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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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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 
o cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode 
opcionalmente encontrar 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 monumentais 
da cidade, você poderá desfrutar de Paris de outro 
ponto de vista, fazendo um belo passeio de bar-
co no Sena, onde deixaremos nosso passo alguns 
dos lugares mais emblemáticos 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

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 
esplanadas. Sempre que o tempo permitir ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. À noite, se desejar, pode rea-
lizar 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, 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 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22447E · Preço desde

845$  7 dias
 2 refeições

ABR 04 MAI 02 JUN 06 JUL 04 AGO 01 SET 05
OUT 03 NOV 07 DEZ 05 JAN 02 FEV 06 MAR 06

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22447E Madri / Paris

Economy 7 2 845 1.150

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 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): Visita Panorâmica de Madri, Paris e Londres.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário)Burgos, Bordeaux, Chambord, Canal 
da Mancha.

-  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; Show de flamenco 
com bebida em Madri; Paris Iluminada; Versalhes; Londres à 
noite; London Eye e passeio de barco no Tamisa.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22447E 1.120 / 1.425

 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*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Madri e Paris “Turístico”
ST22447E >> Madri > Bordeaux > Paris 
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Palácio de Vidro no Retiro · Madri

Basílica de Saint Michel · Bordeaux
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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 
o cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode 
opcionalmente encontrar 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 monumentais 
da cidade, você poderá desfrutar de Paris de outro 
ponto de vista, fazendo um belo passeio de bar-
co no Sena, onde deixaremos nosso passo alguns 
dos lugares mais emblemáticos 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

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 
esplanadas. Sempre que o tempo permitir ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante 
na recepção do hotel. À noite, se desejar, pode rea-
lizar 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, 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 

(*) 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

ST22447 · Preço desde

925$  7 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22447 Madri / Paris

Seleção 7 2 925 1.270

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): Visita Panorâmica de Madri e Paris.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): Burgos, Bordeaux e Chambord.
-  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; Show de flamenco 
com bebida em Madri; Paris Iluminada; Versalhes.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22447 1.190 / 1.535

 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*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.
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Madri

Madri e Paris
ST22447 >> Madri > Bordeaux > Paris 

Detalhe do Arco do Carrousel · Paris

Catedral de Santa María · Burgos
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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, 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, 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 o cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode 
opcionalmente encontrar 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 monumentais 
da cidade, você poderá desfrutar de Paris de outro 
ponto de vista, fazendo um belo passeio de bar-
co no Sena, onde deixaremos nosso passo 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 

Madri, Paris e Londres “Turístico”
ST22414E >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres 

Panorâmica com a catedral · Burgos

Ponte da Torre · Londres
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Piccadilly, Soho, Tower Bridge, Torre de Londres, 
Catedral de São Paulo, a cidade, cidade financeira, 
etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica do mais carac-
terístico desta cidade com guia local. Passeio de 
ônibus para conhecer os principais itens desta fas-
cinante cidade. South Kensington e Knightsbridge, 
onde encontramos o Royal Albert Hall, o memo-
rial Prince Albert e dois museus espetaculares: o 
Natural Sciences e o Victoria and Albert, muito 
perto da conhecida loja de departamentos Harro-
ds, 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, 
Piccadilly 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, po-
derá realizar uma interessante excursão opcional 
um passeio ao longo do Tâmisa, passando pelos 
monumentos mais importantes da cidade e tam-
bém subiremos (entrada incluída) ao London Eye, 
a grande roda-gigante de 135 metros de altura, 
que está localizada nas margens do Tamisa e tor-
nou-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 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: LONDRES
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

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 e travessia do 
Canal da Mancha de balsa. Continuação para Lon-
dres e tarde livre para visitar lugares emblemáticos 
como Oxford Str, Knightsbridge Road, Jantar. Se 
desejar, você pode fazer uma excursão opcional 
com um guia local, London by Night na qual você 
terá um primeiro contato com a noite londrina, 
passando pelas áreas mais representativas: Tâmisa, 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22414E · Preço desde

1.430$  11 dias
 3 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

ST22414E Madri / Londres

Economy 11 3 1.430 1.965

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): Visita Panorâmica de Madri, Paris e Londres.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário)Burgos, Bordeaux, Chambord, Canal 
da Mancha.

-  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; Show de flamenco 
com bebida em Madri; Paris Iluminada; Versalhes; Londres à 
noite; London Eye e passeio de barco no Tamisa.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22414E 1.850 / 2.385

 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
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Madri, Paris e Londres “Turístico”
ST22414E >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres 
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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, 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 o 
cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode 
opcionalmente encontrar 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 monumentais 
da cidade, você poderá desfrutar de Paris de outro 
ponto de vista, fazendo um belo passeio de bar-
co no Sena, onde deixaremos nosso passo 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 

Madri, Paris e Londres
ST22414 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres 

Catedral da Almudena e Palácio Real · Madri

Prefeitura · Paris
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cus 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 do mais carac-
terístico desta cidade com guia local. Passeio de 
ônibus para conhecer os principais itens desta fas-
cinante cidade. South Kensington e Knightsbridge, 
onde encontramos o Royal Albert Hall, o memo-
rial Prince Albert e dois museus espetaculares: o 
Natural Sciences e o Victoria and Albert, muito 
perto da conhecida loja de departamentos Harro-
ds, 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, 
Piccadilly 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, po-
derá realizar uma interessante excursão opcional 
um passeio ao longo do Tâmisa, passando pelos 
monumentos mais importantes da cidade e tam-
bém subiremos (entrada incluída) ao London Eye, 
a grande roda-gigante de 135 metros de altura, 
que está localizada nas margens do Tamisa e tor-
nou-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 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: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo à sua cida-
de de destino. Fim dos nossos serviços. n

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
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha 
em ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. 
Dia livre para passear por lugares tão emblemáti-
cos como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde 
Park, etc. 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 Cir-

(*) 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

ST22414 · Preço desde

1.645$  11 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22414 Madri / Londres

Seleção 11 3 1.645 2.310

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): Visita Panorâmica de Madri, Paris e Londres.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário)Burgos, Bordeaux, Chambord, Canal 
da Mancha.

-  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; Show de flamenco 
com bebida em Madri; Paris Iluminada; Versalhes; Londres à 
noite; London Eye e passeio de barco no Tamisa.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22414 2.115 / 2.780

 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
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Madri, Paris e Londres
ST22414 >> Madri > Bordeaux > Paris > Londres 
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QUARTA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre para um primeiro contato com esta bela cidade, 
e curtir sua gente, ou fazer uma pausa em algumas 
das muitas esplanadas que pontilham a cidade, cur-
tindo a vida urbana de Madri. 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 caminho, 
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 construir pelo emir Abd-.
al-Rahman I, e que após várias ampliações atingiu 
24.000 m. Córdoba também é conhecida por seu 
bem preservado bairro judeu e por seus típicos pá-
tios.Tempo livre ou se desejar, pode-se fazer um tour 
guiado opcional pela cidade com entrada na Mes-
quita. Partida para Sevilha. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

