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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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americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À 
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns 
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando 
um cabaret parisino. Acomodação. 

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

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

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais român-
ticas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao 
final da tarde, se reunirá com seu guia acompan-
hante na recepção do hotel. À noite, se desejar, 
pode fazer um Tour opcional pela Paris Iluminada, 
onde podemos descobrir uma cidade considera-
da por muitos a mais bonita do mundo. Jantar e 
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-

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22205E · Preço desde

470$  4 dias
 1 refeição

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

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22205E Paris / Paris

Economy 4 1 470 610

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 planejados ou similares em 

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

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

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

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

rio): Panorâmica de Paris.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes. 

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22205E 610 / 750

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Escápate a Paris “Turístico” (quinta)
ST22205E >> Paris

FRANÇA

Paris
3

Prefeitura · Paris

Carrousel da Torre Eiffel · Paris
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americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. À 
noite, você terá a oportunidade de conhecer alguns 
dos shows mais simbólicos de Paris, frequentando 
um cabaret parisino. Acomodação. 

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

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

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais român-
ticas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao 
final da tarde, se reunirá com seu guia acompan-
hante na recepção do hotel. À noite, se desejar, 
pode fazer um Tour opcional pela Paris Iluminada, 
onde podemos descobrir uma cidade considera-
da por muitos a mais bonita do mundo. Jantar e 
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-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22205 · Preço desde

540$  4 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22205 Paris / Paris

Seleção 4 1 540 715

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 planejados ou similares em 

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

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

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

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

rio): Panorâmica de Paris.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes. 

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22205 675 / 850

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Escápate a Paris (quinta)
ST22205 >> Paris

FRANÇA

Paris
3

Notre Dame desde o Sena · Paris

Grande Arco da Defesa · Paris
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Palácio de Versalhes e seus jardins. Era um sím-
bolo da monarquia francesa em seu esplendor e o 
modelo para residências reais em toda a Europa. 
À tarde, faremos uma visita opcional, onde além 
de conhecer alguns dos lugares mais monumen-
tais da cidade, você poderá desfrutar de Paris de 
outro ponto de vista, fazendo um belo passeio de 
barco no Sena, onde passaremos por alguns dos 
lugares mais emblemáticos da capital francesa. 
Acomodação. 

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear 
pelas ruas da moda ou passear pelos diferentes 
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 Défense, projetado pelo arquiteto Otto Von 
Spreckelsen, e que foi inaugurado em 1989 para 
comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. 
Acomodação. 

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

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais român-
ticas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao 
final da tarde, se reunirá com seu guia acompan-
hante na recepção do hotel. À noite, se desejar, 
pode fazer um Tour opcional pela Paris Iluminada, 
onde podemos descobrir uma cidade considera-
da por muitos a mais bonita do mundo. Jantar e 
acomodação. 

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

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

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22622E · Preço desde

580$  5 dias
 1 refeição

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

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22622E Paris / Paris

Economy 5 1 580 765

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 planejados ou similares em 

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

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

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

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

rio): Panorâmica de Paris.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes. 

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22622E 720 / 905

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Escápate a Paris PLUS “Turístico”
ST22622E >> Paris

FRANÇA

Paris
4

Palácio de Luxemburgo · Paris

Catedral de Notre Dame · Paris
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Palácio de Versalhes e seus jardins. Era um sím-
bolo da monarquia francesa em seu esplendor e o 
modelo para residências reais em toda a Europa. 
À tarde, faremos uma visita opcional, onde além 
de conhecer alguns dos lugares mais monumen-
tais da cidade, você poderá desfrutar de Paris de 
outro ponto de vista, fazendo um belo passeio de 
barco no Sena, onde passaremos por alguns dos 
lugares mais emblemáticos da capital francesa. 
Acomodação. 

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear 
pelas ruas da moda ou passear pelos diferentes 
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 Défense, projetado pelo arquiteto Otto Von 
Spreckelsen, e que foi inaugurado em 1989 para 
comemorar o bicentenário da Revolução Francesa. 
Acomodação. 

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

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais român-
ticas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao 
final da tarde, se reunirá com seu guia acompan-
hante na recepção do hotel. À noite, se desejar, 
pode fazer um Tour opcional pela Paris Iluminada, 
onde podemos descobrir uma cidade considera-
da por muitos a mais bonita do mundo. Jantar e 
acomodação. 

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

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

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22622 · Preço desde

665$  5 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ITINERIO Paris / Paris

Seleção 5 1 665 895

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 planejados ou similares em 

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

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

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

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

rio): Panorâmica de Paris.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes. 

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22622 800 / 1.030

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Escápate a Paris PLUS
ST22622 >> Paris

FRANÇA

Paris
4

Praça da Concórdia · Paris

A Ópera Garnier · Paris
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QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um de seus 
muitos museus ou passear pelos bairros da capital 
do Sena. Se desejar, pode fazer uma excursão op-
cional para conhecer o Palácio de Versalhes, símbo-
lo da monarquia francesa e modelo de residências 
reais de toda a Europa. Em nossa visita guiada ire-
mos descobrir, além de seus belos jardins, as salas 
mais famosas do palácio como a famosa Galeria 
dos Espelhos, a capela real, as salas privadas, etc. 
Restante do dia livre ou visita opcional às chama-
das Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou ao 
Museu do Louvre, onde visitaremos um dos melho-
res 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. Acomodação. 

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

SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais român-
ticas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao 
final da tarde, se reunirá com seu guia acompan-
hante na recepção do hotel. À noite, se desejar, 
pode fazer um Tour opcional pela Paris Iluminada, 
onde podemos descobrir uma cidade considera-
da por muitos a mais bonita do mundo. Jantar e 
acomodação. 

TERÇA-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. À tarde faremos uma visita opcional, 
na qual além de conhecer alguns dos lugares mais 
monumentais da cidade, você poderá desfrutar de 
Paris de outro ponto de vista, fazendo um lindo 
passeio de barco pelo Sena em que deixaremos 
para trás alguns dos lugares mais emblemáticos da 
capital francesa. À noite, assistência opcional ao ca-
baré Le Lido. Acomodação. 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22204E · Preço desde

485$  4 dias
 1 refeição

ABR 18 - MAI 16 - JUN 20 - JUL 18 - AGO 15 - SET 19
OUT 17 - NOV 21 - DEZ 19 - JAN 16 - FEV 20 - MAR 20

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22204E Paris / Paris

Economy 4 1 485 625

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 planejados ou similares em 

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

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

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

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

rio): Panorâmica de Paris.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes. 

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22204E 625 / 765

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Ibis Defense Cidade 3* 
 Ibis Paris Porte de Montreuil Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Escápate a Paris “Turístico” (segunda)
ST22204E >> Paris

FRANÇA

Paris
3

Ponte de Aleixandre III e os Inválidos · Paris

Place du Tertre · Paris
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QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um de seus 
muitos museus ou passear pelos bairros da capital 
do Sena. Se desejar, pode fazer uma excursão op-
cional para conhecer o Palácio de Versalhes, símbo-
lo da monarquia francesa e modelo de residências 
reais de toda a Europa. Em nossa visita guiada ire-
mos descobrir, além de seus belos jardins, as salas 
mais famosas do palácio como a famosa Galeria 
dos Espelhos, a capela real, as salas privadas, etc. 
Restante do dia livre ou visita opcional às chama-
das Galerias de Paris e ao Museu do Perfume ou ao 
Museu do Louvre, onde visitaremos um dos melho-
res 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. Acomodação. 

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

SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais român-
ticas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao 
final da tarde, se reunirá com seu guia acompan-
hante na recepção do hotel. À noite, se desejar, 
pode fazer um Tour opcional pela Paris Iluminada, 
onde podemos descobrir uma cidade considera-
da por muitos a mais bonita do mundo. Jantar e 
acomodação. 

TERÇA-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. À tarde faremos uma visita opcional, 
na qual além de conhecer alguns dos lugares mais 
monumentais da cidade, você poderá desfrutar de 
Paris de outro ponto de vista, fazendo um lindo 
passeio de barco pelo Sena em que deixaremos 
para trás alguns dos lugares mais emblemáticos da 
capital francesa. À noite, assistência opcional ao ca-
baré Le Lido. Acomodação. 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22204 · Preço desde

575$  4 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22204 Paris / Paris

Seleção 4 1 575 770

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 planejados ou similares em 

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

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

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

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

rio): Panorâmica de Paris.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes. 

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22204 710 / 905

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Escápate a Paris (segunda)
ST22204 >> Paris

FRANÇA

Paris
3

Saint Eustache desde Les Halles · Paris

Praça da República · Paris
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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 indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre 
para visitar lugares tão emblemáticos da capital 
britânica. Desde que o horário de chegada do seu 
voo o permita, no final da tarde você encontrará 
seu guia acompanhante na recepção do hotel. Jan-
tar. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
com um guia local, London by Night, na qual terá 
um primeiro contacto com a noite londrina, pas-
sando pelas zonas mais representativas: o Tamisa, 
Piccadilly, Soho, Tower Bridge, Tower de Londres, a 
Catedral de São Paulo, a cidade, cidade financeira, 
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 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22131E · Preço desde

575$  4 dias
 1 refeição

ABR 11 - MAI 9 - JUN 13 - JUL 11 - AGO 8 - SET 12
OUT 10 - NOV 14 - DEZ 12 - JAN 9 - FEV 13 - MAR 13

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22131E Londres / Londres

Economy 4 1 575 765

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 chuveiro.
-  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): Panorâmicas de Londres.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): Eurotúnel.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
London by Night; London Eye e Passeio de barco pelo 
Tâmisa. 

