de 
Versalhes; London by Night; London Eye e Passeio de bar-
co pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio pelos canais de 
Bruges; Marken e Volendam; Berlim noturno.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 11 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22398 3.100 / 4.080 2.740 / 3.720 3.340 / 4.320

Europa Cosmopolita e Berlim I
ST22398 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre. Sem-
pre que o tempo permitir, ao final da tarde, se reunirá 
com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Na noite se desejar, pode fazer um Tour opcional pela 
Paris Iluminada, onde podemos descobrir uma cida-
de considerada por muitos a mais bonita do mundo. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação…

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e 
ao Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde 
visitaremos um dos melhores acervos artísticos do 
mundo. À noite, você terá a oportunidade de conhe-
cer alguns dos shows mais simbólicos de Paris, fre-
quentando um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, visita opcional 
com o nosso guia local o Palácio de Versalhes e seus 
jardins. À tarde, visita opcional, onde além de con-
hecer alguns dos lugares mais monumentais da ci-
dade, você poderá desfrutar de Paris de outro ponto 
de vista, fazendo um belo passeio de barco no Sena, 
onde passaremos por alguns dos lugares mais em-
blemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear 
pelas ruas da moda ou passear pelos diferentes bai-
rros da capital do Sena, desde o tradicional bairro 
de Le Marais, ao revolucionário distrito financeiro de 
La Defense, onde se destaca o Grande Arco de La 
Defense. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 
ao hotel. Dia livre. Ao final da tarde, sempre que o 
tempo permitir, se reunirá com seu guia acompan-
hante na recepção do hotel. Jantar. Caso deseje, visi-
ta opcional London by night em que terá um primeiro 
contato com a noite londrina. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
South Kensington e Knightsbridge, o Royal Albert 
Hall, Piccadilly Circus e Trafalgar, a Abadia, as ca-
sas do Parlamento e o famoso Big Ben, Palácio de 
Buckingham, etc. Restante do dia livre. Se desejar, 
poderá realizar uma excursão opcional um passeio 
ao longo do Tâmisa, passando pelos monumentos 
mais importantes da cidade e também subiremos 
(entrada incluída) ao London Eye, a grande roda-
gigante de 135 metros de altura. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional para Oxford, onde está localizada 
uma das universidades mais famosas do mundo, que 
data do século XIII. Visitaremos um dos seus famo-
sos Colégios (entrada incluída) e também teremos 
tempo livre. Esta excursão opcional continuará a 
Windsor, onde podemos descobrir uma cidade espe-
cial e onde podemos admirar o majestoso exterior do 
Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atraves-
sar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos. para depois conhecer Bruges. Almoço e 
tempo livre para desfrutar do encanto das suas casas 
e canais. Se desejar, pode fazer uma visita panorâ-
mica opcional com guia local, incluindo passeio de 
barco pelos canais, (condicionado à temporada de 
operação do barco, que será substituída por assis-
tência a uma cervejaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas do 
Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Mi-
guel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Palácio 
da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para Haia, 
sede do governo dos Países Baixos e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio de 
barco, descobrindo a cidade a partir dos seus canais. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação 
de diamantes. Restante do dia livre ou, se desejar, 
você pode fazer uma excursão opcional para Marken, 
vila de pescadores com uma longa tradição pro-
testante, e Volendam, uma cidade católica. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que foi 
o edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo Rio 

Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhedos 
e castelos. Desembarque e continuação a Frankfurt, 
capital financeira da Alemanha. Tempo livre para 
conhecer Römerberg, o centro histórico, com suas 
casas patrícias do século XV. (Jantar Opção Pacote 
de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, capital da Turíngia. 
Tempo livre para visitar o centro histórico da cidade, 
praticamente intacto, no qual se destacam a catedral 
de Santa María e a igreja de São Severo, o Kammer-
brucke, a ponte mais longa da Europa repleta de 
casas com oficinas de artesãos, galerias, pequenas 
tabernas, lojas de música e antiguidades. Conti-
nuação para Berlim. Tempo livre. Jantar. Se desejar, 
você pode fazer uma excursão guiada opcional por 
Berlim à noite, na qual visitaremos o bairro judeu, o 
cenário da trágica “noite de vidros quebrados” du-
rante o período de Hitler, o bairro do governo com o 
Reichstag e a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, 
Postdamer Platz, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal : o Portão de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, 
Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a praça do 
Gendarmerie, os restos do Muro, a avenida de Un-
ter den Linden, etc. (Almoço Opção Pacote de Re-
feições) Resto do livre ou, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional a Potsdam. Conheceremos esta 
cidade que possui locais como o Barrio de los Ho-
landeses, jardins e palácios construídos a partir do 
século XVIII e hoje Patrimônio da Humanidade. Vi-
sitaremos o interior de um dos palácios construídos 
durante a presença da família real prussiana. Após 
esta visita opcional, você retornará a Berlim. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para 
visitar a cidade de Dresden, conhecida como “Flo-
rença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, possibi-
lidade de uma visita panorâmica opcional com um 
guia local para admirar seu magnífico patrimônio 
artístico, devastado pelos bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a Sempero-
per, etc. e que hoje foram restaurados com maestria. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Continuação 
para Praga. Tempo livre ou se desejar pode fazer um 
passeio noturno opcional pelo centro histórico. Jan-
tar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefei-
tura, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, 
Ponte Carlos, Praça Venceslau, etc. e restante do dia 
livre. (Almoço Opção Pacote de Refeições) Se dese-

Paris, Londres, Paises Baixos, Alemanha e Leste Europeu PLUS
ST22400 >> Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