SEXTA-FEIRA: SEVILHA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local. 
Faremos um tour completo pela capital de Sevilha, 
destacando: Plaza de España, localizada no coração 
do conhecido Parque de María Luisa e construída 
por ocasião da Exposição Universal de 1929, Bairro 
de Santa Cruz, o antigo Bairro judeu que hoje é um 
dos bairros mais característicos da cidade, de ruas 
em adarve, casas caiadas de branco com as típicas 
treliças e pequenas praças, o exterior da Giralda era 
um antigo minarete da mesquita e hoje faz parte da 
catedral complexo, a Catedral de Sevilha é a maior 
do mundo construída em estilo gótico. Em nosso 
passeio também passaremos pelo antigo Arquivo 
das Índias, a Torre del Oro, os jardins Murillo, a Maes-
tranza e o bairro de Triana, berço de grandes artistas. 
Tarde livre à sua disposição para continuar camin-
hando e curtindo esta bela cidade. 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 nosso roteiro nos levará a con-
hecer uma das mais belas aldeias brancas da An-
daluzia: Ronda e dois dos destinos turísticos mais 
prestigiosos da Costa del Sol: Puerto Banús, Málaga. 
Primeiro iremos para Ronda. Tempo livre para ad-
mirar 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 Banús, conhecida por 

seus iates, sua elegância e por ser um dos pontos 
de encontro da Alta Sociedade internacional. Conti-
nuação para Málaga, capital da Costa del Sol e local 
onde nasceu Pablo Ruiz Picasso. Visita panorâmica 
com guia local da cidade onde, além de seu porto, 
serão conhecidos os monumentos mais importan-
tes, muitos deles localizados no Monte Gibralfaro e 
seus arredores. Uma viagem pelas diferentes culturas 
que passaram por esta cidade desde a época roma-
na com o teatro do século I até a Málaga atual sem 
esquecer os importantes vestígios da época muçul-
mana, da qual se preserva o castelo do século XIV, 
a Alcazaba, palácio - Fortaleza nazarí do século XI, 
entre outros locais. Jantar e acomodação.

DOMINGO: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Partida com destino a Granada, si-
tuada a meio caminho entre o Mar Mediterrâneo e a 
serra de Sierra Nevada e situada sobre os cursos dos 

rios Genil e Darro, é, sem dúvida, a cidade que mais 
elogiou ao longo dos tempos de viajantes, geógra-
fos, historiadores e escritores de todas as idades que 
se apaixonaram por suas belezas. Visita panorâmica 
com um guia local da cidade: Visitaremos entre ou-
tros lugares a área universitária, a parte moderna da 
cidade com o Palácio de Congressos, o antigo souk, 
o Mirador de San Cristóbal que domina a cidadela de 
Albaicín, um labirinto de estreitas ruas perfumadas 
de jasmim, depois faremos uma visita guiada à Al-
hambra (entrada incluída), assim chamada em árabe 
por suas paredes avermelhadas (“Qa’lat al - Hamra 
‘”, Castelo Vermelho, um dos símbolos mais impor-
tantes da Espanha Muçulmana Com uma privilegiada 
localização estratégica em frente aos bairros Albaicín 
e Alcazaba, durante esta visita poderemos descobrir 
todos os seus segredos, as suas lendas, as suas to-
rres, as suas fontes, os seus quartos, os seus pátios e 
jardins que o transportarão até uma época lendária.

Madri, Andaluzia e Paris
ST22614 >> Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri > Bordeaux > Paris 

Ilhas de Cité e San Luis · Paris

A Ponte Nova · Ronda
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Foi declarado em 1984 Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Também pode aproveitar para sabo-
rear especialidades gastronómicas como morcela, 
queijos frescos ou as excelentes carnes da região, 
continuando o caminho e passando junto ao Des-
filadeiro de Pancorbo, depois de percorrer o País 
Basco e a reserva natural de Las Landas. Chega-
mos a Bordeaux, a capital da região francesa de 
Aquitânia, famosa por possuir um dos portos flu-
viais mais importantes da Europa e por seus exce-
lentes 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 renascen-
tistas. Tempo livre para a visita do mais represen-
tativo deles, o Castelo de Chambord, mandado 
construir em meados do século XVI por Francisco 
I para ser utilizado como pavilhão de caça, estan-
do 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 considerada por muitos a 
mais bela do mundo. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). 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 
o cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode 
opcionalmente encontrar com o nosso guia local o 
Palácio de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo 
da monarquia francesa e o modelo para residências 
reais em toda a Europa. À tarde, faremos uma visita 
opcional, onde além de conhecer alguns dos luga-
res mais monumentais da cidade, você poderá des-
frutar de Paris de outro ponto de vista, fazendo um 
belo passeio de barco no Sena, onde deixaremos 
nosso passo alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo à sua cida-
de de destino. Fim dos nossos serviços. n

A ordem das visitas pode variar 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 declara-
da Patrimônio da Humanidade em 2003. Almoço. 
Continuaremos em direção ao desfiladeiro de Des-
peñaperros, antigo ninho de bandidos que comu-
nica a Andaluzia com Castilla - La Mancha, terras 
onde se desenvolve a obra-prima da língua castel-
hana, Dom Quijote de la Mancha. Chegada a Madri 
e, se desejar, à noite poderá fazer um aagradável 
passeio noturno opcional com nosso guia acom-
panhante, onde poderá desfrutar da animada vida 
noturna de Madri e saborear umas típicas tapas 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, 
atravessando o Sistema Central para chegar a Bur-
gos, a antiga capital de Castela de 1236 até a che-
gada 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 edifício mais representativo da cidade. 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22614 · Preço desde

1.740$  12 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 25 MAI / 21 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22614 Madri / Paris

Seleção 12 3 1.740 2.375

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): Panorâmicas de Sevilha, Granada com visita à 
Alhambra (com entrada incluída), Úbeda, Madri e Paris

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, 
Costa do Sol, 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:
Visita de Córdoba com entrada para la Alhambra;  Passeio 
noturno com tapas em Madri;  Paris Iluminada;  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 5 refeições.

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

ST22614 1.990 / 2.625 1.830 / 2.465 2.080 / 2.715

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Sevilha Silken Al Andalus Cidade 4* 
 Exe Macarena Cidade 4*
Granada Saray Centro 4* 
 Macia Real de la Alhambra Cidade 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 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.

Madri, Andaluzia e Paris
ST22614 >> Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri > Bordeaux > Paris 
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QUARTA-FEIRA: MADRI
Chegada a Madri e traslado ao hotel. Restante do dia 
livre para um primeiro contato com esta bela cidade, 
e curtir sua gente, ou fazer uma pausa em algumas 
das muitas esplanadas que pontilham a cidade, cur-
tindo a vida urbana de Madri. 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 caminho, 
chegamos a Córdoba, uma das maiores da Europa 
durante o século 10, quando era a capital do califa-
do independente, daí a importância de sua mesquita 
mandada construir pelo emir Abd-.al-Rahman I, e 
que após várias ampliações atingiu 24.000 m. Cór-
doba também é conhecida por seu bem preservado 
bairro judeu e por seus típicos pátios. Tempo livre 
ou se desejar, tour guiado opcional 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. 
Faremos um tour completo pela capital de Sevilha, 
destacando: Plaza de España, localizada no coração 
do conhecido Parque de María Luisa e construída 
por ocasião da Exposição Universal de 1929, Bairro 
de Santa Cruz, o antigo Bairro judeu que hoje é um 
dos bairros mais característicos da cidade, de ruas 
em adarve, casas caiadas de branco com as típicas 
treliças e pequenas praças, o exterior da Giralda era 
um antigo minarete da mesquita e hoje faz parte da 
catedral complexo, a Catedral de Sevilha é a maior 
do mundo construída em estilo gótico. Em nosso 
passeio também passaremos pelo antigo Arquivo 
das Índias, a Torre del Oro, os jardins Murillo, a Maes-
tranza e o bairro de Triana, berço de grandes artistas. 
Tarde livre à sua disposição para continuar camin-
hando e curtindo esta bela cidade. 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 nosso roteiro nos levará a con-
hecer uma das mais belas aldeias brancas da An-
daluzia: Ronda e dois dos destinos turísticos mais 
prestigiosos da Costa del Sol: Puerto Banús, Málaga. 
Primeiro iremos para Ronda. Tempo livre para ad-
mirar 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 Banús, conhecida por 
seus iates, sua elegância e por ser um dos pontos 