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22131E 720 / 910

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Ibis London Excel Cidade Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Escápate a Londres “Turístico”
ST22131E >> Londres

3
Londres

REINO UNIDO

Catedral de São Pablo e Ponte do Milênio · Londres

Cabine telefônica · Londres
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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 indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre 
para visitar lugares tão emblemáticos da capital 
britânica. Desde que o horário de chegada do seu 
voo o permita, no final da tarde você encontrará 
seu guia acompanhante na recepção do hotel. Jan-
tar. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
com um guia local, London by Night, na qual terá 
um primeiro contacto com a noite londrina, pas-
sando pelas zonas mais representativas: o Tamisa, 
Piccadilly, Soho, Tower Bridge, Tower de Londres, a 
Catedral de São Paulo, a cidade, cidade financeira, 
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 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22131 · Preço desde

695$  4 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22131 Londres / Londres

Seleção 4 1 695 960

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 chuveiro.
-  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): Panorâmicas de Londres.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário)Eurotúnel
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
London by Night; London Eye e Passeio de barco pelo 
Tâmisa. 

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22131 900 / 1.165

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Escápate a Londres
ST22131 >> Londres

3
Londres

REINO UNIDO

Cúpula do Milênio · Londres

Canary Wharf desde West India Millwall Docks · Londres
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TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, pode apro-
veitar uma interessante excursão opcional que lhe 
dará uma visão completa dessas terras e de seu 
povo: Primeiramente visitaremos Zaanse Schans, 
popularmente conhecida como a cidade dos moin-
hos, um lugar onde iremos encontraremos uma 
reprodução fiel da vida na região de Zaan, e cam-
inharemos entre as tradicionais casas de madeira, 
armazéns e moinhos de vento e depois iremos às 
aldeias piscatórias, onde veremos a perfeita harmo-
nia existente entre as diferentes comunidades cul-
turais e religiosas, na Holanda: Marken, de religião 
protestante, onde as tradições se mantiveram vivas 
durante seis séculos, que ainda podemos apreciar 
em suas ruas, seus habitantes e seus recantos pi-
torescos; Originalmente era uma ilha e atualmente 
está ligada ao continente por um dique e uma es-
trada e Volendam, com uma longa tradição católi-
ca, muito conhecida na antiguidade como ponto de 
encontro de peregrinos e missionários e hoje, além 
de fazer compras interessantes, Poderá saborear 
pratos de peixe, característicos da região. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). e acomodação. 

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

DOMINGO: AMSTERDÃ
Chegada na capital da Holanda e traslado ao hotel. 
Tempo livre para conhecer uma das cidades mais 
charmosas da Europa. Possibilidade de excursão 
opcional, na qual faremos um inesquecível passeio 
de barco, descobrindo a cidade por seus canais, 
conhecendo entre outros lugares o famoso Bairro 
da Luz Vermelha, o Canal de los Príncipes, onde ve-
remos a Igreja do Oeste e o Casa de Ana Frank, o 
Canal de los Lords, o rio Amstel com a famosa Pon-
te Delgada e a Stopera, etc. Jantar e acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Torre da Moeda, Rokin, mercado flutuante das flo-
res, Praça Dam, Palácio Real, Monumento Nacional, 
Bolsa de Valores de Berlage, Estação Central, Igreja 
de São Nicolau, Bairro Judeu, etc. (Almoço Opção 
Pacote de Refeições). Restante do dia livre ou, se 
desejar, pode fazer uma de nossas interessantes 
excursões opcionais, como um passeio pela “Am-
sterdã judia”, na qual podemos entender que Am-
sterdam, graças a uma mentalidade tolerante como 
a da sociedade holandesa, pode Para conseguirmos 
ter a maior comunidade judaica da Europa, passa-
remos por magníficas sinagogas, como a portugue-
sa, a estátua de Spinoza, o Teatro Holandês, o Mo-
numento Auschwitz no Parque Wertheim. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). e acomodação. 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22013 · Preço desde

600$  4 dias
 1 refeição

SAÍDAS SEMANAIS: 22 MAI / 16 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22013 Amsterdã / Amsterdã

Seleção 4 1 600 820

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 planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  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): Panorâmicas de Amsterdã.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 05 refeições. 

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. REFEIÇÕES

ST22013 720 / 940

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Amserdã Westcord Art Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Escápate a Amserdã
ST22013 >> Amserdã

HOLANDA

Amserdã
3

Casas e tulipas · Amsterdã

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

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

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

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

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um dos seus 
museus, conhecer os parques da cidade, passear 
pelas ruas da moda ou passear pelos diferentes bai-
rros da capital do Sena, desde o tradicional bairro 
de Le Marais ao revolucionário distrito financeiro 
de La Defense, onde os arquitetos mais importan-
tes dos séculos XX e XXI deixaram sua marca em 
seus edifícios, onde se destaca o Grande Arco de La 
Defense, projetado pelo arquiteto Otto Von Sprec-
kelsen, inaugurado em 1989 para comemorar o bi-
centenário da Revolução Francesa. Acomodação.

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

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. 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, op-
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 local. 
Passeio de ônibus para conhecer os principais itens 
desta cidade. South Kensington e Knightsbridge, 
onde encontramos o Royal Albert Hall, o memorial 
Prince Albert e dois museus espetaculares: o Na-
tural 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 em-
baixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Piccadi-
lly 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 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, 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. 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22040 · Preço desde

1.270$  8 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22040 Londres / Paris

Seleção 8 2 1.270 1.765

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 chuveiro. 
-  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 Londres e Paris;
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): Eurotúnel.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
London by Night; London Eye e Passeio de barco pelo Tâmi-
sa; Paris Iluminada; Palácio de Versalhes. 

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22040 1.610 / 2.105

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Londres e Paris PLUS
ST22040 >> Londres > Paris

3

4

Londres

Paris

REINO UNIDO

FRANÇA

Basilica do Sagrado Coração · Paris
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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 indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre. 
Sempre que o tempo permitir, ao final da tarde, se 
reunirá com seu guia acompanhante na recepção 
do hotel. Na noite se desejar, pode fazer um Tour 
opcional pela Paris Iluminada, onde podemos des-
cobrir uma cidade considerada por muitos a mais 
bonita do mundo. Jantar e acomodação. 

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

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

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. 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. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha em 
ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia 
livre. Ao final da tarde, sempre que o tempo per-
mitir, 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

ST22167E · Preço desde

1.060$  8 dias
 2 refeições

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

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22167E Paris / Londres

Economy 8 2 1.060 1.430

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 chuveiro.
-  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): Panorâmicas de Paris e Londres.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): Eurotúnel.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; London by Night; Lon-
don Eye e Passeio de barco pelo Tâmisa. 

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22167E 1.345 / 1.715

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

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. 

Paris e Londres PLUS “Turístico”
ST22167E >> Paris > Londres

3

4

Londres

Paris

REINO UNIDO

FRANÇA

London Eye · Londres
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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 indicado 
para traslado ao aeroporto para embarque no voo à 
sua cidade de destino. Fim dos nossos serviços. n

QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre. 
Sempre que o tempo permitir, ao final da tarde, se 
reunirá com seu guia acompanhante na recepção 
do hotel. Na noite se desejar, pode fazer um Tour 
opcional pela Paris Iluminada, onde podemos des-
cobrir uma cidade considerada por muitos a mais 
bonita do mundo. Jantar e acomodação. 

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

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

DOMINGO: PARIS
Café da manhã. 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. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha em 
ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia 
livre. Ao final da tarde, sempre que o tempo per-
mitir, 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, 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

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

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22167 · Preço desde

1.265$  8 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22167 Paris / Londres

Seleção 8 2 1.265 1.760

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): Panorâmicas de Paris e Londres
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): · Eurotunel
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; London by Night; Lon-
don Eye e Passeio de barco pelo Tâmisa. 

 PREÇO DESDE COM OPÇÃO PACOTES
DUPLO/INDIV. EXCURSÕES

ST22167 1.605 / 2.100

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Paris e Londres PLUS
ST22167 >> Paris > Londres 

3

4

Londres

Paris

REINO UNIDO

FRANÇA

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

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

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

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

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha em 
ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia li-
vre para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 

final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 

Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
muito interessante na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Sonhos” 
e onde está localizada uma das universidades mais 
famosas do mundo, que data do século XIII. e figu-

Paris, Londres, Paises Baixos e Reno I “Turístico”
ST22165E >> Paris > Londres > Bruges > Amserdã > Frankfurt > Paris 

Casas junto ao canal · Amsterdã

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

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX e foi praticamente o único que ficou em pé 
depois dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi o lugar de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, 
o centro histórico, com suas casas patrícias do 
século XV. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Grão-Ducado 
de Luxemburgo, onde conheceremos sua capital, 
Luxemburgo, onde estão localizadas várias insti-
tuições da União Europeia. Tempo livre para des-
cobrir as ruas da cidade velha, admirando os monu-
mentos que adornam a capital deste pequeno país, 
destacando-se entre outros locais o “Chemin de la 
Corniche”, um passeio pedonal conhecido como 
a “varanda mais bonita da Europa, o Palácio do 
Grão-duques, Plazas de Armas, etc. Continuação. 
Para Paris Tempo livre ou se desejar, pode fazer 
um Tour opcional de Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

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

ras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Carroll e Ri-
chard 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, to-
mando um café numa das esplanadas da cidade. 
Esta excursão opcional continuará a Windsor, onde 
podemos descobrir uma cidade especial com ruas 
animadas de layout medieval, cheias de lojas, pito-
rescos pubs e casas de época em torno da praça 
central, onde podemos admirar o majestoso exte-
rior do Castelo de Windsor. Acomodação. 

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

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

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa 
de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação. 

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22165E · Preço desde

1.680$  13 dias
 3 refeições

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

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22165E Paris / Paris

Economy 13 3 1.680 2.275

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 planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  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): Panorâmicas de Paris,Londres, Bruxelas, Amsterdã, 
Passeios de barco pelo rio Reno.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): ·Canal da Mancha, Euronutel, Bruges, Haia· Colo-
nia, Haia, Colonia Vale do Reno, Frankfurt, Luxemburgo. 

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes; London by Night; London Eye e 
Passeio de barco pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio 
pelos canais de Bruges; Marken e Volendam. 