Ponte de Carlos · Praga
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de Sinagoga, fazendo um tour pelo bairro judeu, 
onde visitaremos o tradicional mercado de Klauzál, 
onde degustaremos uma refrescante bebida típica 
húngara (Almoço Opção Pacote de Refeições). Saí-
da para Viena. Na chegada, passaremos pela sede 
da ONU e cruzaremos o Danúbio, antes de seguir 
para o hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local: 
a monumental Ringstrasse, com Parlamento, a Ópe-
ra, a Igreja Votiva, os Museus de História da Arte 
e História Natural, a Câmara Municipal, a Bolsa de 
Valores, os pátios do Palácio Imperial de Hofburg, 
a rua Kartner Strasse e o Graben com a Coluna. da 
Peste, etc. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Resto do dia livre ou se desejar, haverá uma visi-
ta opcional à Ópera e ao Palácio de Schönbrunn. 
À noite, se desejar, poderá assistir opcionalmente 
a um concerto vienense, onde, entre outras peças 
da tradição musical europeia, estarão presentes as 
valsas mais representativas. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Dia livre. Excursão opcional ao Vale 
do Danúbio, na qual visitaremos primeiro um dos 
lugares mais emblemáticos da Áustria: a Abadia 
de Melk, uma das jóias do barroco centro-europeu, 
depois embarcaremos em um cruzeiro no Danú-
bio (sujeito à operação temporada do mesmo) 
da qual desfrutaremos as paisagens da região de 
Dachau. Tempo livre em Durnstein ou em Krems. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: VIENA 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

jar, para ter uma ideia completa da cidade, pode 
fazer uma visita opcional à chamada Praga Santa: 
Castelo de Praga com a Catedral de São Vito e o 
Antigo Palácio Real, local onde a centelha da Gue-
rra dos 30 Anos após a defenestração dos nobres; 
El Callejón de Oro, etc. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 
a Karlovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu 
grande importância durante o século 19 quando 
se tornou ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e local de descanso 
de grandes artistas. Faremos um passeio com o 
guia local pela cidade, para admirar, entre outros 
lugares, as belas colunatas construídas ao redor do 
rio Teplá para que os visitantes possam fazer cam-
inhadas e beber as águas termais protegidas das 
intempéries. Tempo livre até o retorno a Praga etc. 
Acomodação.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Café da manhã. Sairemos de Praga, cruzando a 
Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas 
da República Tcheca, até chegarmos à Eslováquia, 
onde visitaremos sua capital, Bratislava, que tam-
bém foi a capital da Hungria por um período, quan-
do aquele país foi ocupado pelo Império Otomano. 
Tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa, 
banhada pelo Danúbio e percorrer seu centro histó-
rico, onde se destacam suas encantadoras estátuas, 
além da riqueza monumental de suas animadas 
praças e vielas, com a Porta de São Miguel, a Ca-
tedral de São Martín, a Igreja Azul, v, o Palácio do 
Primaz, a Câmara Municipal, etc. Continuação para 
Budapeste. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local: 
Praça dos Heróis, o Parque Municipal, as Pontes de 
Correntes, Isabel e Margarita, o bairro de Buda, o 
exterior da Igreja de Matias, o Bastião dos Pescado-
res, etc. (Almoço Opção Pacote de Refeições) Tem-
po livre ou se desejar, você pode faça uma visita 
opcional com um guia local à “Budapeste histórica”, 
com bilhetes incluídos, admirando o interior do Par-
lamento, e a Basílica de Santo Estêvão. Além disso, 
se desejar, você pode opcionalmente fazer uma ex-
cursão em que um agradável passeio de barco no 
Danúbio será combinado com a assistência de uma 
Festa Goulash, na qual você provará a famosa gas-
tronomia húngara, bem como seus famosos vinhos, 
enquanto saboreia um animado show de música e 
danças típicas. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão opcional na qual visitará a Gran-

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22400 · Preço desde

3.140$  22 dias
 7 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22400 Paris / Viena

Seleção 22 7 3.140 4.320

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visitas Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas. 
Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste e Viena.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Eurotunel, Bruges,Haia, Frankfurt, 
Erfurt,Dresden, Bratislava, 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; London by Night; Lon-
don Eye e Passeio de barco pelo Tâmisa; Visita panorâmica e 
passeio pelos canais de Bruges; Marken e Volendam; Berlim 
noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Karlovy 
Vary; Concierto vienés.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 19 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22400 3.800 / 4.980 3.565 / 4.745 4.225 / 5.405

Paris, Londres, Paises Baixos, Alemanha e Leste Europeu PLUS
ST22400 >> Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação…

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e 
ao Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde 
visitaremos um dos melhores acervos artísticos do 
mundo. À noite, você terá a oportunidade de conhe-
cer alguns dos shows mais simbólicos de Paris, fre-
quentando um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, visita opcional 
com o nosso guia local o Palácio de Versalhes e seus 
jardins. À tarde, visita opcional, onde além de con-
hecer alguns dos lugares mais monumentais da ci-
dade, você poderá desfrutar de Paris de outro ponto 
de vista, fazendo um belo passeio de barco no Sena, 
onde passaremos por alguns dos lugares mais em-
blemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear 
pelas ruas da moda ou passear pelos diferentes bai-
rros da capital do Sena, desde o tradicional bairro 
de Le Marais, ao revolucionário distrito financeiro de 
La Defense, onde se destaca o Grande Arco de La 
Defense. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 
ao hotel. Dia livre. Ao final da tarde, sempre que o 
tempo permitir, se reunirá com seu guia acompan-
hante na recepção do hotel. Jantar. Caso deseje, 
poderá realizar, opcionalmente, London by night em 
que terá um primeiro contato com a noite londrina. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
South Kensington e Knightsbridge, o Royal Albert 
Hall, Piccadilly Circus e Trafalgar, a Abadia, as ca-
sas do Parlamento e o famoso Big Ben, Palácio de 
Buckingham, etc. Restante do dia livre. Se desejar, 
poderá realizar uma interessante excursão opcional 
um passeio ao longo do Tâmisa, passando pelos mo-