de encontro da Alta Sociedade internacional. Conti-
nuação para Málaga, capital da Costa del Sol e local 
onde nasceu Pablo Ruiz Picasso. Visita panorâmica 
com guia local da cidade onde, além de seu porto, 
serão conhecidos os monumentos mais importan-
tes, muitos deles localizados no Monte Gibralfaro e 
seus arredores. Uma viagem pelas diferentes culturas 
que passaram por esta cidade desde a época roma-
na com o teatro do século I até a Málaga atual sem 
esquecer os importantes vestígios da época muçul-
mana, da qual se preserva o castelo do século XIV, 
a Alcazaba, palácio - Fortaleza nazarí do século XI, 
entre outros locais. Jantar e acomodação.

DOMINGO: MÁLAGA - GRANADA
Café da manhã. Partida com destino a Granada, si-
tuada a meio caminho entre o Mar Mediterrâneo e a 
serra de Sierra Nevada e situada sobre os cursos dos 
rios Genil e Darro, é, sem dúvida, a cidade que mais 
elogiou ao longo dos tempos de viajantes, geógra-
fos, historiadores e escritores de todas as idades que 
se apaixonaram por suas belezas. Visita panorâmica 
com um guia local da cidade: Visitaremos entre ou-
tros lugares a área universitária, a parte moderna da 
cidade com o Palácio de Congressos, o antigo souk, 
o Mirador de San Cristóbal que domina a cidadela de 
Albaicín, um labirinto de estreitas ruas perfumadas 
de jasmim, depois faremos uma visita guiada à Al-
hambra (entrada incluída), assim chamada em árabe 
por suas paredes avermelhadas (“Qa’lat al - Hamra 
‘”, Castelo Vermelho, um dos símbolos mais impor-
tantes da Espanha Muçulmana Com uma privilegiada 
localização estratégica em frente aos bairros Albaicín 
e Alcazaba, durante esta visita poderemos descobrir 
todos os seus segredos, as suas lendas, as suas to-
rres, as suas fontes, os seus quartos, os seus pátios e 
jardins que o transportarão até uma época lendária. 
A ordem das visitas pode variar dependendo da hora 
de entrada na Alhambra. Acomodação.

* Devido às atuais restrições à entrada para visitar o 
interior da Alhambra, esta será eventualmente subs-
tituída pela visita guiada ao interior da Catedral 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 apre-
ciado 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 declarada Patrimônio 
da Humanidade em 2003. Almoço. Continuaremos 
em direção ao desfiladeiro de Despeñaperros, an-
tigo ninho de bandidos que comunica a Andaluzia 
com Castilla - La Mancha, terras onde se desenvol-
ve a obra-prima da língua castelhana, Dom Quijote 

de la Mancha. Chegada a Madri e, se desejar, à noite 
poderá fazer um agradável passeio noturno opcional 
com nosso guia acompanhante, onde poderá des-
frutar da animada vida noturna de Madri e saborear 
umas típicas tapas nas proximidades da Praça Maior.. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: MADRI
Café da manhã e visita panorâmica com guia lo-
cal 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 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 
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.

Madri, Andaluzia, Paris e Londres
ST22615 >> Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri > Bordeaux > Paris > Londres 

Panorâmica com a Praça de Touros · Málaga
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Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus es-
petaculares: o Natural Sciences e o Victoria and 
Albert. Continuamos 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 Parlamento e o famoso Big Ben, para 
terminar no Palácio de Buckingham. 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, nas margens do Tamisa. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer 
uma excursão opcional 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 univer-
sidades mais famosas do mundo, que data do sécu-
lo XIII. 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
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo à sua cida-
de de destino. Fim dos nossos serviços. n

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 
o cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode op-
cionalmente encontrar com o nosso guia local o Pa-
lácio 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 
deixaremos nosso passo alguns dos lugares mais 
emblemáticos da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, 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 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 des-
taca o Grande Arco de La Defense, projetado pelo 
arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi inaugu-
rado 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., Hyde Park, etc. Ao final da tarde, sem-
pre 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 Picca-
dilly 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 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Madri Santos Praga Cidade 4* 
 AC Cuzco Centro 4*
Sevilha Silken Al Andalus Cidade 4* 
 Exe Macarena Cidade 4*
Granada Saray Centro 4* 
 Macia Real de la Alhambra Cidade 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 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
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22615 · Preço desde

2.530$  16 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 25 MAI / 21 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22615 Madri / Londres

Seleção 16 4 2.530 3.485

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): Panorâmicas de Sevilha, Granada com visita à 
Alhambra (com entrada incluída), Úbeda, Madri, Paris 
e Londres

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, 
Costa do Sol, Burgos, Bordeaux, Chambord e Canal da 
Mancha.

-  Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Visita de Córdoba com entrada para la Alhambra; Passeio 
noturno com tapas em Madri; Paris Iluminada; Versalhes; 
Londres à noite; London Eye e passeio de barco no Tamisa.

 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

ST22615 2.985 / 3.940 2.620 / 3.575 3.075 / 4.030

Madri, Andaluzia, Paris e Londres
ST22615 >> Madri > Sevilha > Málaga > Granada > Madri > Bordeaux > Paris > Londres 
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SÁBADO: BARCELONA
Chegada em Barcelona e traslado ao hotel. Resto do 
dia livre para um primeiro contato com esta bela ci-
dade, capital da Catalunha. Acomodação.

DOMINGO: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade onde 
visitaremos algumas de suas praças mais conheci-
das como a Catalunha, suas ruas típicas como Las 
Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família, uma 
obra expiatória e inacabada e um dos símbolos da 
arte modernista assim representado em Barcelona,   
etc. Tarde livre à sua disposição para continuar con-
hecendo esta bela cidade, aproveitando para fazer 
compras ou ver as obras de Antoni Gaudí, como o 
Parque Güell, o interior da Sagrada Família, ou La Pe-
drera, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, tempo livre 
para visitar a Basílica do Pilar, o maior templo barro-
co da Espanha e importante centro de peregrinação 
mariana, onde se destacam afrescos de grandes ar-
tistas como Goya e Francisco Bayeu, entre outros. 
Continuação para Madri. Se desejar, à noite, pode 
dar um agradável passeio noturno opcional com 
nosso guia acompanhante, onde poderá desfrutar 
da animada vida noturna de Madri e saborear umas 
típicas tapas 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, 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 camin-
ho e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, 
depois de percorrer o País Basco e a reserva na-
tural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a ca-
pital 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 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 

Barcelona, Madri e Paris
ST22616 >> Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris

Parque Güell · Barcelona

Basílica do Pilar · Zaragoza
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lácio de Versalhes e seus jardins. Era um símbolo 
da monarquia francesa em seu esplendor e o mo-
delo 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 poderá desfrutar de Paris de outro 
ponto de vista, fazendo um belo passeio de bar-
co no Sena, onde deixaremos nosso passo alguns 
dos lugares mais emblemáticos da capital francesa. 
Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no vôo à sua cida-
de de destino. Fim dos nossos serviços. n

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 me-
lhores 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 oportunidade de conhecer alguns dos shows 
mais simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le 
Lido. Acomodação.