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

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

ST22165E 2.050 / 2.645 1.885 / 2.480 2.255 / 2.850

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Ibis La Defense Cidade 3* 
 Ibis Styles Mairie de montreuil Cidade 3* 
 Ibis Paris Porte de Montreuil Cidade 3*
Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Ibis London Excel Cidade Tur
Bruges Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Amserdã Ibis Amsterdam Airport Aeroporto 3*S
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

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

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

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

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

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha em 
ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia li-
vre para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 

final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 

Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
muito interessante na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Sonhos” 
e onde está localizada uma das universidades mais 
famosas do mundo, que data do século XIII. e figu-

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

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX e foi praticamente o único que ficou em pé 
depois dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi o lugar de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, 
o centro histórico, com suas casas patrícias do 
século XV. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Grão-Ducado 
de Luxemburgo, onde conheceremos sua capital, 
Luxemburgo, onde estão localizadas várias insti-
tuições da União Europeia. Tempo livre para des-
cobrir as ruas da cidade velha, admirando os monu-
mentos que adornam a capital deste pequeno país, 
destacando-se entre outros locais o “Chemin de la 
Corniche”, um passeio pedonal conhecido como 
a “varanda mais bonita da Europa, o Palácio do 
Grão-duques, Plazas de Armas, etc. Continuação. 
Para Paris Tempo livre ou se desejar, pode fazer 
um Tour opcional de Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação.

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

ras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Carroll e Ri-
chard 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, to-
mando um café numa das esplanadas da cidade. 
Esta excursão opcional continuará a Windsor, onde 
podemos descobrir uma cidade especial com ruas 
animadas de layout medieval, cheias de lojas, pito-
rescos pubs e casas de época em torno da praça 
central, onde podemos admirar o majestoso exte-
rior do Castelo de Windsor. Acomodação. 

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

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

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa 
de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação. 

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22165 · Preço desde

1.965$  13 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22165 Paris / Paris

Seleção 13 3 1.965 2.740

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 planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  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): Panorâmicas de Paris,Londres, Bruxelas, Amsterdã, 
Passeios de barco pelo rio Reno.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): ·Canal da Mancha, Euronutel, Bruges, Haia· Colo-
nia, Haia, Colonia Vale do Reno, Frankfurt, Luxemburgo. 

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Versalhes; London by Night; London Eye e 
Passeio de barco pelo Tâmisa; Visita panorâmica e passeio 
pelos canais de Bruges; Marken e Volendam. 

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

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

ST22165 2.390 / 3.165 2.190 / 2.965 2.615 / 3.390

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amserdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

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

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

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha em 
ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia li-
vre para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 

final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação. 

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

da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação. 

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

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

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

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX e foi praticamente o único que ficou em pé 
depois dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi o lugar de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, 
o centro histórico, com suas casas patrícias do 
século XV. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

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

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

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

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

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22166E · Preço desde

1.575$  12 dias
 3 refeições

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

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22166E Paris / Frankfurt

Economy 12 3 1.575 2.125

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

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

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

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  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): Panorâmicas de Paris,Londres, Bruxelas, Amsterdã, 
Passeios de barco pelo rio Reno.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): ·Canal da Mancha, Euronutel, Bruges, Haia· Colo-
nia, Haia, Colonia Vale do Reno, Frankfurt.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada, Versalhes, London by Night, London Eye e 
Passeio de barco pelo Tâmisa, Visita panorâmica e passeio 
pelos canais de Bruges, Marken e Volendam. 

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 7 refeições. 

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

ST22166E 1.945 / 2.495 1.740 / 2.290 2.110 / 2.660

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amserdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Paris, Londres, Paises Baixos e Reno II “Turístico”
ST22166E >> Paris > Londres > Bruges > Amserdã > Frankfurt 
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

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

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

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha em 
ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia li-
vre para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 

final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 

Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 
Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
muito interessante na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Sonhos” 
e onde está localizada uma das universidades mais 
famosas do mundo, que data do século XIII. e figu-

Paris, Londres, Paises Baixos e Reno II
ST22166 >> Paris > Londres > Bruges > Amserdã > Frankfurt 

Panorâmica da cidade · Colônia

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

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX e foi praticamente o único que ficou em pé 
depois dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi o lugar de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, 
o centro histórico, com suas casas patrícias do 
século XV. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

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

ras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Carroll e Ri-
chard 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, to-
mando um café numa das esplanadas da cidade. 
Esta excursão opcional continuará a Windsor, onde 
podemos descobrir uma cidade especial com ruas 
animadas de layout medieval, cheias de lojas, pito-
rescos pubs e casas de época em torno da praça 
central, onde podemos admirar o majestoso exte-
rior do Castelo de Windsor. Acomodação. 

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

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

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa 
de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação. 

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

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

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22166 · Preço desde

1.835$  12 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22166 Paris / Frankfurt

Seleção 12 3 1.835 2.545

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): Panorâmicas de Paris,Londres, Bruxelas, Amsterdã, 
Passeios de barco pelo rio Reno.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): ·Canal da Mancha, Euronutel, Bruges, Haia· Colo-
nia, Haia, Colonia Vale do Reno, Frankfurt. 

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada, Versalhes, London by Night, London Eye e 
Passeio de barco pelo Tâmisa, Visita panorâmica e passeio 
pelos canais de Bruges, Marken e Volendam. 

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 7 refeições. 

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

ST22166 2.260 / 2.970 2.010 / 2.720 2.435 / 3.145

Paris, Londres, Paises Baixos e Reno II
ST22166 >> Paris > Londres > Bruges > Amserdã > Frankfurt 
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 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amserdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

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

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

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha em 
ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia li-
vre para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 

final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia lo-
cal. Passeio de ônibus para conhecer os principais 
itens desta fascinante cidade. South Kensington e 
Knightsbridge, onde encontramos o Royal Albert 
Hall, o memorial Prince Albert e dois museus espe-
taculares: o Natural Sciences e o Victoria and Albert, 
muito perto da conhecida loja de departamentos Ha-
rrods, tudo nos arredores do autêntico pulmão de a 
cidade que é Hyde Park. Continuamos nosso tour por 
Chelsea com seu comércio exclusivo, o distrito das 
embaixadas de Belgravia e o cinema Mayfair, Picca-
dilly Circus e Trafalgar, praças famosas. Na Downing 
Street 10, em Westminster, poderemos fotografar a 

Abadia, as casas do Parlamento e o famoso Big Ben, 
para terminar no Palácio de Buckingham. Restante 
do dia livre. Se desejar, poderá realizar uma interes-
sante excursão opcional um passeio ao longo do Tâ-
misa, passando pelos monumentos mais importantes 
da cidade e também subiremos (entrada incluída) ao 
London Eye, a grande roda-gigante de 135 metros de 
altura, que está localizada nas margens do Tamisa e 
tornou-se a maior atração turística do Reino Unido. 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhe-
cer a cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão 
opcional muito interessante na qual iremos a dois 
dos lugares mais emblemáticos da tradição britâni-
ca. Sairemos de Londres com o guia local, que nos 
acompanhará durante todo o passeio e seguiremos 
para Oxford, conhecida como “a Cidade das Agul-
has dos Sonhos” e onde está localizada uma das 
universidades mais famosas do mundo, que data do 
século XIII. e figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, 
Lewis Carroll e Richard Burton estudaram aqui. Vi-

Paris, Londres e Paises Baixos “Turístico”
ST22185E >> Paris > Londres > Bruges > Amserdã

Ponte Rouelle e Torre Eiffel · Paris

Casas junto ao canal · Amsterdã
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zer uma visita panorâmica opcional com guia local, 
incluindo passeio de barco pelos canais, (condicio-
nado à temporada de operação do barco, que será 
substituída por assistência a uma cervejaria), Jantar 
e acomodação. 

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

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa 
de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação. 

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

DOMINGO: AMSTERDÃ
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

sitaremos um dos seus famosos Colégios (entrada 
incluída) e também teremos tempo livre para fazer 
algumas compras ou desfrutar de uns momentos 
de descanso, tomando um café numa das esplana-
das da cidade. Esta excursão opcional continuará 
a Windsor, onde podemos descobrir uma cidade 
especial com ruas animadas de layout medieval, 
cheias de lojas, pitorescos pubs e casas de época 
em torno da praça central, onde podemos admi-
rar o majestoso exterior do Castelo de Windsor. 
Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração 
de 35 minutos. para depois conhecer a belíssima 
Região dos Flandres na Bélgica. e conhecer uma 
das mais belas cidades de Europa; Bruges. Almoço 
e tempo livre para desfrutar do encanto das suas 
casas e canais, do Lago do Amor, o Beatério, as 
Praças Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado 
do século XII, onde se guarda a relíquia do Santo 
Sangue de Jesus Cristo, etc. Se desejar, pode fa-

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22185E · Preço desde

1.455$  11 dias
 3 refeições

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

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22185E Paris / Amsterdã

Economy 11 3 1.455 1.975

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): Panorâmicas de Paris,Londres, Bruxelas, Amsterdã.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário): ·Canal da Mancha, Euronutel, Bru-
ges, Haia·

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada, Versalhes, London by Night, London Eye e 
Passeio de barco pelo Tâmisa, Visita panorâmica e passeio 
pelos canais de Bruges, Marken e Volendam. 