numentos mais importantes da cidade e também su-
biremos (entrada incluída) ao London Eye, a grande 
roda-gigante de 135 metros de altura. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional para Oxford, onde está localizada 
uma das universidades mais famosas do mundo, que 
data do século XIII. Visitaremos um dos seus famo-
sos Colégios (entrada incluída) e também teremos 
tempo livre. Esta excursão opcional continuará a 
Windsor, onde podemos descobrir uma cidade espe-
cial e onde podemos admirar o majestoso exterior do 
Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atraves-
sar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos. para depois conhecer Bruges. Almoço e 
tempo livre para desfrutar do encanto das suas casas 
e canais. Se desejar, pode fazer uma visita panorâ-
mica opcional com guia local, incluindo passeio de 
barco pelos canais, (condicionado à temporada de 
operação do barco, que será substituída por assis-
tência a uma cervejaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas do 
Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Mi-
guel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Palácio 
da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para Haia, 
sede do governo dos Países Baixos e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio de 
barco, descobrindo a cidade a partir dos seus canais. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
etc. Também visitaremos uma fábrica de lapidação 
de diamantes. Restante do dia livre ou, se desejar, 
você pode fazer uma excursão opcional para Marken, 
vila de pescadores com uma longa tradição pro-
testante, e Volendam, uma cidade católica. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que foi 

o edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo Rio 
Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhedos 
e castelos. Desembarque e continuação a Frankfurt, 
capital financeira da Alemanha e que durante dois 
séculos foi o lugar de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano Germânico. Tempo livre para 
conhecer Römerberg, o centro histórico, com suas 
casas patrícias do século XV. (Jantar Opção Pacote 
de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no cru-
zamento de antigas rotas comerciais e a capital da 
Turíngia. Tempo livre para visitar o centro histórico 
da cidade, praticamente intacto, no qual se destacam 
a catedral de Santa María e a igreja de São Severo, 
únicas na Europa de obras-primas arquitetônicas do 
gótico alemão, as casas em enxaimel e de o Kammer-
brucke, a ponte mais longa da Europa repleta de ca-
sas com oficinas de artesãos, galerias, pequenas ta-
bernas, lojas de música e antiguidades. Continuação 
para Berlim. Tempo livre para o primeiro contato com 
a capital da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão guiada opcional por Berlim à noi-
te, na qual visitaremos o bairro judeu, o cenário da 
trágica “noite de vidros quebrados” durante o perío-
do de Hitler, o bairro do governo com o Reichstag e 
a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, Postdamer 
Platz, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal : o Portão de Brandemburgo, a Ilha dos Museus, 
Alexander Platz, o bairro de São Nicolau, a praça do 
Gendarmerie, os restos do Muro, a avenida de Un-
ter den Linden, etc. (Almoço Opção Pacote de Re-
feições) Resto do livre ou, se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional a Potsdam. Conheceremos esta 
cidade que possui locais como o Barrio de los Ho-
landeses, jardins e palácios construídos a partir do 
século XVIII e hoje Patrimônio da Humanidade. Vi-
sitaremos o interior de um dos palácios construídos 
durante a presença da família real prussiana. Após 
esta visita opcional, você retornará a Berlim. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia para 
visitar a cidade de Dresden, conhecida como “Flo-
rença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, possibi-
lidade de uma visita panorâmica opcional com um 
guia local para admirar seu magnífico patrimônio 
artístico, devastado pelos bombardeios da Segunda 
Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a Sempero-
per, etc. e que hoje foram restaurados com maestria. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Continuação 

Paris, Londres, Paises Baixos, Alemanha e Leste Europeu
ST22399 >> Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena

Vista de Buda com o Palácio, a Ponte das Correntes, o Bastion dos Pescadores e San Esteban · Budapeste
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opcionalmente fazer uma excursão em que um 
agradável passeio de barco no Danúbio será com-
binado com a assistência de uma Festa Goulash, na 
qual você provará a famosa gastronomia húngara, 
bem como seus famosos vinhos, enquanto sabo-
reia um animado show de música e danças típicas. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BUDAPESTE - VIENA
Café da manhã. Manhã livre. Se desejar, você pode 
fazer uma excursão opcional na qual visitará a Gran-
de Sinagoga, fazendo um tour pelo bairro judeu, 
onde visitaremos o tradicional mercado de Klauzál, 
onde degustaremos uma refrescante bebida típica 
húngara (Almoço Opção Pacote de Refeições). Saí-
da para Viena. Na chegada, passaremos pela sede 
da ONU e cruzaremos o Danúbio, antes de seguir 
para o hotel. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: VIENA
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local: 
a monumental Ringstrasse, com Parlamento, a Ópe-
ra, a Igreja Votiva, os Museus de História da Arte 
e História Natural, a Câmara Municipal, a Bolsa de 
Valores, os pátios do Palácio Imperial de Hofburg, 
a rua Kartner Strasse e o Graben com a Coluna. da 
Peste, etc. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Resto do dia livre ou se desejar, haverá uma visi-
ta opcional à Ópera e ao Palácio de Schönbrunn. 
À noite, se desejar, poderá assistir opcionalmente 
a um concerto vienense, onde, entre outras peças 
da tradição musical europeia, estarão presentes as 
valsas mais representativas. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VIENA 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

para Praga. Tempo livre ou se desejar pode fazer 
um passeio noturno opcional pelo centro histórico. 
Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefei-
tura, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, 
Ponte Carlos, Praça Venceslau, etc. e restante do 
dia livre. (Almoço Opção Pacote de Refeições) Se 
desejar, para ter uma ideia completa da cidade, 
pode fazer uma visita opcional à chamada Praga 
Santa: Castelo de Praga com a Catedral de São Vito 
e o Antigo Palácio Real, local onde a centelha da 
Guerra dos 30 Anos após a defenestração dos no-
bres; El Callejón de Oro, etc. (Jantar Opção Pacote 
de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 
a Karlovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu 
grande importância durante o século 19 quando 
se tornou ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e local de descanso 
de grandes artistas. Faremos um passeio com o 
guia local pela cidade, para admirar, entre outros 
lugares, as belas colunatas construídas ao redor do 
rio Teplá para que os visitantes possam fazer cam-
inhadas e beber as águas termais protegidas das 
intempéries. Tempo livre até o retorno a Praga etc. 
Acomodação.