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

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22616 · Preço desde

1.205$  9 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 16 ABR / 25 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22616 Barcelona / Paris

Seleção 9 2 1.205 1.680

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 Barcelona,   Panorâmica de Madri, 
Panorâmica de Paris

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): 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:
Passeio noturno com tapas em Madri; Show de flamenco 
com bebida em Madri; Paris Iluminada; Versalhes.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22616 1.470 / 1.945

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

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.

Barcelona, Madri e Paris
ST22616 >> Barcelona > Madri > Bordeaux > Paris
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SÁBADO: BARCELONA
Chegada em Barcelona e traslado ao hotel. Resto do 
dia livre para um primeiro contato com esta bela ci-
dade, capital da Catalunha. Acomodação.

DOMINGO: BARCELONA
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade onde 
visitaremos algumas de suas praças mais conheci-
das como a Catalunha, suas ruas típicas como Las 
Ramblas, o porto, o exterior da Sagrada Família, uma 
obra expiatória e inacabada e um dos símbolos da 
arte modernista assim representado em Barcelona,   
etc. Tarde livre à sua disposição para continuar con-
hecendo esta bela cidade, aproveitando para fazer 
compras ou ver as obras de Antoni Gaudí, como o 
Parque Güell, o interior da Sagrada Família, ou La Pe-
drera, etc. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRI
Café da manhã. Saída para Zaragoza, tempo livre 
para visitar a Basílica do Pilar, o maior templo barro-
co da Espanha e importante centro de peregrinação 
mariana, onde se destacam afrescos de grandes 
artistas como Goya e Francisco Bayeu, entre ou-
tros. Continuação para Madri. Se desejar, à noite, 
pode dar um agradável passeio noturno opcional 
com nosso guia acompanhante, onde poderá des-
frutar da animada vida noturna de Madri e saborear 
umas típicas tapas 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, 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 camin-
ho e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, 
depois de percorrer o País Basco e a reserva na-
tural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a ca-
pital 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 renascen-
tistas. Tempo livre para a visita do mais represen-
tativo deles, o Castelo de Chambord, mandado 
construir em meados do século XVI por Francisco I 
para ser utilizado como pavilhão de caça, estando 
localizado no coração de uma zona florestal cerca-
da por 31 km de muralha. Chegada a Paris. Tour op-
cional de Paris Iluminada onde podemos descobrir 
uma cidade 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 opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos me-
lhores 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 
oportunidade de conhecer alguns dos shows mais 
simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido. 
Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, você pode visi-
tar opcionalmente, com 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 
poderá desfrutar de Paris de outro ponto de vista, 
fazendo um belo passeio de barco no Sena, onde 
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cionalmente, London by night em que terá um pri-
meiro contato com a noite londrina, passando pelas 
animadas áreas de Piccadilly Circus e Soho, pela 
City de Londres, Catedral de São Paulo,Ponte da To-
rre, 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 
Harrods, 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, 
Piccadilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na 
Downing Street 10, em Westminster, poderemos fo-
tografar a Abadia, as casas do Parlamento e o famo-
so 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 monumentos mais im-
portantes 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 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 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
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no voo à sua cida-
de de destino. Fim dos nossos serviços. n

deixaremos nosso passo 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 
bairros da capital do Sena, desde o tradicional bai-
rro 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.

LUNES: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída para Calais e travessia do Ca-
nal da Mancha de balsa. Chegada 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 
reunirá com seu guia acompanhante na recepção 
do hotel. Jantar. Caso deseje, poderá realizar, op-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22619 · Preço desde

1.925$  13 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 16 ABR / 25 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22619 Barcelona / Londres

Seleção 13 3 1.925 2.720

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 Barcelona,   Panorâmica de Madri, 
Panorâmica de Paris, Panorâmica de Londres

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (segundo itinerário): Zaragoza, Burgos, Bordeaux, 
Chambord e Canal da Mancha.

-  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; Show de flamenco 
com bebida em Madri; Paris Iluminada; Versalhes; Londres à 
noite; London Eye e passeio de barco no Tamisa.

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22619 2.395 / 3.190

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

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*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.
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SÁBADO: LISBOA
Chegada a Lisboa, transfer para o hotel. Tempo li-
vre para curtir a capital portuguesa. Sempre que o 
horário de chegada do seu voo permitir, ao final da 
tarde você encontrará o guia acompanhante na rece-
pção 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 - MERIDA - MADRI
Após o Café da manhã, saída para Mérida, um dos 
lugares mais importantes da Espanha durante a ocu-
pação romana na Península Ibérica. Fundada por 
Octavio Augusto em 25 AC. C. com o nome de Eme-
rita Augusta e declarada Património Mundial 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. Se desejar, à noite, poderá 
fazer um agradável passeio noturno opcional com 
nosso guia acompanhante pelos lugares mais emble-
máticos da cidade, tendo a oportunidade de entrar 
na animada vida noturna madrilenha saboreando 
os típicos tapas nas proximidades da Plaza Mayor. 
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.

Lisboa, Madri e Paris “Turístico”
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Foi declarado em 1984 Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Também pode aproveitar para sabo-
rear especialidades gastronómicas como morcela, 
queijos frescos ou as excelentes carnes da região, 
continuando o caminho e passando junto ao Des-
filadeiro de Pancorbo, depois de percorrer o País 
Basco e a reserva natural de Las Landas. Chega-
mos a Bordeaux, a capital da região francesa de 
Aquitânia, famosa por possuir um dos portos flu-
viais mais importantes da Europa e por seus exce-
lentes 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 
o cabaré Le Lido. 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 monumentais 
da cidade, você poderá desfrutar de Paris de outro 
ponto de vista, fazendo um belo passeio de bar-
co no Sena, onde deixaremos nosso passo alguns 
dos lugares mais emblemáticos da capital francesa. 
Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no voo à sua cida-
de de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, 
atravessando o Sistema Central para chegar a Bur-
gos, a antiga capital de Castela de 1236 até a che-
gada 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 edifício mais representativo da cidade. 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22445E · Preço desde

1.070$  9 dias
 1 refeição

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

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22445E Lisboa / Paris

Seleção 9 1 1.070 1.475

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 de Lisboa, Madri e Paris
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 

guia (segundo itinerário): Mérida, 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:
Costa de Lisboa com: Sintra e Cascais; Passeio noturno com 
tapas em Madri; Show de flamenco com bebida em Madri; 
Paris Iluminada; 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 3 refeições.