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

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

ST22185E 1.825 / 2.345 1.590 / 2.110 1.960 / 2.480

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amserdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Paris, Londres e Paises Baixos “Turístico”
ST22185E >> Paris > Londres > Bruges > Amserdã
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

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

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

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - LONDRES
Saída para Calais, cruzando o Canal da Mancha em 
ferry. Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia li-
vre para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 

final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local. 
Passeio de ônibus para conhecer os principais itens 
desta cidade. South Kensington e Knightsbridge, 
onde encontramos o Royal Albert Hall, o memorial 
Prince Albert e dois museus espetaculares: o Natu-
ral Sciences e o Victoria and Albert, perto da con-
hecida 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 fotografar a Abadia, as ca-
sas 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 monu-
mentos mais importantes da cidade e também su-
biremos (entrada incluída) ao London Eye, a grande 
roda-gigante de 135 metros de altura localizada nas 
margens do Tamisa e tornou-se a maior atração tu-
rística do Reino Unido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer a 
cidade. Se desejar, pode fazer uma excursão opcional 
muito interessante na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos 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 

Paris, Londres e Paises Baixos
ST22185 >> Paris > Londres > Bruges > Amserdã

Panorâmica da cidade · Londres

Bairro de Montmartre · Paris
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Sangue de Jesus Cristo, etc. Se desejar, pode fa-
zer uma visita panorâmica opcional com guia local, 
incluindo passeio de barco pelos canais, (condicio-
nado à temporada de operação do barco, que será 
substituída por assistência a uma cervejaria), Jantar 
e acomodação. 

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

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa 
de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação. 

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

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

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, to-
mando um café numa das esplanadas da cidade. 
Esta excursão opcional continuará a Windsor, onde 
podemos descobrir uma cidade especial com ruas 
animadas de layout medieval, cheias de lojas, pito-
rescos pubs e casas de época em torno da praça 
central, onde podemos admirar o majestoso exte-
rior do Castelo de Windsor. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração 
de 35 minutos. para depois conhecer a belíssima 
Região dos Flandres na Bélgica. e conhecer uma 
das mais belas cidades de Europa; Bruges. Almoço 
e tempo livre para desfrutar do encanto das suas 
casas e canais, do Lago do Amor, o Beatério, as 
Praças Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado 
do século XII, onde se guarda a relíquia do Santo 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

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

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22185 · Preço desde

1.695$  11 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 7 ABR / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22185 Paris / Amsterdã

Seleção 11 3 1.695 2.370

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 planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  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): Panorâmicas de Paris,Londres, Bruxelas, Amsterdã.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): ·Canal da Mancha, Euronutel, Bruges, Haia.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada, Versalhes, London by Night, London Eye e 
Passeio de barco pelo Tâmisa, Visita panorâmica e passeio 
pelos canais de Bruges, Marken e Volendam. 

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

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

ST22185 2.120 / 2.795 1.840 / 2.515 2.265 / 2.940

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amserdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Paris, Londres e Paises Baixos
ST22185 >> Paris > Londres > Bruges > Amserdã
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SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais românti-
cas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao final 
da tarde, se reunirá com seu guia acompanhante na 
recepção do hotel. Na noite se desejar, pode fazer 
um Tour opcional pela Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
La Place de la Concorde, a Ópera, Arc de Triomphe, 
Saint Germain, Bulevares etc. À tarde faremos uma 
visita opcional, na qual além de conhecer alguns dos 
lugares mais monumentais da cidade, você poderá 
desfrutar de Paris de outro ponto de vista, fazendo 
um lindo passeio de barco pelo Sena em que deixare-
mos para trás alguns dos lugares mais emblemáticos 
da capital francesa. À noite, assistência opcional ao 
cabaré Le Lido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um de seus mui-
tos museus ou passear pelos diferentes bairros da 
capital do Sena. Se desejar, pode fazer uma excur-
são opcional para conhecer o Palácio de Versalhes, 
símbolo da monarquia francesa em seu esplendor e 
modelo de residências reais de toda a Europa. Em 
nossa visita guiada iremos descobrir, além de seus 
belos jardins, as salas mais famosas do palácio como 
a famosa Galeria dos Espelhos, a capela real, as salas 
privadas, etc. Restante do dia livre ou visita opcional 
às chamadas Galerias de Paris e ao Museu do Perfu-
me ou ao Museu do Louvre, onde visitaremos um dos 
melhores acervos artísticos do mundo, que vão des-
de 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. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES
Café da manhã. Saída para Bélgica, para depois con-
hecer a Região dos Flandres na Bélgica. e conhecer 
Bruges. Almoço e tempo livre para desfrutar do en-
canto das suas casas e canais, do Lago do Amor, o 
Beatério, as Praças Grote Markt, a Basílica do Sangue 
Sagrado do século XII, onde se guarda a relíquia do 
Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Se desejar, pode 
fazer uma visita panorâmica opcional com guia local, 
incluindo passeio de barco pelos canais, (condicio-
nado à temporada de operação do barco, que será 
substituída por assistência a uma cervejaria). Jantar 
e acomodação. 

* Eventualmente, a acomodação pode ser feita em 
Bruges ou Bruxelas indistintamente, mantendo os 
serviços do programa. 

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de 
São Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, 
o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação 
para Haia, sede do governo dos Países Baixos, da 
academia internacional do Tribunal Supremo dos 
Países Baixos, do Tribunal Internacional e residên-
cia da família real holandesa. Continuação para 
Amsterdã. Possibilidade de, opcionalmente, fazer 
um passeio de barco inesquecível, descobrindo a 
cidade a partir dos seus canais, conhecendo entre 
outros locais o famoso Bairro da Luz Vermelha, o 
Canal dos Príncipes, onde poderemos ver a Igre-
ja do Oeste e a Casa de Anne Frank, o Canal dos 
Senhores, o rio Amstel com a famosa Ponte Fina e 
a Stopera, etc. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
e acomodação. 

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

Paris, Paises Baixos e Reno I
ST22172 >> Paris > Bruges > Amserdã > Frankfurt > Paris

Distrito Financeiro · Frankfurt

Sala dos Cavaleiros · Haia
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SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Grão-Ducado 
de Luxemburgo, onde conheceremos sua capital, 
Luxemburgo, onde estão localizadas várias insti-
tuições da União Europeia. Tempo livre para des-
cobrir as ruas da cidade velha, admirando os monu-
mentos que adornam a capital deste pequeno país, 
destacando-se entre outros locais o “Chemin de la 
Corniche”, um passeio pedonal conhecido como a 
“varanda mais bonita da Europa, o Palácio do Grão-
duques, Plazas de Armas, etc. Continuação. Para 
Paris Tempo livre ou se desejar, pode fazer um Tour 
opcional de Paris Iluminada. (Jantar Opção Pacote 
de Refeições). Acomodação. 

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

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação 
romana, onde se destaca sua bela Catedral gó-
tica que foi o edifício mais alto do mundo até 
finais do século XIX e foi praticamente o único 
que ficou em pé depois dos bombardeios da II 
Guerra Mundial. Pela tarde realizaremos um agra-
dável passeio de barco pelo Rio Reno, enquanto 
contemplamos povoados, vinhedos e castelos 
característicos da região da Renânia, onde nos 
encontramos. Desembarque e continuação a 
Frankfurt, capital financeira da Alemanha e que 
durante dois séculos foi o lugar de coroação dos 
imperadores do Sacro Império Romano Germâ-
nico. Tempo livre para conhecer Römerberg, o 
centro histórico, com suas casas patrícias do 
século XV. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22172 · Preço desde

1.275$  9 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22172 Paris / Paris

Seleção 9 2 1.275 1.755

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): Panorâmicas de Paris, Bruxelas, Amsterdã e Passeio 
de Barco pelo Rio Reno. 

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(segundo itinerário)· Bruges,Haia, Colonia Vale do Reno, 
Frankfurt, Luxemburgo

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada, Palácio de Versalhes, Visita panorâmica e 
passeio pelos canais de Bruges, Marken e Volendam. 

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 7 refeições. 

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

ST22172 1.495 / 1.975 1.500 / 1.980 1.720 / 2.200

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amserdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Paris, Paises Baixos e Reno I
ST22172 >> Paris > Bruges > Amserdã > Frankfurt > Paris

FrankfurtParis
1
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SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco, descobrindo a cidade a partir dos seus 
canais, conhecendo entre outros locais o Bairro da 
Luz Vermelha, o Canal dos Príncipes, onde podere-
mos ver a Igreja do Oeste e a Casa de Anne Frank, 
o Canal dos Senhores, o rio Amstel, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação. 

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

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação 
romana, onde se destaca sua bela Catedral gótica 
que foi o edifício mais alto do mundo até finais do 
século XIX. Pela tarde realizaremos um agradável 
passeio de barco pelo Rio Reno, enquanto contem-
plamos povoados, vinhedos e castelos característi-
cos da região da Renânia, onde nos encontramos. 
Desembarque e continuação a Frankfurt, capital 
financeira da Alemanha e que durante dois séculos 
foi o lugar de coroação dos imperadores do Sacro 
Império Romano Germânico. Tempo livre para con-
hecer Römerberg, o centro histórico. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação. 

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

SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre. 
Sempre que o tempo permitir, ao final da tarde, se 
reunirá com seu guia acompanhante na recepção 
do hotel. Na noite se desejar, pode fazer um Tour 
opcional pela Paris Iluminada. (Jantar Opção Paco-
te de Refeições). Acomodação. 

TERÇA-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. À tarde faremos uma visita opcional, 
na qual além de conhecer alguns dos lugares mais 
monumentais da cidade, você poderá desfrutar de 
Paris de outro ponto de vista, fazendo um lindo 
passeio de barco pelo Sena em que deixaremos 
para trás alguns dos lugares mais emblemáticos da 
capital francesa. À noite, assistência opcional ao ca-
baré Le Lido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um de seus 
muitos museus ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena. Se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional para conhecer o Palácio de Versal-
hes, símbolo da monarquia francesa em seu esplen-
dor e modelo de residências reais de toda a Europa. 
Em nossa visita guiada iremos descobrir, além de 
seus belos jardins, as salas mais famosas do palácio 
como a famosa Galeria dos Espelhos, a capela real, 
as salas privadas, etc. Restante do dia livre ou visita 
opcional às chamadas Galerias de Paris e ao Museu 
do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visitare-
mos 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 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES
Café da manhã. Saída para Bélgica, para depois 
conhecer a belíssima Região dos Flandres na Bél-
gica. e conhecer uma das mais belas cidades da 
Europa; Bruges. Almoço e tempo livre para desfru-
tar do encanto das suas casas e canais, do Lago do 
Amor, o Beatério, as Praças Grote Markt, a Basílica 
do Sangue Sagrado do século XII, onde se guarda 
a relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Se 
desejar, pode fazer uma visita panorâmica opcional 
com guia local, incluindo passeio de barco pelos 
canais, (condicionado à temporada de operação do 
barco, que será substituída por assistência a uma 
cervejaria). Jantar e acomodação. 