SÁBADO: PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPESTE
Café da manhã. Sairemos de Praga, cruzando a 
Boêmia e a Morávia, duas das regiões históricas 
da República Tcheca, até chegarmos à Eslováquia, 
onde visitaremos sua capital, Bratislava, que tam-
bém foi a capital da Hungria por um período, quan-
do aquele país foi ocupado pelo Império Otomano. 
Tempo livre para conhecer esta cidade maravilhosa, 
banhada pelo Danúbio e percorrer seu centro histó-
rico, onde se destacam suas encantadoras estátuas, 
além da riqueza monumental de suas animadas 
praças e vielas, com a Porta de São Miguel, a Ca-
tedral de São Martín, a Igreja Azul, v, o Palácio do 
Primaz, a Câmara Municipal, etc. Continuação para 
Budapeste. Jantar e acomodação.

DOMINGO: BUDAPESTE
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia local: 
Praça dos Heróis, o Parque Municipal, Avenida An-
drassy, as Pontes de Correntes, Isabel e Margarita, 
o bairro de Buda, o exterior da Igreja de Matias, o 
Bastião dos Pescadores, etc. (Almoço Opção Pa-
cote de Refeições) Tempo livre ou se desejar, você 
pode faça uma visita opcional com um guia local à 
“Budapeste histórica”, com bilhetes incluídos, ad-
mirando o interior do Parlamento, e a Basílica de 
Santo Estêvão. Além disso, se desejar, você pode 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Budapeste Mercure Korona Centro 4*
Viena Leonardo Hotel Vienna Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 26 · JUN 16 · JUL 14 · AGO 11 · SET 15

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22399 · Preço desde

3.030$  21 dias
 7 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22399 Paris / Viena

Seleção 21 7 3.030 4.160

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visitas Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas. 
Amsterdã, Berlim, Praga, Budapeste e Viena.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Eurotunel, Bruges,Haia, Frankfurt, 
Erfurt,Dresden, Bratislava, 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; London by Night; Lon-
don Eye e Passeio de barco pelo Tâmisa; Visita panorâmica e 
passeio pelos canais de Bruges; Marken e Volendam; Berlim 
noturno; Panorâmica de Dresden; Praga noturna; Karlovy 
Vary; Concierto vienés.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 19 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22399 3.690 / 4.820 3.455 / 4.585 4.115 / 5.245

Paris, Londres, Paises Baixos, Alemanha e Leste Europeu
ST22399 >> Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga > Budapeste > Viena
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação…