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

ST22445E 1.395 / 1.800 1.145 / 1.550 1.470 / 1.875

 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*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Lisboa, Madri e Paris “Turístico”
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SÁBADO: LISBOA
Chegada a Lisboa, transfer para o hotel. Tempo li-
vre para curtir a capital portuguesa. Sempre que o 
horário de chegada do seu voo permitir, ao final da 
tarde você encontrará o guia acompanhante na rece-
pção 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 - MERIDA - MADRI
Após o Café da manhã, saída para Mérida, um dos 
lugares mais importantes da Espanha durante a ocu-
pação romana na Península Ibérica. Fundada por 
Octavio Augusto em 25 AC. C. com o nome de Eme-
rita Augusta e declarada Património Mundial 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. Se desejar, à noite, poderá 
fazer um agradável passeio noturno opcional com 
nosso guia acompanhante pelos lugares mais emble-
máticos da cidade, tendo a oportunidade de entrar 
na animada vida noturna madrilenha saboreando 
os típicos tapas nas proximidades da Plaza Mayor. 
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.

Lisboa, Madri e Paris
ST22445 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris 

Panorâmica da cidade · Madri

Palácio de Chambord · Vale do Loire
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Foi declarado em 1984 Patrimônio Mundial pela 
UNESCO. Também pode aproveitar para sabo-
rear especialidades gastronómicas como morcela, 
queijos frescos ou as excelentes carnes da região, 
continuando o caminho e passando junto ao Des-
filadeiro de Pancorbo, depois de percorrer o País 
Basco e a reserva natural de Las Landas. Chega-
mos a Bordeaux, a capital da região francesa de 
Aquitânia, famosa por possuir um dos portos flu-
viais mais importantes da Europa e por seus exce-
lentes 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 
o cabaré Le Lido. 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 monumentais 
da cidade, você poderá desfrutar de Paris de outro 
ponto de vista, fazendo um belo passeio de bar-
co no Sena, onde deixaremos nosso passo alguns 
dos lugares mais emblemáticos da capital francesa. 
Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no voo à sua cida-
de de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUARTA-FEIRA: MADRÍ - BURGOS - BORDEAUX
Café da manhã. Saída para terras castelhanas, 
atravessando o Sistema Central para chegar a Bur-
gos, a antiga capital de Castela de 1236 até a che-
gada 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 edifício mais representativo da cidade. 

(*) 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

ST22445 · Preço desde

1.190$  9 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 21 MAI / 1 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22445 Lisboa / Paris

Seleção 9 1 1.190 1.635

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

guia (segundo itinerário): Mérida, 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:
Costa de Lisboa com: Sintra e Cascais; Passeio noturno com 
tapas em Madri; Show de flamenco com bebida em Madri; 
Paris Iluminada; 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 3 refeições.

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

ST22445 1.505 / 1.950 1.280 / 1.725 1.595 / 2.040

 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*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Lisboa, Madri e Paris
ST22445 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris 
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SÁBADO: LISBOA
Chegada a Lisboa, transfer para o hotel. Tempo li-
vre para curtir a capital portuguesa. Sempre que o 
horário de chegada do seu voo permitir, ao final da 
tarde você encontrará o guia acompanhante na rece-
pção 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 - MERIDA - MADRI
Após o Café da manhã, saída para Mérida, um dos 
lugares mais importantes da Espanha durante a ocu-
pação romana na Península Ibérica. Fundada por 
Octavio Augusto em 25 AC. C. com o nome de Eme-
rita Augusta e declarada Património Mundial 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. Se desejar, à noite, poderá 
fazer um agradável passeio noturno opcional com 
nosso guia acompanhante pelos lugares mais emble-
máticos da cidade, tendo a oportunidade de entrar 
na animada vida noturna madrilenha saboreando 
os típicos tapas nas proximidades da Plaza Mayor. 
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 camin-
ho e passando junto ao Desfiladeiro de Pancorbo, 
depois de percorrer o País Basco e a reserva na-
tural de Las Landas. Chegamos a Bordeaux, a ca-
pital 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 utili-
zado 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 Ilu-

Lisboa, Madri, Paris e Londres “Turístico”
ST22408E >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Londres 

Old Royal Naval College em Greenwich · Londres

Centro histórico · Burgos
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passando pelas animadas áreas de Piccadilly Cir-
cus 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 es-
petaculares: o Natural Sciences e o Victoria and 
Albert, muito perto da conhecida loja de departa-
mentos Harrods, tudo nos arredores do autêntico 
pulmão de a cidade que é Hyde Park. Continuamos 
nosso tour por Chelsea com seu comércio exclusi-
vo, o distrito das embaixadas de Belgravia e o ci-
nema Mayfair, Piccadilly Circus e Trafalgar, praças 
famosas. Na Downing Street 10, em Westminster, 
poderemos fotografar a Abadia, as casas do Par-
lamento 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 monumentos mais importantes da cidade e 
também subiremos (entrada incluída) ao London 
Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de al-
tura, 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 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
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no voo à sua cida-
de de destino. Fim dos nossos serviços. n

minada 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 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 
o cabaré Le Lido. 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 monumentais 
da cidade, você poderá desfrutar de Paris de outro 
ponto de vista, fazendo um belo passeio de bar-
co no Sena, onde deixaremos nosso passo 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 
bairros da capital do Sena, desde o tradicional bai-
rro 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 e travessia do 
Canal da Mancha de balsa. Chegada em Londres. 
Dia livre para passear por lugares tão emblemáti-
cos como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde 
Park, etc. 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, 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22408E · Preço desde

1.720$  13 dias
 2 refeições

JUN 04 JUL 02 30 SET 03 OUT 01

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22408E Lisboa / Londres

Seleção 13 2 1.720 2.355

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 de Lisboa, Madri, Paris e Londres.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 

guia (segundo itinerário): Mérida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord e Canal da Mancha.

-  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; Show de flamenco com bebida em Madri; 
Paris Iluminada; Versalhes; Londres à noite; Passeio de barco 
pela London Eye e pelo Tâmisa.

 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

ST22408E 2.190 / 2.825 1.795 / 2.430 2.265 / 2.900

 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
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.

Lisboa, Madri, Paris e Londres “Turístico”
ST22408E >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Londres 
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SÁBADO: LISBOA
Chegada a Lisboa, transfer para o hotel. Tempo li-
vre para curtir a capital portuguesa. Sempre que o 
horário de chegada do seu voo permitir, ao final da 
tarde você encontrará o guia acompanhante na rece-
pção do hotel. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação.