* Eventualmente, a acomodação pode ser feita em 
Bruges ou Bruxelas indistintamente, mantendo os 
serviços do programa. 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22171 · Preço desde

1.145$  8 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22171 Paris / Frankfurt

Seleção 8 2 1.145 1.560

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): Panorâmicas de Paris, Bruxelas, Amsterdã e Passeio 
de Barco pelo Rio Reno. 

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

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada; Palácio de Versalhes; Visita panorâmica e 
passeio pelos canais de Bruges; Marken e Volendam. 

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

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

ST22171 1.365 / 1.780 1.320 / 1.735 1.540 / 1.955

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amserdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Paris, Paises Baixos e Reno II
ST22171 >> Paris > Bruges > Amserdã > Frankfurt

FrankfurtParis
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* Eventualmente, a acomodação pode ser feita em 
Bruges ou Bruxelas indistintamente, mantendo os 
serviços do programa. 

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa 
de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação. 

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

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

SEGUNDA-FEIRA: PARIS
Chegada a Paris. traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer uma das cidades mais român-
ticas do mundo. Sempre que o tempo permitir, ao 
final da tarde, se reunirá com seu guia acompan-
hante na recepção do hotel. Na noite se desejar, 
pode fazer um Tour opcional pela Paris Iluminada, 
onde podemos descobrir uma cidade considerada 
por muitos a mais bonita do mundo. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação. 

TERÇA-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. À tarde faremos uma visita opcional, 
na qual além de conhecer alguns dos lugares mais 
monumentais da cidade, você poderá desfrutar de 
Paris de outro ponto de vista, fazendo um lindo 
passeio de barco pelo Sena em que deixaremos 
para trás alguns dos lugares mais emblemáticos da 
capital francesa. À noite, assistência opcional ao ca-
baré Le Lido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um de seus 
muitos museus ou passear pelos diferentes bai-
rros da capital do Sena. Se desejar, pode fazer 
uma excursão opcional para conhecer o Palácio de 
Versalhes, símbolo da monarquia francesa em seu 
esplendor e modelo de residências reais de toda a 
Europa. Em nossa visita guiada iremos descobrir, 
além de seus belos jardins, as salas mais famosas 
do palácio como a famosa Galeria dos Espelhos, 
a capela real, as salas privadas, 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 acer-
vos 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. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: PARIS - BRUGES
Café da manhã. Saída para Bélgica, para depois 
conhecer a belíssima Região dos Flandres na 
Bélgica. e conhecer uma das mais belas cidades 
da Europa; Bruges. Almoço e tempo livre para 
desfrutar do encanto das suas casas e canais, 
do Lago do Amor, o Beatério, as Praças Grote 
Markt, a Basílica do Sangue Sagrado do século 
XII, onde se guarda a relíquia do Santo Sangue de 
Jesus Cristo, etc. Se desejar, pode fazer uma visi-
ta panorâmica opcional com guia local, incluindo 
passeio de barco pelos canais, (condicionado à 
temporada de operação do barco, que será subs-
tituída por assistência a uma cervejaria). Jantar e 
acomodação. 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22158 · Preço desde

1.015$  7 dias
 2 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 11 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22158 Paris / Amsterdã

Seleção 7 2 1.015 1.395

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): Panorâmicas de Paris, Bruxelas, Amsterdã.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 

(segundo itinerário)· Bruges,Haia
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Paris Iluminada, Palácio de Versalhes, Visita panorâmica e 
passeio pelos canais de Bruges, Marken e Volendam. 

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

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

ST22158 1.235 / 1.615 1.160 / 1.540 1.380 / 1.760

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amserdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Paris e Paises Baixos
ST22158 >> Paris > Bruges> Amserdã 
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SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre 
para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação. 

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

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

mos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação. 

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

* Eventualmente, a travessia do Reino Unido para 
o continente pode ser feita de balsa de Dover para 
Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 

Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa. 

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de 
São Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, 
o Palácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação 
para Haia, sede do governo dos Países Baixos, da 
academia internacional do Tribunal Supremo dos 
Países Baixos, do Tribunal Internacional e residên-
cia da família real holandesa. Continuação para 
Amsterdã. Possibilidade de, opcionalmente, fazer 
um passeio de barco inesquecível, descobrindo a 
cidade a partir dos seus canais, conhecendo entre 
outros locais o famoso Bairro da Luz Vermelha, o 
Canal dos Príncipes, onde poderemos ver a Igre-
ja do Oeste e a Casa de Anne Frank, o Canal dos 
Senhores, o rio Amstel com a famosa Ponte Fina e 
a Stopera, etc. (Jantar Opção Pacote de Refeições) 
e acomodação. 

Londres, Paises Baixos e Reno “Turístico”
ST22162E >> Londres > Bruges> Amserdã> Frankfurt 

Panorâmica · Colônia

Edificios do Parlamento · Londres
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DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX e foi praticamente o único que ficou em pé 
depois dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi o lugar de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, 
o centro histórico. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
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

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

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22162E · Preço desde

1.130$  8 dias
 3 refeições

ABR 11 - MAI 9 - JUN 13 - JUL 11 - AGO 8 - SET 12
OUT 10 - NOV 14 - DEZ 12 - JAN 9 - FEV 13 - MAR 13

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22162E Londres / Frankfurt

Economy 8 3 1.130 1.500

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 planejados ou similares em 

quartos duplos com banheira ou chuveiro.
-  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): Panorâmicas de Londres, Bruxelas, Amsterdã, Pas-
seios de barco pelo rio Reno.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): ·Euronutel, Bruges, Haia· Colonia, Haia, Colonia, 
Vale do Reno, Frankfurt.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
London by Night; London Eye e Passeio de barco pelo Tâ-
misa ; Visita panorâmica e passeio pelos canais de Bruges; 
Marken e Volendam. 

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

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

ST22162E 1.365 / 1.735 1.255 / 1.625 1.490 / 1.860

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Ibis London Excel Cidade Tur
Bruges Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Amserdã Ibis Amsterdam Airport Aeroporto 3*S
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Londres, Paises Baixos e Reno “Turístico”
ST22162E >> Londres > Bruges> Amserdã> Frankfurt 

Frankfurt

Londres

1

3

Amserdã2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA

Bruges1
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SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. Dia livre 
para passear por lugares tão emblemáticos como 
Oxford Str., Knightsbridge Road, Hyde Park, etc. Ao 
final da tarde, sempre que o tempo permitir, se reuni-
rá com seu guia acompanhante na recepção do hotel. 
Jantar. Caso deseje, poderá realizar, opcionalmente, 
London by night em que terá um primeiro contato 
com a noite londrina, passando pelas animadas áreas 
de Piccadilly Circus e Soho, pela City de Londres, Ca-
tedral de São Paulo,Ponte da Torre, Torre de Londres, 
o Tâmisa, etc. Acomodação. 

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

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

mos admirar o majestoso exterior do Castelo de 
Windsor. Acomodação. 

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

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

Calais, a acomodação pode ser feita em Bruges ou 
Bruxelas indistintamente, mantendo os serviços do 
programa. 

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o fa-
moso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Príncipes, 
onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa de 
Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel com 
a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) e acomodação. 

Londres, Paises Baixos e Reno
ST22162 >> Londres > Bruges> Amserdã> Frankfurt 

As Kranhäuser (Casas grua) · Colônia

Canal Dijver e Torre do Campanário · Bruges
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DOMINGO: AMSTERDÃ - PASSEIO DE BARCO PELO RENO - 
COLÓNIA - FRANKFURT

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX e foi praticamente o único que ficou em pé 
depois dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi o lugar de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, 
o centro histórico. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: FRANKFURT
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

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

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· MAI 30 · JUN 20 · JUL 18 · AGO 15 · SET 19

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22162 · Preço desde

1.330$  8 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22162 Londres / Frankfurt

Seleção 8 3 1.330 1.815

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): Panorâmicas de Londres, Bruxelas, Amsterdã, Pas-
seios de barco pelo rio Reno.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): ·Euronutel, Bruges, Haia· Colonia, Haia, Colonia, 
Vale do Reno, Frankfurt

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
London by Night; London Eye e Passeio de barco pelo Tâ-
misa ; Visita panorâmica e passeio pelos canais de Bruges; 
Marken e Volendam. 

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

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

ST22162 1.620 / 2.105 1.450 / 1.935 1.740 / 2.225

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

ondres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amserdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Londres, Paises Baixos e Reno
ST22162 >> Londres > Bruges> Amserdã> Frankfurt 

Frankfurt

Londres

1

3

Amserdã2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA

Bruges1
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de 35 minutos. para depois conhecer a belíssima 
Região dos Flandres na Bélgica. e conhecer uma 
das mais belas cidades de Europa; Bruges. Almoço 
e tempo livre para desfrutar do encanto das suas 
casas e canais, do Lago do Amor, o Beatério, as 
Praças Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado 
do século XII, onde se guarda a relíquia do Santo 
Sangue de Jesus Cristo, etc. Se desejar, pode fa-
zer uma visita panorâmica opcional com guia local, 
incluindo passeio de barco pelos canais, (condicio-
nado à temporada de operação do barco, que será 
substituída por assistência a uma cervejaria), Jantar 
e acomodação. 

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

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa 
de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação. 