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. Restante do dia livre 
ou visita opcional às chamadas Galerias de Paris e 
ao Museu do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde 
visitaremos um dos melhores acervos artísticos do 
mundo. À noite, você terá a oportunidade de conhe-
cer alguns dos shows mais simbólicos de Paris, fre-
quentando um cabaret parisino. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. À tarde, faremos uma 
visita opcional, onde além de conhecer alguns dos 
lugares mais monumentais da cidade, você poderá 
desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fazendo 
um belo passeio de barco no Sena, onde passaremos 
por alguns dos lugares mais emblemáticos da capital 
francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 
Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 
os arquitetos mais importantes dos séculos XX e XXI 
deixaram sua marca em seus imponentes edifícios, 
onde se destaca o Grande Arco de La Defense, pro-
jetado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi 
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 
ao hotel. Dia livre para passear pela cidade. Ao final 
da tarde, sempre que o tempo permitir, se reunirá 
com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
South Kensington e Knightsbridge, onde encontra-
mos o Royal Albert Hall, o memorial Prince Albert e 
dois museus espetaculares: o Natural Sciences e o 
Victoria and Albert, muito perto da conhecida loja 
de departamentos Harrods, tudo nos arredores do 
autêntico pulmão de a cidade que é Hyde Park. Con-
tinuamos nosso tour por Chelsea com seu comércio 
exclusivo, o distrito das embaixadas de Belgravia e o 
cinema Mayfair, Piccadilly Circus e Trafalgar, praças 
famosas. Na Downing Street 10, em Westminster, 
poderemos fotografar a Abadia, as casas do Parla-
mento e o famoso Big Ben, para terminar no Palácio 
de Buckingham. Restante do dia livre. Se desejar, 
poderá realizar uma interessante excursão opcional 
um passeio ao longo do Tâmisa, passando pelos mo-
numentos mais importantes da cidade e também su-
biremos (entrada incluída) ao London Eye, a grande 
roda-gigante de 135 metros de altura, que está loca-
lizada nas margens do Tamisa e tornou-se a maior 
atração turística do Reino Unido. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer 
uma excursão opcional muito interessante na qual 
iremos a dois dos lugares mais emblemáticos da 
tradição britânica. Sairemos de Londres com o guia 
local, que nos acompanhará durante todo o passeio 
e seguiremos para Oxford, onde está localizada uma 
das universidades mais famosas do mundo, que data 
do século XIII. e figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, 
Lewis Carroll e Richard Burton estudaram aqui. Vi-
sitaremos um dos seus famosos Colégios (entrada 
incluída) e também teremos tempo livre para fazer 
algumas compras ou desfrutar de uns momentos de 
descanso, tomando um café numa das esplanadas da 
cidade. Esta excursão opcional continuará a Windsor, 
onde podemos descobrir uma cidade especial com 
ruas animadas de layout medieval, cheias de lojas, 
pitorescos pubs e casas de época em torno da praça 
central, onde podemos admirar o majestoso exterior 
do Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atraves-
sar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos. para depois conhecer a belíssima Região 
dos Flandres na Bélgica.e conhecer uma das mais be-
las cidades de Europa; Bruges. Almoço e tempo livre 
para desfrutar do encanto das suas casas e canais, 
do Lago do Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, 
a Basílica do Sangue Sagrado do século XII, onde se 
guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, 
etc. Se desejar, pode fazer uma visita panorâmica op-
cional com guia local, incluindo passeio de barco pe-
los canais, (condicionado à temporada de operação 
do barco, que será substituída por assistência a uma 
cervejaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas do 
Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Mi-
guel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Palácio 
da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para Haia, 
sede do governo dos Países Baixos, da academia in-
ternacional do Tribunal Supremo dos Países Baixos, 
do Tribunal Internacional e residência da família real 
holandesa. Continuação para Amsterdã. Possibilida-
de de, opcionalmente, fazer um passeio de barco, 
descobrindo a cidade a partir dos seus canais. (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes, onde aprendere-
mos todo o processo desde a extração do cristal bru-
to até a conversão em brilhante. Restante do dia livre 
ou, se desejar, você pode fazer uma excursão opcio-
nal que o envolverá na Holanda tradicional, visitando 
suas aldeias de pescadores, onde veremos a perfeita 
harmonia entre as diferentes comunidades culturais 
e religiosas na Holanda. Marken vila de pescadores 
com uma longa tradição protestante que era origi-
nalmente uma ilha e hoje se juntou ao continente por 
um dique e Volendam, uma cidade católica, onde, 
além de aproveitar para fazer compras interessantes, 
você pode saborear pratos de peixe, característica da 
região. Em ambos, ainda conservam-se as casas de 
madeira e alguns de seus habitantes vestem a vesti-
menta tradicional do país. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação roma-
na, onde se destaca sua bela Catedral gótica que foi 
o edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo Rio 
Reno, enquanto contemplamos povoados, vinhedos 
e castelos. Desembarque e continuação a Frankfurt, 
capital financeira da Alemanha e que durante dois 
séculos foi o lugar de coroação dos imperadores do 
Sacro Império Romano Germânico. Tempo livre para 
conhecer Römerberg, o centro histórico, com suas 
casas patrícias do século XV. (Jantar Opção Pacote 
de Refeições). Acomodação.

Paris, Londres, Paises Baixos, Alemanha e Praga
ST22401 >> Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga
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QUINTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Bairro Judeu, Praça da Cidade Velha com a Prefei-
tura, Igrejas de San Nicolás e Santa María de Týn, 
Ponte Carlos, Praça Venceslau, etc. e restante do 
dia livre. (Almoço Opção Pacote de Refeições) Se 
desejar, para ter uma ideia completa da cidade, 
pode fazer uma visita opcional à chamada Praga 
Santa: Castelo de Praga com a Catedral de São Vito 
e o Antigo Palácio Real, local onde a centelha da 
Guerra dos 30 Anos após a defenestração dos no-
bres; El Callejón de Oro, etc. (Jantar Opção Pacote 
de Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: PRAGA
Café da manhã. Dia livre ou excursão opcional 
a Karlovy Vary, uma cidade termal, que adquiriu 
grande importância durante o século 19 quando 
se tornou ponto de encontro da alta sociedade em 
busca de tratamentos termais e local de descanso 
de grandes artistas. Faremos um passeio com o 
guia local pela cidade, para admirar, entre outros 
lugares, as belas colunatas construídas ao redor do 
rio Teplá para que os visitantes possam fazer cam-
inhadas e beber as águas termais protegidas das 
intempéries. Tempo livre até o retorno a Praga etc. 
Acomodação.

SÁBADO: PRAGA 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no 
cruzamento de antigas rotas comerciais e a capi-
tal da Turíngia. Cidade da qual Lutero a elogiou em 
mais de uma ocasião, chamando-a de “A coroada 
por inúmeras torres”, pelo seu grande patrimônio 
artístico. Tempo livre para visitar o centro histórico 
da cidade, praticamente intacto, no qual se des-
tacam a catedral de Santa María e a igreja de São 
Severo, únicas na Europa de obras-primas arquite-
tônicas do gótico alemão, as casas em enxaimel e 
de o Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa 
repleta de casas com oficinas de artesãos, galerias, 
pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades. 
Continuação para Berlim. Tempo livre para o pri-
meiro contato com a capital da Alemanha. Jantar. 
Se desejar, você pode fazer uma excursão guiada 
opcional por Berlim à noite, na qual visitaremos o 
bairro judeu, o cenário da trágica “noite de vidros 
quebrados” durante o período de Hitler, o bai-
rro do governo com o Reichstag e a Chancelaria, 
a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, etc. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal pelos locais mais característicos da capital da 
Alemanha: veremos o Portão de Brandemburgo, 
um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha 
dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nico-
lau, a praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde 
Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Chur-
chill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, 
com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio 
Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que possui 
locais como o Barrio de los Holandeses, jardins e 
palácios construídos a partir do século XVIII e hoje 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o interior 
de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BERLIM - DRESDEN - PRAGA
Café da manhã e saída para a região da Saxônia 
para visitar a cidade de Dresden, conhecida como 
“Florença do Elba”. Tempo livre ou se desejar, pos-
sibilidade de uma visita panorâmica opcional com 
um guia local para admirar seu magnífico patri-
mônio artístico, devastado pelos bombardeios da 
Segunda Guerra Mundial: o Zwinger, a Hofkirche, a 
Semperoper, etc. e que hoje foram restaurados com 
maestria. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Continuação para Praga. Tempo livre ou se desejar 
pode fazer um passeio noturno opcional pelo cen-
tro histórico. Jantar e acomodação.