DOMINGO: LISBOA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: o 
parque Eduardo VII, a Plaza del Marqués de Pombal, 
a Avenida da Liberdade, os Restauradores e o Ros-
sio situado na Baixa, a continuar pela Rua do Ouro 
e a Praça do Comércio, até chegarmos ao bairro de 
Alfama onde faremos um passeio, terminando nos 
arredores da Torre de Belém, onde visitaremos tam-
bém 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 resi-
dem as classes sociais mais altas em palácios român-
ticos do século XIX. Chegada a Cascais. villa elegante 
e um importante centro de pesca. Tempo livre e de-
pois visitaremos a “Boca do Inferno”, um belo lugar 
envolto em lendas e, além disso, desfrutaremos de 
maravilhosas vistas panorâmicas do Cabo da Roca, 
considerado o ponto mais ocidental do continen-
te 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, pode fazer uma visita nocturna opcional aos 
bairros mais animados de Lisboa.Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: LISBOA - MERIDA - MADRI
Após o Café da manhã, saída para Mérida, um dos 
lugares mais importantes da Espanha durante a ocu-
pação romana na Península Ibérica. Fundada por 
Octavio Augusto em 25 AC. C. com o nome de Eme-
rita Augusta e declarada Património Mundial 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. Se desejar, à noite, poderá fa-
zer um agradável passeio noturno opcional com nos-
so guia acompanhante pelos lugares mais emblemá-
ticos da cidade, tendo a oportunidade de entrar na 
vida noturna madrilenha saboreando os típicos tapas 
nas proximidades da Plaza Mayor. 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 chega-
da dos Reis Católicos. 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 carnes da região, continuando o caminho e pas-
sando 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 renascen-
tistas. Tempo livre para a visita do mais represen-
tativo deles, o Castelo de Chambord, mandado 
construir em meados do século XVI por Francisco I 
para ser utilizado como pavilhão de caça, estando 
localizado no coração de uma zona florestal cerca-
da por 31 km de muralha. Chegada a Paris. Tour op-
cional de Paris Iluminada onde podemos descobrir 
uma cidade 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 opcional às cha-
madas Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou 
ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos me-
lhores 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 
oportunidade de conhecer alguns dos shows mais 
simbólicos de Paris, frequentando o cabaré Le Lido. 
Acomodação.

Lisboa, Madri, Paris e Londres
ST22408 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Londres 
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lamento 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 monumentos mais importantes da cidade e 
também subiremos (entrada incluída) ao London 
Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de al-
tura, 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 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
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no voo à sua cida-
de de destino. Fim dos nossos serviços. n

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 monumentais 
da cidade, você poderá desfrutar de Paris de outro 
ponto de vista, fazendo um belo passeio de bar-
co no Sena, onde deixaremos nosso passo 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 
bairros da capital do Sena, desde o tradicional bai-
rro 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 e travessia do 
Canal da Mancha de balsa. Chegada em Londres. 
Dia livre para passear por lugares tão emblemáti-
cos como Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde 
Park, etc. 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 Cir-
cus 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 es-
petaculares: o Natural Sciences e o Victoria and 
Albert, muito perto da conhecida loja de departa-
mentos Harrods, tudo nos arredores do autêntico 
pulmão de a cidade que é Hyde Park. Continuamos 
nosso tour por Chelsea com seu comércio exclusi-
vo, o distrito das embaixadas de Belgravia e o ci-
nema Mayfair, Piccadilly Circus e Trafalgar, praças 
famosas. Na Downing Street 10, em Westminster, 
poderemos fotografar a Abadia, as casas do Par-

(*) 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

ST22408 · Preço desde

1.980$  13 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 21 MAI / 1 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22408 Lisboa / Londres

Seleção 13 2 1.980 2.745

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 de Lisboa, Madri, Paris e Londres
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 

guia (segundo itinerário): Mérida, Burgos, Bordeaux, 
Chambord e Canal da Mancha.

-  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; Show de flamenco com bebida em Madri; 
Paris Iluminada; Versalhes; Londres à noite; Passeio de barco 
pela London Eye e pelo Tâmisa.

 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

ST22408 2.500 / 3.265 2.070 / 2.835 2.590 / 3.355

Lisboa, Madri, Paris e Londres
ST22408 >> Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Londres 
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 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*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511.
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SEGUNDA-FEIRA: 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 
permita, ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - 
PORTO

Café da manhã. Saída em direção a Nazaré, uma 
cidade pitoresca de pescadores, uma das zonas de 
arenal mais bonitas da costa portuguesa. Tempo 
livre para percorrer a cidade. O nosso destino se-
guinte será a Batalha, onde vamos ter tempo livre 
para admirar o mosteiro, obra mestre da arte gótica 
manuelina, considerada uma das Sete Maravilhas de 
Portugal. Continuamos até Aveiro e tempo livre para 
conhecer a chamada Veneza Portuguesa, pelos seus 
canais que atravessam o centro da cidade e onde 
de forma opcional poderá dar um passeio no típico 
Moliceiro, que tem este nome porque antigamente 
estas embarcações transportavam uma alga chama-
da Molico. Destaca-se o bairro velho de “Beira Mar”, 
onde se conservam as casas tradicionais e os arma-
zéns de sal da Ria. Os azulejos são outros dos selos 
da cidade, e através deles podemos praticamente ler 
a história da cidade. Podemos encontrar os azulejos 
desde as casas antigas de pescadores até os edifí-
cios mais modernos. Continuamos até o Porto, onde 
vai perceber o ambiente boêmio das ruas e dos seus 
habitantes. (Jantar Opção Pacote de Refeições) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local, 
conhecendo o centro histórico considerado Patri-
mônio Mundial pela UNESCO, bem como alguns 
monumentos emblemáticos da cidade, como a Plaza 
de los Aliados, a Igreja da Lapa, cujo interior visita-
remos para conhecer o mausoléu onde coroação de 
D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal, oferecido à ci-
dade pela viúva Imperatriz Amélia de Beauharnais, 
que assim cumpriu o desejo do marido. A Catedral, 
edifício de estrutura românica, dos séculos XII e XIII, 
que sofreu grandes reformas no período barroco. etc. 
Restante do dia livre ou poderá de forma opcional 
realizar uma excursão onde visitaremos uma adega 
de vinho do porto e faremos um passeio de barco 
no Douro, de onde conheceremos as pontes mais 
importantes: Freixo, Dona Maria, San Juan, Infante, 
D. Luis I e a arrábida. Tarde livre em que, se desejar, 
poderá fazer uma interessante excursão opcional a 
Braga, que encontraremos com o nosso guia local, 
percorrendo sua bela cidade velha, que conhecia seu 
esplendor desde o século XVI, que se tornou uma 
cidade episcopal. hoje a cidade mais religiosa de 
Portugal e também conheceremos Bom Jesus, com 
sua espetacular escadaria barroca, o segundo cen-

tro religioso mais importante de Portugal depois de 
Fátima e ao qual subiremos no funicular mais antigo 
da Europa.Para terminar o dia regresso ao Porto, pro-
pomos uma excursão opcional à zona de Gaia para 
desfrutar de um jantar e um espectáculo de fados e 
danças populares, tudo regado a um bom vinho da 
região. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PORTO - VALE DO DOURO CENTRAL - VILA 
REAL - COIMBRA

Café da manhã partida para o Vale do Douro, che-
gada a Vila Real, cidade portuguesa fundada por 
camponeses e pastores para criar um local próxi-
mo de cultivos Onde residir Visitaremos o Solar de 
Mateus, onde é produzido o vinho de mesmo nome. 
Conheceremos este encantador palácio barroco de 
meados do século XVIII, cercado por vinhedos e de-
corado com esplêndidos jardins nos quais veremos 
uma grande variedade de espécies exóticas. O nosso 
percurso continuará pelo coração do vale do Douro, 
entre as vinhas em socalcos que se estendem entre o 
Pinhão e o Peso da Régua, admirando paisagens es-
petaculares, com colinas que chegam às margens do 
rio. Depois iremos a Coimbra, um dos centros univer-
sitários mais importantes da Europa. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
onde conheceremos os edifícios e monumentos mais 
importantes da cidade: Santa Clara-a-Nova, onde se 
encontra o túmulo de Santa Isabel, padroeira da ci-
dade e continuaremos pela Parte Alta de Coimbra o 
Almedina, onde desde o século XII viviam os aristo-
cratas, os clérigos e, mais tarde, os estudantes. Con-
heceremos, também, os pátios da universidade (En-
trada Incluída), a Capela de São Miguel e a Biblioteca 
Joanina, para continuar passeando pela Parte Baixa, 
zona do comércio, os artesãos e os bairros ao longo 
do rio. Continuação à Fátima, cidade muito conheci-
da no mundo depois da aparição que a Virgem reali-
za a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças 
pastorinhas perto da Cova da Iria. Desde então, mil-
hares de peregrinos e visitantes de todo o mundo 
vêm visitar a Capela das Aparições, construída em 
1919. Tempo livre. Jantar e acomodação.