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional a Marken vila de pescadores com uma 
longa tradição protestante que era originalmente 
uma ilha e hoje se juntou ao continente por um di-
que e Volendam, uma cidade católica, onde, além 
de aproveitar para fazer compras interessantes, 
você pode saborear pratos de peixe, característi-
ca da região. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

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

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. 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, op-
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 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 Parla-
mento 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, a grande roda-
gigante de 135 metros de altura. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Son-
hos” e onde está localizada uma das universidades 
mais famosas do mundo, que data do século XIII. 
e figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Ca-
rroll 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 descan-
so, tomando um café numa das esplanadas da ci-
dade. Esta excursão opcional continuará a Windsor, 
onde podemos descobrir uma cidade especial com 
ruas animadas de layout medieval, cheias de lo-
jas, pitorescos pubs e casas de época em torno da 
praça central, onde podemos admirar o majestoso 
exterior do Castelo de Windsor. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22186E · Preço desde

1.010$  7 dias
 3 refeições

ABR 11 - MAI 9 - JUN 13 - JUL 11 - AGO 8 - SET 12
OUT 10 - NOV 14 - DEZ 12 - JAN 9 - FEV 13 - MAR 13

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22186E Londres / Amsterdã

Economy 7 3 1.010 1.345

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

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

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

quartos duplos com banheira ou ducha.
-  Café da manhã 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): Panorâmicas de Londres, Bruxelas, Amsterdã.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): ·Euronutel, Bruges, Haia.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
London by Night, London Eye e Passeio de barco pelo Tâ-
misa, Visita panorâmica e passeio pelos canais de Bruges, 
Marken e Volendam. 

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

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

ST22186E 1.245 / 1.580 1.105 / 1.440 1.340 / 1.675

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Ibis London Excel Cidade Tur
Bruges Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Amserdã Ibis Amsterdam Airport Aeroporto 3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Londres e Paises Baixos “Turístico”
ST22186E >> Londres > Bruges > Amserdã 

Londres
3

Amserdã
2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

Bruges1

Parlamento e rio Támesis · Londres
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de 35 minutos. para depois conhecer a belíssima 
Região dos Flandres na Bélgica. e conhecer uma 
das mais belas cidades de Europa; Bruges. Almoço 
e tempo livre para desfrutar do encanto das suas 
casas e canais, do Lago do Amor, o Beatério, as 
Praças Grote Markt, a Basílica do Sangue Sagrado 
do século XII, onde se guarda a relíquia do Santo 
Sangue de Jesus Cristo, etc. Se desejar, pode fa-
zer uma visita panorâmica opcional com guia local, 
incluindo passeio de barco pelos canais, (condicio-
nado à temporada de operação do barco, que será 
substituída por assistência a uma cervejaria), Jantar 
e acomodação. 

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

SEXTA-FEIRA: BRUGES - BRUXELAS - HAIA - AMSTERDÃ
Café da manhã. Saída para Bruxelas. Visita panorâ-
mica com guia local: a Grand Place com as Casas 
do Rei, das Guildas e Prefeitura, a Catedral de São 
Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o 
famoso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Prínci-
pes, onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa 
de Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel 
com a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições) e acomodação. 

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional a Marken vila de pescadores com uma 
longa tradição protestante que era originalmente 
uma ilha e hoje se juntou ao continente por um di-
que e Volendam, uma cidade católica, onde, além 
de aproveitar para fazer compras interessantes, 
você pode saborear pratos de peixe, característi-
ca da região. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

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

SEGUNDA-FEIRA: LONDRES
Chegada em Londres e traslado ao hotel. 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, op-
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 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 Parla-
mento 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, a grande roda-
gigante de 135 metros de altura. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: LONDRES
Café da manhã. Dia livre. Se desejar, pode fazer uma 
excursão opcional na qual iremos a dois dos lugares 
mais emblemáticos da tradição britânica. Sairemos 
de Londres com o guia local, que nos acompanhará 
durante todo o passeio e seguiremos para Oxford, 
conhecida como “a Cidade das Agulhas dos Son-
hos” e onde está localizada uma das universidades 
mais famosas do mundo, que data do século XIII. 
e figuras como Bill Clinton, JR Tolkien, Lewis Ca-
rroll 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 descan-
so, tomando um café numa das esplanadas da ci-
dade. Esta excursão opcional continuará a Windsor, 
onde podemos descobrir uma cidade especial com 
ruas animadas de layout medieval, cheias de lo-
jas, pitorescos pubs e casas de época em torno da 
praça central, onde podemos admirar o majestoso 
exterior do Castelo de Windsor. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: LONDRES - BRUGES
Café da manhã. Saída para Folkestone, para atra-
vessar o Canal da Mancha no Shuttle*, com duração 

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· MAI 30 · JUN 20 · JUL 18 · AGO 15 · SET 19

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22186 · Preço desde

1.210$  7 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22186 Londres / Amsterdã

Seleção 7 3 1.210 1.660

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

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

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

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

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

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

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

rio): Panorâmicas de Londres, Bruxelas, Amsterdã.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-

rario): ·Euronutel, Bruges, Haia.
- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
London by Night, London Eye e Passeio de barco pelo Tâ-
misa, Visita panorâmica e passeio pelos canais de Bruges, 
Marken e Volendam. 

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

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

ST22186 1.500 / 1.950 1.305 / 1.755 1.595 / 2.045

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amserdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Londres e Paises Baixos
ST22186 >> Londres > Bruges > Amserdã 

Londres
3

Amserdã
2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

Bruges1

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

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

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

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

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

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

Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o fa-
moso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Príncipes, 
onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa de 
Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel com 
a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) e acomodação. 

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes, onde aprende-
remos todo o processo desde a extração do cristal 
bruto até a conversão em brilhante. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 

Londres, Paises Baixos, Reno e Paris “Turístico”
ST22163E >> Londres > Bruges > Amserdã > Frankfurt > Paris

Canal Dijver e Torre do Campanário · Bruges

Arco do Triunfo e Parque do Cincuentenario · Bruxelas
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Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, 
o centro histórico, com suas casas patrícias do 
século XV. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Grão-Ducado 
de Luxemburgo, onde conheceremos sua capital, 
Luxemburgo, onde estão localizadas várias insti-
tuições da União Europeia. Tempo livre para des-
cobrir as ruas da cidade velha, admirando os monu-
mentos que adornam a capital deste pequeno país, 
destacando-se entre outros locais o “Chemin de la 
Corniche”, um passeio pedonal conhecido como 
a “varanda mais bonita da Europa, o Palácio do 
Grão-duques, Plazas de Armas, etc. Continuação. 
Para Paris Tempo livre ou se desejar, pode fazer 
um Tour opcional de Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

TERÇA-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. À tarde faremos uma visita opcional, 
na qual além de conhecer alguns dos lugares mais 
monumentais da cidade, você poderá desfrutar de 
Paris de outro ponto de vista, fazendo um lindo 
passeio de barco pelo Sena em que deixaremos 
para trás alguns dos lugares mais emblemáticos da 
capital francesa. À noite, assistência opcional ao ca-
baré Le Lido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um de seus 
muitos museus ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena. Se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional para conhecer o Palácio de Versal-
hes, símbolo da monarquia francesa em seu esplen-
dor e modelo de residências reais de toda a Europa. 
Em nossa visita guiada iremos descobrir, além de 
seus belos jardins, as salas mais famosas do palácio 
como a famosa Galeria dos Espelhos, a capela real, 
as salas privadas, etc. Restante do dia livre ou visita 
opcional às chamadas Galerias de Paris e ao Museu 
do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visitare-
mos 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 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
Acomodação. 

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

a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda. Marken vila 
de pescadores com uma longa tradição protestante 
que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao 
continente por um dique e Volendam, uma cidade 
católica, onde, além de aproveitar para fazer com-
pras interessantes, você pode saborear pratos de 
peixe, característica da região. Em ambos, ainda 
conservam-se as casas de madeira e alguns de seus 
habitantes vestem a vestimenta tradicional do país. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX e foi praticamente o único que ficou em pé 
depois dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi o lugar de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano 

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22163E · Preço desde

1.475$  11 dias
 3 refeições

ABR 11 - MAI 9 - JUN 13 - JUL 11 - AGO 8 - SET 12
OUT 10 - NOV 14 - DEZ 12 - JAN 9 - FEV 13 - MAR 13

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22163E Londres / Paris

Economy 11 3 1.475 1.980

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

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

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

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

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

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

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

rário): Panorâmicas de Londres, Bruxelas, Amsterdã e 
Paris, Passeios de barco pelo rio Reno.

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

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
London by Night, London Eye e Passeio de barco pelo Tâ-
misa, Visita panorâmica e passeio pelos canais de Bruges, 
Marken e Volendam, Paris Iluminada, Palácio de Versalhes. 

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 7 refeições. 

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

ST22163E 1.845 / 2.350 1.640 / 2.145 2.010 / 2.515

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Ibis London Earls Court Cidade TurS 
 Ibis London Excel Cidade Tur
Bruges Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Amserdã Ibis Amsterdam Airport Aeroporto 3*S
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Paris Ibis Defense Cidade 3* 
 Ibis Paris Porte de Montreuil Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Londres, Paises Baixos, Reno e Paris “Turístico”
ST22163E >> Londres > Bruges > Amserdã > Frankfurt > Paris

Frankfurt

Londres

Paris

1

3

3

Amserdã2

HOLANDA

REINO UNIDO

BÉLGICA

ALEMANIA

FRANÇA

Bruges1



FRANÇA · PAÍSES BAIXOS · LONDRES 4140 FRANÇA · PAÍSES BAIXOS · LONDRES

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

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

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

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

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

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

Miguel, Manneken - Pis, o Distrito de Sablon, o Pa-
lácio da Justiça, o Atomium, etc. Continuação para 
Haia, sede do governo dos Países Baixos, da acade-
mia internacional do Tribunal Supremo dos Países 
Baixos, do Tribunal Internacional e residência da 
família real holandesa. Continuação para Amsterdã. 
Possibilidade de, opcionalmente, fazer um passeio 
de barco inesquecível, descobrindo a cidade a partir 
dos seus canais, conhecendo entre outros locais o fa-
moso Bairro da Luz Vermelha, o Canal dos Príncipes, 
onde poderemos ver a Igreja do Oeste e a Casa de 
Anne Frank, o Canal dos Senhores, o rio Amstel com 
a famosa Ponte Fina e a Stopera, etc. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições) e acomodação. 