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Praga Clarion Congress Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 26 · JUN 16 · JUL 14 · AGO 11 · SET 15

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22401 · Preço desde

2.480$  17 dias
 5 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22401 Paris / Praga

Seleção 17 5 2.480 3.415

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visitas Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas. 
Amsterdã, Berlim e Praga.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Eurotunel, Bruges,Haia, Frankfurt, 
Erfurt,Dresden. 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; London by Night; Lon-
don Eye e Passeio de barco pelo Tâmisa; Visita panorâmica e 
passeio pelos canais de Bruges; Marken e Volendam; Berlim 
noturno; Panorâmica de Dresden.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 14 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22401 3.080 / 4.015 2.820 / 3.755 3.420 / 4.355

Paris, Londres, Paises Baixos, Alemanha e Praga
ST22401 >> Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim > Praga
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação…

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode 
opcionalmente visitar com o nosso guia local o 
Palácio de Versalhes e seus jardins. Era um sím-
bolo da monarquia francesa em seu esplendor e o 
modelo para residências reais em toda a Europa. 
À tarde, faremos uma visita opcional, onde além 
de conhecer alguns dos lugares mais monumen-
tais da cidade, você poderá desfrutar de Paris de 
outro ponto de vista, fazendo um belo passeio de 
barco no Sena, onde passaremos por alguns dos 
lugares mais emblemáticos da capital francesa. 
Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear 
pelas ruas da moda ou passear pelos diferentes bai-
rros da capital do Sena, desde o tradicional bairro 
de Le Marais, onde se encontra a bela Praça dos 
Vosges ao revolucionário distrito financeiro de La 
Defense, onde os arquitetos mais importantes dos 
séculos XX e XXI deixaram sua marca em seus im-
ponentes edifícios, onde se destaca o Grande Arco 
de La Defense, projetado pelo arquiteto Otto Von 
Spreckelsen, e que foi inaugurado em 1989 para 
comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 

ao hotel. Dia livre para passear por lugares tão em-
blemáticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, 
Hyde Park, etc. Ao final da tarde, sempre que o tem-
po permitir, se reunirá com seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. Jantar. Caso deseje, poderá 
realizar, opcionalmente, London by night em que terá 
um primeiro contato com a noite londrina, passan-
do pelas animadas áreas de Piccadilly Circus e Soho, 
pela City de Londres, Catedral de São Paulo,Ponte da 
Torre, Torre de Londres, o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhe-
cer a cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão 
opcional muito interessante na qual iremos a dois 
dos lugares mais emblemáticos da tradição britâni-

ca. Sairemos de Londres com o guia local, que nos 
acompanhará durante todo o passeio e seguiremos 
para Oxford, conhecida como “a Cidade das Agul-
has dos Sonhos” e onde está localizada uma das 
universidades mais famosas do mundo, que data do 
século XIII. e figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, 
Lewis Carroll e Richard Burton estudaram aqui. Vi-
sitaremos um dos seus famosos Colégios (entrada 
incluída) e também teremos tempo livre para fazer 
algumas compras ou desfrutar de uns momentos 
de descanso, tomando um café numa das esplana-
das da cidade. Esta excursão opcional continuará 
a Windsor, onde podemos descobrir uma cidade 
especial com ruas animadas de layout medieval, 
cheias de lojas, pitorescos pubs e casas de época 
em torno da praça central, onde podemos admi-
rar o majestoso exterior do Castelo de Windsor. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atraves-
sar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos. para depois conhecer a belíssima Região 
dos Flandres na Bélgica.e conhecer uma das mais be-
las cidades de Europa; Bruges. Almoço e tempo livre 
para desfrutar do encanto das suas casas e canais, 
do Lago do Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, 
a Basílica do Sangue Sagrado do século XII, onde se 
guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, 
etc. Se desejar, pode fazer uma visita panorâmica op-
cional com guia local, incluindo passeio de barco pe-
los canais, (condicionado à temporada de operação 
do barco, que será substituída por assistência a uma 
cervejaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o fa-
moso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Príncipes, 
onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa de 
Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel com 
a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) e acomodação.