SÁBADO: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã. Partida para Tomar, a cidade dos 
Cavaleiros Templários, um lugar mágico, repleto de 
uma arquitetura esplêndida e de grande relevância 
histórica, onde teremos a oportunidade de conhecer 
o Castelo - convento de Cristo (Entrada Incluída), 
declarado Patrimônio da Humanidade e que nos 
aproximará de a história dos Cavaleiros Templários 
e o tempo da exploração portuguesa, porque é pre-
ciso lembrar que Tomar foi o lar de Henrique, o Na-
vegador, que promoveu as explorações para o Novo 
Mundo. O nosso próximo destino será Óbidos, tempo 

livre nesta bela cidade cheia de charme, onde cam-
inhar pelas ruas é como voltar a tempos lendários, 
desfrutando não apenas do seu castelo atualmente 
convertido em pousada, de origem medieval, as pi-
torescas casas brancas, adornadas por azulejos azuis 
que contrastam com a vivacidade das cores das flo-
res que adornam suas janelas. Seguimos para Lisboa 
(Jantar Opção Pacote de Refeições) e 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
Após o Café da manhã, saída para Mérida, um dos 
lugares mais importantes da Espanha durante a ocu-
pação romana na Península Ibérica. Fundada por 
Octavio Augusto em 25 AC. C. com o nome de Eme-
rita Augusta e declarada Património Mundial 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. Se desejar, à noite, poderá 
fazer um agradável passeio noturno opcional com 
nosso guia acompanhante pelos lugares mais emble-
máticos da cidade, tendo a oportunidade de entrar 
na animada vida noturna madrilenha saboreando 
os típicos tapas 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 

O melhor de Portugal, Madri e Paris
ST22074 >> Lisboa > Porto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris 
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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 
o cabaré Le Lido. 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 monumentais 
da cidade, você poderá desfrutar de Paris de outro 
ponto de vista, fazendo um belo passeio de bar-
co no Sena, onde deixaremos nosso passo alguns 
dos lugares mais emblemáticos da capital francesa. 
Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no voo à sua cida-
de de destino. Fim dos nossos serviços. n

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 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 
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 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*S
Porto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Holiday Inn Express Porto City Centre Centro 3*
Coimbra Tryp Coimbra Cidade 4* 
 Dona Ines Cidade 3*
Fátima Santa Maria Centro 4* 
 Regina Centro 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.

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· MAI 16 · JUN 6 · JUL 4 · AGO 1 · SET 5

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22074 · Preço desde

1.885$  14 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 16 MAI / 26 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22074 Lisboa / Paris

Seleção 14 2 1.885 2.605

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 do Porto, Panorâmica de Coimbra com 
entrada à Universidade, Panorâmica de Lisboa, Panorâ-
mica de Madri e Panorâmica de Paris.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Nazaré, Batalha, Aveiro Vila Real, 
Solar Mateus (bilhetes incluídos), Vale do Douro, Fátima, 
Castelo-convento de Tomar (bilhete incluído), Óbidos, 
Mérida, Burgos, Bordeaux, Chambord, Canal da Mancha.

-  Seguro viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Visita a adegas e passeio de barco no Douro no Porto; Gui-
marães e Bom Jesus; Costa de Lisboa com: Sintra e Cascais; 
Passeio noturno com tapas em Madri; Show de flamenco 
com bebida em Madri; Paris Iluminada; 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 7 refeições.

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

ST22074 2.285 / 3.005 2.085 / 2.805 2.485 / 3.205

O melhor de Portugal, Madri e Paris
ST22074 >> Lisboa > Porto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris 
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SEGUNDA-FEIRA: 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 
permita, ao final da tarde, se reunirá com seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) Acomodação.

TERÇA-FEIRA: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - 
PORTO

Café da manhã. Saída em direção a Nazaré, uma ci-
dade pitoresca de pescadores. Tempo livre. O nosso 
destino seguinte será a Batalha, onde vamos ter tem-
po livre para admirar o mosteiro, obra mestre da arte 
gótica manuelina, considerada uma das Sete Mara-
vilhas de Portugal. Continuamos até Aveiro e tempo 
livre para conhecer a chamada Veneza Portuguesa, 
pelos seus canais que atravessam o centro da cidade 
e onde de forma opcional poderá dar um passeio no 
típico Moliceiro. Destaca-se o bairro velho de “Beira 
Mar”, onde se conservam as casas tradicionais e os 
armazéns de sal da Ria. Continuamos até o Porto, 
onde vai perceber o ambiente boêmio das ruas e dos 
seus habitantes. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
e acomodação.

QUARTA-FEIRA: PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local, 
conhecendo o centro histórico considerado Patrimô-
nio Mundial pela UNESCO, bem como alguns monu-
mentos emblemáticos da cidade, como a Plaza de los 
Aliados, a Igreja da Lapa, cujo interior visitaremos. A 
Catedral, edifício de estrutura românica, dos séculos 
XII e XIII, etc. Restante do dia livre ou poderá de for-
ma opcional realizar uma excursão onde visitaremos 
uma adega de vinho do porto e faremos um passeio 
de barco no Douro, de onde conheceremos as pon-
tes mais importantes: Freixo, Dona Maria, San Juan, 
Infante, D. Luis I e a arrábida. Tarde livre em que, se 
desejar, poderá fazer uma interessante excursão op-
cional a Braga, que encontraremos com o nosso guia 
local, percorrendo sua bela cidade velha, que con-
hecia seu esplendor desde o século XVI, que se tor-
nou uma cidade episcopal, e também conheceremos 
Bom Jesus, com sua espetacular escadaria barroca, 
ao qual subiremos no funicular mais antigo da Euro-
pa. Para terminar o dia regresso ao Porto, propomos 
uma excursão opcional à zona de Gaia para desfrutar 
de um jantar e um espectáculo de fados e danças 
populares, tudo regado a um bom vinho da região. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: PORTO - VALE DO DOURO CENTRAL - VILA 
REAL - COIMBRA

Café da manhã partida para o Vale do Douro, che-
gada a Vila Real, cidade portuguesa fundada por 
camponeses e pastores para criar um local próxi-
mo de cultivos Onde residir Visitaremos o Solar de 
Mateus, onde é produzido o vinho de mesmo nome. 