SÁBADO: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
a Torre da Moeda, o mercado de flores flutuantes, a 
Praça Dam, o Palácio Real o Bairro Judeu, os canais, 
a Praça dos Museus, etc. Também visitaremos uma 
fábrica de lapidação de diamantes, onde aprende-
remos todo o processo desde a extração do cristal 
bruto até a conversão em brilhante. Restante do dia 
livre ou, se desejar, você pode fazer uma excursão 
opcional que o envolverá na Holanda tradicional, vi-
sitando suas aldeias de pescadores, onde veremos 

Londres, Paises Baixos, Reno e Paris
ST22163 >> Londres > Bruges > Amserdã > Frankfurt > Paris

Rocha de Loreley no Vale do Reno · Alemanha

Estátua no Ponte de Aleixandre III · Paris
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Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, 
o centro histórico, com suas casas patrícias do 
século XV. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Grão-Ducado 
de Luxemburgo, onde conheceremos sua capital, 
Luxemburgo, onde estão localizadas várias insti-
tuições da União Europeia. Tempo livre para des-
cobrir as ruas da cidade velha, admirando os monu-
mentos que adornam a capital deste pequeno país, 
destacando-se entre outros locais o “Chemin de la 
Corniche”, um passeio pedonal conhecido como 
a “varanda mais bonita da Europa, o Palácio do 
Grão-duques, Plazas de Armas, etc. Continuação. 
Para Paris Tempo livre ou se desejar, pode fazer 
um Tour opcional de Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

TERÇA-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. À tarde faremos uma visita opcional, 
na qual além de conhecer alguns dos lugares mais 
monumentais da cidade, você poderá desfrutar de 
Paris de outro ponto de vista, fazendo um lindo 
passeio de barco pelo Sena em que deixaremos 
para trás alguns dos lugares mais emblemáticos da 
capital francesa. À noite, assistência opcional ao ca-
baré Le Lido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um de seus 
muitos museus ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena. Se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional para conhecer o Palácio de Versal-
hes, símbolo da monarquia francesa em seu esplen-
dor e modelo de residências reais de toda a Europa. 
Em nossa visita guiada iremos descobrir, além de 
seus belos jardins, as salas mais famosas do palácio 
como a famosa Galeria dos Espelhos, a capela real, 
as salas privadas, etc. Restante do dia livre ou visita 
opcional às chamadas Galerias de Paris e ao Museu 
do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visitare-
mos 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 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
Acomodação. 

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

a perfeita harmonia entre as diferentes comunida-
des culturais e religiosas na Holanda. Marken vila 
de pescadores com uma longa tradição protestante 
que era originalmente uma ilha e hoje se juntou ao 
continente por um dique e Volendam, uma cidade 
católica, onde, além de aproveitar para fazer com-
pras interessantes, você pode saborear pratos de 
peixe, característica da região. Em ambos, ainda 
conservam-se as casas de madeira e alguns de seus 
habitantes vestem a vestimenta tradicional do país. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX e foi praticamente o único que ficou em pé 
depois dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi o lugar de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22163 · Preço desde

1.755$  11 dias
 3 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 4 ABR / 27 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22163 Londres / Paris

Seleção 11 3 1.755 2.435

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

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

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

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

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

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

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

rário): Panorâmicas de Londres, Bruxelas, Amsterdã e 
Paris, Passeios de barco pelo rio Reno.

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

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
London by Night, London Eye e Passeio de barco pelo Tâ-
misa, Visita panorâmica e passeio pelos canais de Bruges, 
Marken e Volendam, Paris Iluminada, Palácio de Versalhes. 

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Esse roteiro pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Além das refeições base do roteiro, aquelas 
indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de Refeições) 
Nesta versão oferece um total de 7 refeições. 

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

ST22163 2.180 / 2.860 1.930 / 2.610 2.355 / 3.035

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Londres Novotel London West Cidade 1ª 
 Royal National Centro Tur
Bruges Novotel Brugge Centrum Centro 3*
Amserdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Londres, Paises Baixos, Reno e Paris
ST22163 >> Londres > Bruges > Amserdã > Frankfurt > Paris
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tuições da União Europeia. Tempo livre para des-
cobrir as ruas da cidade velha, admirando os monu-
mentos que adornam a capital deste pequeno país, 
destacando-se entre outros locais o “Chemin de la 
Corniche”, um passeio pedonal conhecido como 
a “varanda mais bonita da Europa, o Palácio do 
Grão-duques, Plazas de Armas, etc. Continuação. 
Para Paris Tempo livre ou se desejar, pode fazer 
um Tour opcional de Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

TERÇA-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. À tarde faremos uma visita opcional, 
na qual além de conhecer alguns dos lugares mais 
monumentais da cidade, você poderá desfrutar de 
Paris de outro ponto de vista, fazendo um lindo 
passeio de barco pelo Sena em que deixaremos 
para trás alguns dos lugares mais emblemáticos da 
capital francesa. À noite, assistência opcional ao ca-
baré Le Lido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um de seus 
muitos museus ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena. Se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional para conhecer o Palácio de Versal-
hes, símbolo da monarquia francesa em seu esplen-
dor e modelo de residências reais de toda a Europa. 
Em nossa visita guiada iremos descobrir, além de 
seus belos jardins, as salas mais famosas do palácio 
como a famosa Galeria dos Espelhos, a capela real, 
as salas privadas, etc. Restante do dia livre ou visita 
opcional às chamadas Galerias de Paris e ao Museu 
do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visitare-
mos 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 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
Acomodação. 

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

SEXTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada em Amsterdam e traslado ao hotel. Res-
tante do dia livre para começar a descobrir a capital 
holandesa. Se desejar, terá opcionalmente a possi-
bilidade de fazer um inesquecível passeio de barco, 
descobrindo a cidade a partir dos seus canais, con-
hecendo, entre outros locais, o famoso Bairro da 
Luz Vermelha, o Canal dos Príncipes, onde veremos 
a Igreja do Oeste e a Casa de Anne Frank. ; o Canal 
de los Señores, o rio Amstel com a famosa Puente 
Delgado e a Stopera, etc. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX e foi praticamente o único que ficou em pé 
depois dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi o lugar de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, 
o centro histórico, com suas casas patrícias do 
século XV. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Grão-Ducado 
de Luxemburgo, onde conheceremos sua capital, 
Luxemburgo, onde estão localizadas várias insti-

SPECIAL
TURÍSTICO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22149E · Preço desde

790$  7 dias

ABR 15 - MAI 13 - JUN 17 - JUL 15 - AGO 12 - SET 16
OUT 14 - NOV 18 - DEZ 16 - JAN 13 - FEV 17 - MAR 17

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22149E Amsterdã / Paris

Economy 7 - 790 1.060

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): Panorâmicas de Amsterdã e Paris.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 

guia (segundo itinerário): Haia, Colonia, Vale do Reno, 
Frankfurt, Luxemburgo.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Marken e Volendam, Paris Iluminada, Palacio de Versalhes. 

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

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

ST22149E 980 / 1.250 955 / 1.225 1.145 / 1.415

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Amserdã Ibis Amsterdam Airport Aeroporto 3*S
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Paris Ibis Defense Cidade 3* 
 Ibis Paris Porte de Montreuil Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Amserdã, Frankfurt e Paris “Turístico”
ST22149E >> Amserdã > Frankfurt > Paris 

Frankfurt

Paris

1

3

Amserdã2

HOLANDA
ALEMANIA

FRANÇA

Jardins Keukenhof · Holanda
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tuições da União Europeia. Tempo livre para des-
cobrir as ruas da cidade velha, admirando os monu-
mentos que adornam a capital deste pequeno país, 
destacando-se entre outros locais o “Chemin de la 
Corniche”, um passeio pedonal conhecido como 
a “varanda mais bonita da Europa, o Palácio do 
Grão-duques, Plazas de Armas, etc. Continuação. 
Para Paris Tempo livre ou se desejar, pode fazer 
um Tour opcional de Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

TERÇA-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. À tarde faremos uma visita opcional, 
na qual além de conhecer alguns dos lugares mais 
monumentais da cidade, você poderá desfrutar de 
Paris de outro ponto de vista, fazendo um lindo 
passeio de barco pelo Sena em que deixaremos 
para trás alguns dos lugares mais emblemáticos da 
capital francesa. À noite, assistência opcional ao ca-
baré Le Lido. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: PARIS
Café da manhã. Dia livre para visitar um de seus 
muitos museus ou passear pelos diferentes bairros 
da capital do Sena. Se desejar, pode fazer uma ex-
cursão opcional para conhecer o Palácio de Versal-
hes, símbolo da monarquia francesa em seu esplen-
dor e modelo de residências reais de toda a Europa. 
Em nossa visita guiada iremos descobrir, além de 
seus belos jardins, as salas mais famosas do palácio 
como a famosa Galeria dos Espelhos, a capela real, 
as salas privadas, etc. Restante do dia livre ou visita 
opcional às chamadas Galerias de Paris e ao Museu 
do Perfume ou ao Museu do Louvre, onde visitare-
mos 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 
revolucionária de aço e vidro pelo arquiteto chinês-
americano Ieo Ming Pei, que dá acesso ao museu. 
Acomodação. 