Paris, Londres, Paises Baixos e Alemanha II
ST22523 >> Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim 
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fazer uma excursão guiada opcional por Berlim à 
noite, na qual visitaremos o bairro judeu, o cenário 
da trágica “noite de vidros quebrados” durante o 
período de Hitler, o bairro do governo com o Rei-
chstag e a Chancelaria, a Puerta de Brandenburg, 
Postdamer Platz, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal pelos locais mais característicos da capital da 
Alemanha: veremos o Portão de Brandemburgo, 
um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha 
dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nico-
lau, a praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde 
Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Chur-
chill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, 
com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio 
Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que possui 
locais como o Barrio de los Holandeses, jardins e 
palácios construídos a partir do século XVIII e hoje 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o interior 
de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BERLIM 
Café da manhã. Dia livre para aproveitar para con-
hecer a grande oferta cultural que a cidade oferece, 
visitando um de seus museus, fazendo um passeio 
de barco no rio Spree, ou conhecendo as últimas 
tendências arquitetônicas que se fazem nesta cida-
de. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: BERLIM 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes, onde aprende-
remos todo o processo desde a extração do cristal 
bruto até a conversão em brilhante. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 
a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda. Marken vila 
de pescadores com uma longa tradição protestante 
que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao 
continente por um dique e Volendam, uma cidade 
católica, onde, além de aproveitar para fazer com-
pras interessantes, você pode saborear pratos de 
peixe, característica da região. Em ambos, ainda 
conservam-se as casas de madeira e alguns de seus 
habitantes vestem a vestimenta tradicional do país. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua Catedral gótica que foi o 
edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo 
Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, vin-
hedos e castelos característicos da região da Renâ-
nia, onde nos encontramos. Desembarque e conti-
nuação a Frankfurt, capital financeira da Alemanha 
e que durante dois séculos foi o lugar de coroação 
dos imperadores do Sacro Império Romano Germâ-
nico. Tempo livre para conhecer Römerberg, o cen-
tro histórico, com suas casas patrícias do século XV. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, no cruzamento 
de antigas rotas comerciais e a capital da Turíngia. 
Cidade que foi ponto de encontro de intelectuais e 
centro nevrálgico da Reforma Protestante. Cidade 
da qual Lutero a elogiou em mais de uma ocasião, 
chamando-a de “A coroada por inúmeras torres”, 
pelo seu grande patrimônio artístico. Tempo livre 
para visitar o centro histórico da cidade, pratica-
mente intacto, no qual se destacam a catedral de 
Santa María e a igreja de São Severo, únicas na Eu-
ropa de obras-primas arquitetônicas do gótico ale-
mão, as casas em enxaimel e de o Kammerbrucke, 
a ponte mais longa da Europa repleta de casas com 
oficinas de artesãos, galerias, pequenas tabernas, 
lojas de música e antiguidades. Continuação para 
Berlim. Tempo livre para o primeiro contato com a 
capital da Alemanha. Jantar. Se desejar, você pode 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22523 · Preço desde

2.230$  15 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22523 Paris / Berlim

Seleção 15 4 2.230 3.085

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visitas Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas. 
Amsterdã e Berlim.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Eurotunel, Bruges,Haia, Frankfurt, 
Erfurt. 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; London by Night; Lon-
don Eye e Passeio de barco pelo Tâmisa; Visita panorâmica e 
passeio pelos canais de Bruges; Marken e Volendam; Berlim 
noturno.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 10 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22523 2.700 / 3.555 2.470 / 3.325 2.940 / 3.795

Paris, Londres, Paises Baixos e Alemanha II
ST22523 >> Paris > Londres > Bruges > Amsterdã > Frankfurt > Berlim 
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação…

SEXTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: La 
Place de la Concorde, uma das mais belas do mundo, 
a Ópera, Arc de Triomphe, Saint Germain, Bulevares 
etc. Restante do dia livre ou visita opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos mel-
hores acervos artísticos do mundo, que vão desde as 
obras-primas da antiguidade, como a Vênus de Milo 
e a Vitória Alada ao Pirâmide revolucionária de aço e 
vidro pelo arquiteto chinês-americano Ieo Ming Pei, 
que dá acesso ao museu. À noite, você terá a opor-
tunidade de conhecer alguns dos shows mais sim-
bólicos de Paris, frequentando um cabaret parisino. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente visitar com o nosso guia local o Palácio 
de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo da mo-
narquia francesa em seu esplendor e o modelo para 
residências reais em toda a Europa. À tarde, faremos 
uma visita opcional, onde além de conhecer alguns 
dos lugares mais monumentais da cidade, você po-
derá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fa-
zendo um belo passeio de barco no Sena, onde pas-
saremos por alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear pe-
las ruas da moda ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena, desde o tradicional bairro de Le 
Marais, onde se encontra a bela Praça dos Vosges ao 
revolucionário distrito financeiro de La Defense, onde 
os arquitetos mais importantes dos séculos XX e XXI 
deixaram sua marca em seus imponentes edifícios, 
onde se destaca o Grande Arco de La Defense, pro-
jetado pelo arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi 
inaugurado em 1989 para comemorar o bicentenário 
da Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES 
Café da manhã. Saída para Calais, cruzando o Canal 
da Mancha em ferry. Chegada em Londres e traslado 
ao hotel. Dia livre para passear por lugares tão em-
blemáticos como Oxford Str., Knightsbridge Road, 

Hyde Park, etc. Ao final da tarde, sempre que o tem-
po permitir, se reunirá com seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. Jantar. Caso deseje, poderá 
realizar, opcionalmente, London by night em que terá 
um primeiro contato com a noite londrina, passan-
do pelas animadas áreas de Piccadilly Circus e Soho, 
pela City de Londres, Catedral de São Paulo,Ponte da 
Torre, Torre de Londres, o Tâmisa, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
muito interessante na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Son-
hos” e onde está localizada uma das universidades 
mais famosas do mundo, que data do século XIII. e 
figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Carroll e 
Richard Burton estudaram aqui. Visitaremos um dos 
seus famosos Colégios (entrada incluída) e também 
teremos tempo livre para fazer algumas compras ou 
desfrutar de uns momentos de descanso, tomando 
um café numa das esplanadas da cidade. Esta excur-
são opcional continuará a Windsor, onde podemos 
descobrir uma cidade especial com ruas animadas 
de layout medieval, cheias de lojas, pitorescos pubs 
e casas de época em torno da praça central, onde 
podemos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atraves-
sar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração de 
35 minutos. para depois conhecer a belíssima Região 
dos Flandres na Bélgica.e conhecer uma das mais be-
las cidades de Europa; Bruges. Almoço e tempo livre 
para desfrutar do encanto das suas casas e canais, 
do Lago do Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, 
a Basílica do Sangue Sagrado do século XII, onde se 
guarda a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, 
etc. Se desejar, pode fazer uma visita panorâmica op-
cional com guia local, incluindo passeio de barco pe-
los canais, (condicionado à temporada de operação 
do barco, que será substituída por assistência a uma 
cervejaria), Jantar e acomodação.

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa.