Conheceremos este encantador palácio barroco de 
meados do século XVIII, cercado por vinhedos e de-
corado com esplêndidos jardins nos quais veremos 
uma grande variedade de espécies exóticas. O nosso 
percurso continuará pelo coração do vale do Douro, 
entre as vinhas em socalcos que se estendem entre o 
Pinhão e o Peso da Régua, admirando paisagens es-
petaculares, com colinas que chegam às margens do 
rio. Depois iremos a Coimbra, um dos centros univer-
sitários mais importantes da Europa. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: COIMBRA - FÁTIMA
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Santa Clara-a-Nova, onde se encontra o túmulo de 
Santa Isabel, padroeira da cidade e continuaremos 
pela Parte Alta de Coimbra o Almedina, onde desde 
o século XII viviam os aristocratas, os clérigos e, mais 
tarde, os estudantes. Conheceremos, também, os 
pátios da universidade (Entrada Incluída), a Capela 
de São Miguel e a Biblioteca Joanina, para continuar 
passeando pela Parte Baixa, zona do comércio, os 
artesãos e os bairros ao longo do rio. Continuação 
à Fátima, cidade muito conhecida no mundo depois 
da aparição que a Virgem realiza a partir do dia 13 
de maio de 1917 às três crianças pastorinhas perto 
da Cova da Iria. Tempo livre. Jantar e acomodação.

SÁBADO: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Café da manhã. Partida para Tomar, a cidade dos 
Cavaleiros Templários, um lugar mágico, repleto de 
uma arquitetura esplêndida e de grande relevância 
histórica, onde teremos a oportunidade de conhecer 
o Castelo - convento de Cristo (Entrada Incluída), 
declarado Patrimônio da Humanidade e que nos 
aproximará de a história dos Cavaleiros Templá-
rios e o tempo da exploração portuguesa. O nosso 
próximo destino será Óbidos, tempo livre nesta bela 
cidade cheia de charme, desfrutando não apenas 
do seu castelo atualmente convertido em pousada, 
de origem medieval, as pitorescas casas brancas, 
adornadas por azulejos azuis que contrastam com 
a vivacidade das cores das flores que adornam suas 
janelas. Seguimos para Lisboa (Jantar Opção Pacote 
de Refeições) e 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 Comércio, até chegarmos ao famoso bairro 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 classes 

sociais mais altas em palácios românticos do século 
XIX. Chegada a Cascais. villa elegante e um impor-
tante centro de pesca. Tempo livre e depois visitare-
mos a “Boca do Inferno”, um belo lugar envolto em 
lendas e, além disso, desfrutaremos de maravilho-
sas vistas panorâmicas do Cabo da Roca, considera-
do 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, e saída para Mérida, um dos lugares 
mais importantes da Espanha durante a ocupação 
romana na Península Ibérica e declarada Património 
Mundial pela UNESCO em 1993 devido ao seu impor-
tante complexo arqueológico e monumental. Tempo 
livre para conhecer o fabuloso legado, onde se des-
taca o seu excelente teatro acústico e que ainda hoje 
funciona. Continuação em Madri. Se desejar, à noite, 
poderá fazer um agradável passeio noturno opcional 
com nosso guia acompanhante pelos lugares mais 
emblemáticos da cidade, tendo a oportunidade de 
entrar na animada vida noturna madrilenha sabo-
reando os típicos tapas 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 opcio-
nal muito completo para Toledo, cuja riqueza cultural 
é marcado pela convivência exemplar que existia na 
cidade entre as civilizações muçulmanas cristãs e 
hebraico, incluindo a entrada na Catedral, uma das 
obras-primas trabalhar de arte espanhola e como 
final deste dia à noite, você pode, opcionalmente, as-
sistir 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 Católi-
cos: Burgos. Tempo livre para conhecer seu centro 
histórico, onde se destaca a Catedral de Santa María 
La Mayor, do século XIII, declarado em 1984 Patrimô-
nio Mundial pela UNESCO. 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.

O melhor de Portugal, Madri, Paris e Londres
ST22111 >> Lisboa > Porto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Londres

Vista do Castelo dos Templarios · Tomar
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Dia livre. 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: 
South Kensington e Knightsbridge, o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e os museus Natu-
ral Sciences e o Victoria and Albert, 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 Parlamento e o famoso Big Ben, etc. 
Restante do dia livre. Se desejar, poderá realizar 
uma interessante 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 ou excursão opcional para 
Oxford, onde está localizada uma das universida-
des mais famosas do mundo. Visitaremos um dos 
seus famosos Colégios (entrada incluída) e também 
teremos tempo livre. Esta excursão opcional conti-
nuará a Windsor, onde podemos admirar o majes-
toso exterior do Castelo de Windsor. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Tempo livre até o horário do trasla-
do ao aeroporto para embarque no voo à sua cida-
de de destino. Fim dos nossos serviços. n

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 
o cabaré Le Lido. Acomodação.

SÁBADO: PARIS
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, visita opcio-
nal com o nosso guia local o Palácio de Versalhes e 
seus jardins. Era um símbolo da monarquia francesa 
em seu esplendor e o modelo para residências reais 
em toda a Europa. À tarde, faremos uma visita op-
cional, onde além de conhecer alguns dos lugares 
mais monumentais da cidade, você poderá desfru-
tar de Paris de outro ponto de vista, fazendo um 
belo passeio de barco no Sena, onde deixaremos 
nosso passo alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. Acomodação.

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, cpassear 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 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 des-
taca o Grande Arco de La Defense, projetado pelo 
arquiteto Otto Von Spreckelsen, e que foi inaugu-
rado em 1989 para comemorar o bicentenário da 
Revolução Francesa. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Café da manhã. Saída para Calais e travessia do 
Canal da Mancha de balsa. Chegada em Londres. 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat.

Lisboa Vip Entrecampos Cidade 4* 
 Roma Cidade 3*S
Porto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4* 
 Holiday Inn Express Porto City Centre Centro 3*
Coimbra Tryp Coimbra Cidade 4* 
 Dona Ines Cidade 3*
Fátima Santa Maria Centro 4* 
 Regina Centro 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*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
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 16 · JUN 6 · JUL 4 · AGO 1 · SET 5

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22111 · Preço desde

2.660$  18 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 16 MAI / 26 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22111 Lisboa / Londres

Seleção 18 3 2.660 3.700

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 do Porto, Panorâmica de Coimbra 
com entrada à Universidade, Panorâmica de Lisboa, Pa-
norâmica de Madri, Panorâmica de Paris e Panorâmica 
de Londres.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário): Nazaré, Batalha, Aveiro Vila Real, 
Solar Mateus (bilhetes incluídos), Vale do Douro, Fátima, 
Castelo-convento de Tomar (bilhete incluído), Óbidos, 
Mérida, Burgos, Bordeaux, Chambord, Canal da Mancha.

-  Seguro de viagem e IVA.

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Visita a adegas e passeio de barco no Douro no Porto; Gui-
marães e Bom Jesus; Costa de Lisboa com: Sintra e Cascais; 
Passeio noturno com tapas em Madri; Show de flamenco 
com bebida em Madri; Paris Iluminada; Versalhes; Londres à 
noite; London Eye e passeio de barco no Tamisa.

 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 8 refeições.

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

ST22111 3.260 / 4.300 2.860 / 3.900 3.460 / 4.500

O melhor de Portugal, Madri, Paris e Londres
ST22111 >> Lisboa > Porto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madri > Bordeaux > Paris > Londres
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