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas do 
Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São Mi-
guel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Palácio 
da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para Haia, 
sede do governo dos Países Baixos, da academia in-
ternacional do Tribunal Supremo dos Países Baixos, 
do Tribunal Internacional e residência da família real 
holandesa. Continuação para Amsterdã. Possibili-
dade de, opcionalmente, fazer um passeio de barco 
inesquecível, descobrindo a cidade a partir dos seus 
canais, conhecendo entre outros locais o famoso 
Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Príncipes, onde 
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de o Kammerbrucke, a ponte mais longa da Europa 
repleta de casas com oficinas de artesãos, galerias, 
pequenas tabernas, lojas de música e antiguidades. 
Continuação para Berlim. Tempo livre para o pri-
meiro contato com a capital da Alemanha. Jantar. 
Se desejar, você pode fazer uma excursão guiada 
opcional por Berlim à noite, na qual visitaremos o 
bairro judeu, o cenário da trágica “noite de vidros 
quebrados” durante o período de Hitler, o bai-
rro do governo com o Reichstag e a Chancelaria, 
a Puerta de Brandenburg, Postdamer Platz, etc. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: BERLIM
Café da manhã. Passeio panorâmico com guia lo-
cal pelos locais mais característicos da capital da 
Alemanha: veremos o Portão de Brandemburgo, 
um dos símbolos mais importantes da cidade, a Ilha 
dos Museus, Alexander Platz, o bairro de São Nico-
lau, a praça do Gendarmerie, os restos do Muro, a 
avenida de Unter den Linden, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições) Resto do livre ou, se desejar, 
pode fazer uma excursão opcional a Potsdam, onde 
Truman, Stalin e Atlee, o sucessor de Winston Chur-
chill, decidiram em 1945 o destino da Alemanha, 
com a assinatura do Tratado de Potsdam no Palácio 
Cecilienhof. Conheceremos esta cidade que possui 
locais como o Barrio de los Holandeses, jardins e 
palácios construídos a partir do século XVIII e hoje 
Patrimônio da Humanidade. Visitaremos o interior 
de um dos palácios construídos durante a presença 
da família real prussiana. Após esta visita opcional, 
você retornará a Berlim. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

QUARTA-FEIRA: BERLIM 
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo com desti-
no à cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa de Anne 
Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel com a 
famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) e acomodação.

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes, onde aprende-
remos todo o processo desde a extração do cristal 
bruto até a conversão em brilhante. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 
a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda. Marken vila 
de pescadores com uma longa tradição protestante 
que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao 
continente por um dique e Volendam, uma cidade 
católica, onde, além de aproveitar para fazer com-
pras interessantes, você pode saborear pratos de 
peixe, característica da região. Em ambos, ainda 
conservam-se as casas de madeira e alguns de seus 
habitantes vestem a vestimenta tradicional do país. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua Catedral gótica que foi o 
edifício mais alto do mundo até finais do século XIX 
e foi praticamente o único que ficou em pé depois 
dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela tarde 
realizaremos um agradável passeio de barco pelo 
Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, vin-
hedos e castelos característicos da região da Renâ-
nia, onde nos encontramos. Desembarque e conti-
nuação a Frankfurt, capital financeira da Alemanha 
e que durante dois séculos foi o lugar de coroação 
dos imperadores do Sacro Império Romano Germâ-
nico. Tempo livre para conhecer Römerberg, o cen-
tro histórico, com suas casas patrícias do século XV. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - ERFURT - BERLIM
Café da manhã. Saída para Erfurt, localizada no 
cruzamento de antigas rotas comerciais e a capi-
tal da Turíngia. Cidade que foi ponto de encontro 
de intelectuais e centro nevrálgico da Reforma 
Protestante. Cidade da qual Lutero a elogiou em 
mais de uma ocasião, chamando-a de “A coroada 
por inúmeras torres”, pelo seu grande patrimônio 
artístico. Tempo livre para visitar o centro histórico 
da cidade, praticamente intacto, no qual se des-
tacam a catedral de Santa María e a igreja de São 
Severo, únicas na Europa de obras-primas arquite-
tônicas do gótico alemão, as casas em enxaimel e 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amsterdã Novotel Amsterdã City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Leonardo Royal Cidade 4* 
 Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4*
Berlim Park Inn Berlin Alexanderplatz Cidade 4* 
 Holiday Inn Berlin City East Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

(*)  Saídas especiais com guia acompa nhante em 
PORTUGUÊS (ver página 20):

· MAI 26 · JUN 16 · JUL 14 · AGO 11 · SET 15

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22403 · Preço desde

2.115$  14 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22403 Paris / Berlim

Seleção 14 4 2.115 2.920

Verifique os preços, disponibilidade e hotéis para a 
data de saída em www.specialtours.com

 O PREÇO INCLUI
- Traslados aeroporto - hotel - aeroporto.
-  Transporte em ônibus com ar condicionado, de acordo 

com o trajeto indicado.
-  Acomodação em hotéis programados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã diário, exceto no primeiro dia de viagem 

e no último, se o voo for muito cedo.
-  Acompanhamento de guia falando espanhol durante 

todo o circuito.
-  Jantares e almoços de acordo com o itinerário (sem 

bebidas).
-  Visitas com guia local e / ou excursões (segundo itine-

rário): Visitas Panorâmicas de Paris, Londres, Bruxelas. 
Amsterdã e Berlim.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Eurotunel, Bruges,Haia, Frankfurt, 
Erfurt. 

- Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; London by Night; Lon-
don Eye e Passeio de barco pelo Tâmisa; Visita panorâmica e 
passeio pelos canais de Bruges; Marken e Volendam; Berlim 
noturno.

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 10 refeições.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES REFEIÇÕES EXCURSÕES E REFEIÇÕES

ST22403 2.585 / 3.390 2.355 / 3.160 2.825 / 3.630
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