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

SEXTA-FEIRA: AMSTERDÃ
Chegada em Amsterdam e traslado ao hotel. Res-
tante do dia livre para começar a descobrir a capital 
holandesa. Se desejar, terá opcionalmente a possi-
bilidade de fazer um inesquecível passeio de barco, 
descobrindo a cidade a partir dos seus canais, con-
hecendo, entre outros locais, o famoso Bairro da 
Luz Vermelha, o Canal dos Príncipes, onde veremos 
a Igreja do Oeste e a Casa de Anne Frank. ; o Canal 
de los Señores, o rio Amstel com a famosa Puente 
Delgado e a Stopera, etc. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

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

Café da manhã e saída para Colônia, fundação ro-
mana, onde se destaca sua bela Catedral gótica que 
foi o edifício mais alto do mundo até finais do sécu-
lo XIX e foi praticamente o único que ficou em pé 
depois dos bombardeios da II Guerra Mundial. Pela 
tarde realizaremos um agradável passeio de barco 
pelo Rio Reno, enquanto contemplamos povoados, 
vinhedos e castelos característicos da região da 
Renânia, onde nos encontramos. Desembarque e 
continuação a Frankfurt, capital financeira da Ale-
manha e que durante dois séculos foi o lugar de co-
roação dos imperadores do Sacro Império Romano 
Germânico. Tempo livre para conhecer Römerberg, 
o centro histórico, com suas casas patrícias do 
século XV. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA. FRANKFURT - LUXEMBURGO - PARIS
Café da manhã. Saída em direção ao Grão-Ducado 
de Luxemburgo, onde conheceremos sua capital, 
Luxemburgo, onde estão localizadas várias insti-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22149 · Preço desde

915$  7 dias

SAÍDAS SEMANAIS: 8 ABR / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22149 Amsterdã / Paris

Seleção 7 - 915 1.265

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): Panorâmicas de Amsterdã e Paris.
-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 

guia (segundo itinerário): Haia, Colonia, Vale do Reno, 
Frankfurt, Luxemburgo.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Marken e Volendam, Paris Iluminada, Palacio de Versalhes. 

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

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

ST22149 1.095 / 1.445 1.090 / 1.440 1.270 / 1.620

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Amserdã Novotel Amsterdam City Cidade 4* 
 Westcord Art Cidade 4*
Frankfurt Mercure Frankfurt Residenz Cidade 4* 
 Leonardo Royal Frankfurt Cidade 4*
Paris Novotel Defense Cidade 4* 
 Mercure La Defense 5 Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Amserdã, Frankfurt e Paris
ST22149 >> Amserdã > Frankfurt > Paris 

Frankfurt

Paris

1

3

Amserdã2

HOLANDA
ALEMANIA

FRANÇA

O Romerberg · Frankfurt
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DOMINGO: AMSTERDÃ
Chegada na capital da Holanda e traslado ao hotel. 
Tempo livre para conhecer uma das cidades mais 
charmosas da Europa. Possibilidade de excursão op-
cional, na qual faremos um inesquecível passeio de 
barco, descobrindo a cidade por seus canais, conhe-
cendo entre outros lugares o famoso Bairro da Luz 
Vermelha, o Canal de los Príncipes, onde veremos a 
Igreja do Oeste e o Casa de Ana Frank, o Canal de los 
Lords, o rio Amstel com a famosa Ponte Delgada e a 
Stopera, etc. Jantar e acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: 
Torre da Moeda, Rokin, mercado flutuante das flores, 
Praça Dam, Palácio Real, Monumento Nacional, Bolsa 
de Valores de Berlage, Estação Central, Igreja de São 
Nicolau, Bairro Judeu, etc. (Almoço Opção Pacote 
de Refeições). Restante do dia livre ou, se desejar, 
pode fazer uma de nossas interessantes excursões 
opcionais, como um passeio pela “Amsterdã judia”, 
na qual podemos entender que Amsterdam, graças 
a uma mentalidade tolerante como a da sociedade 
holandesa, pode Para conseguirmos ter a maior co-
munidade judaica da Europa, passaremos por mag-
níficas sinagogas, como a portuguesa, a estátua de 
Spinoza, o Teatro Holandês, o Monumento Auschwitz 
no Parque Wertheim. (Jantar Opção Pacote de Re-
feições). e acomodação. 

TERÇA-FEIRA: AMSTERDÃ
Café da manhã. Dia livre ou se desejar, pode apro-
veitar uma excursão opcional que lhe dará uma visão 
completa dessas terras e de seu povo: Primeiramente 
visitaremos Zaanse Schans, popularmente conhecida 
como a cidade dos moinhos, um lugar onde iremos 
encontraremos uma reprodução fiel da vida na re-
gião de Zaan, e caminharemos entre as tradicionais 
casas de madeira, armazéns e moinhos de vento e 
depois iremos às aldeias piscatórias, onde veremos 
a perfeita harmonia existente entre as diferentes co-
munidades culturais e religiosas, na Holanda: Marken, 
de religião protestante, onde as tradições se manti-
veram vivas durante seis séculos, que ainda pode-
mos apreciar em suas ruas, seus habitantes e seus 
recantos pitorescos; Originalmente era uma ilha e 
atualmente está ligada ao continente por um dique 
e uma estrada e Volendam, com uma longa tradição 
católica, muito conhecida na antiguidade como pon-
to de encontro de peregrinos e missionários e hoje, 
além de fazer compras interessantes, Poderá sabo-
rear pratos de peixe, característicos da região. (Jan-
tar Opção Pacote de Refeições). e acomodação. 

QUARTA-FEIRA: AMSTERDÃ - DELFT - HAIA - ROTERDÃ
Café da manhã. Partida para Haia, a cidade dos pa-
lácios e avenidas, das embaixadas e ministérios, é a 
sede do governo dos Países Baixos, da Academia de 
Direito Internacional do Supremo Tribunal dos Paí-

ses Baixos, do Tribunal Internacional e residência 
da Família Real holandesa. Tempo livre e depois a. 
Delft, conhecida por sua bela porcelana azul. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições). Continuação para 
Rotterdam. Tempo livre para conhecer esta cidade, 
onde se encontram os edifícios mais representativos 
da arquitetura holandesa contemporânea. Se dese-
jar, você pode fazer uma visita panorâmica opcional 
dessas três cidades com um guia local, incluindo a 
entrada em um dos símbolos mais representativos da 
Holanda, o Parque Madurodam, o lugar perfeito para 
descobrir o que torna a Holanda um país tão espe-
cial. três áreas temáticas em que se divide: a cidade 
velha, o mundo das águas e a ilha das inovações. 
Jantar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: ROTERDÃ - PLANO DELTA - MIDDELBURG - 
AMBERES - BRUGES

Café da manhã. Saída para as Ilhas Zeeland, onde 
conheceremos o plano Delta, (entrada inclusa), uma 

das melhores e maiores barreiras contra inundações 
e tempestades do mundo, foi projetada em 1953 e 
oferece proteção às terras ao redor do delta forma-
do pelos rios Rhin, Meuse e Scheldt, sempre com 
cuidado especial em proteger a ecologia e a fauna 
e flora da região. Continuação para Middleburg. (Al-
moço Opção Pacote de Refeições). Tempo livre para 
explorar esta cidade, onde seus elegantes canais e 
magníficas mansões mercantis do século XVII nos 
levam de volta ao esplendor da Idade de Ouro Ho-
landesa, onde foi a base da Companhia das Índias 
Orientais. Continuação para Antuérpia, um dos cen-
tros mundiais do diamante. Tempo livre para desfru-
tar desta maravilhosa cidade. Se desejar, pode fazer 
uma visita panorâmica opcional, na qual conhecerá 
seus lugares mais importantes como o Grote Markt 
(Praça do Mercado), com a prefeitura com detalhes 
italianos e flamengos, Antuérpia, Patrimônio Mundial 
da UNESCO, é a igreja do matadouro, a Catedral de 
Nossa Senhora, a mais importante da Holanda e uma 

O melhor dos Paises Baixos
ST22176 >> Amserdã > Rotterdam > Bruges > Bruxelas

Moinhos de vento no amanhecer · Holanda

Atomium · Bruxelas
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barco pelos canais, (sujeito à época de operação 
do navio em que será substituído por assistência 
para uma cervejaria). Continuação para Bruxelas. À 
noite faremos um passeio noturno com nosso guia 
acompanhante pelo centro da cidade, passando 
por suas áreas mais animadas até chegar à mara-
vilhosa Grand Place, que se torna mágica com sua 
iluminação noturna especial. Jantar e acomodação. 

SEXTA-FEIRA: BRUGES - GHENT - BRUXELAS
Café da manhã. Manhã livre. para desfrutar desta 
cidade mágica adormecida no tempo, descobrin-
do o encanto das suas casas e canais, o Lago do 
Amor, o Beguinage, a Praça Grote Markt, a Basílica 
do Santo Sangue, do século XII, onde se encontra a 
relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Em 
seguida, iremos para Ghent, (Almoço Opção Paco-
te de Refeições). e tempo livre para descobrir seus 
recantos mágicos como o Castelo dos Condes de 
Flandres, a Catedral de São Bavo, uma obra-prima 
da arte gótica e o local onde Carlos V foi batizado 
em 1500, a Torre Belfort, a Igreja de São Nicolau, 
a ponte de San Miguel com belas vistas dos edi-
fícios construídos no s. XVI e XVII, etc. Se desejar, 
pode fazer uma visita opcional com um guia lo-
cal de ambas as cidades incluindo um passeio de 
barco pelos canais, (sujeito à época de operação 
do navio em que será substituído por assistência 
para uma cervejaria). Continuação para Bruxelas. À 
noite faremos um passeio noturno com nosso guia 
acompanhante pelo centro da cidade, passando 
por suas áreas mais animadas até chegar à mara-
vilhosa Grand Place, que se torna mágica com sua 
iluminação noturna especial. Jantar e acomodação. 

SÁBADO: BRUXELAS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local: a 
Grand Place, com as Casas do Rei, as Guildas e, so-
bretudo, a Câmara Municipal; construída entre 1402 
e 1455. Destaca-se a torre em estilo gótico de 96 
metros de altura, que termina com uma estátua do 
Arcanjo São Miguel, padroeiro de Bruxelas, derro-
tando o Diabo; o Manneken-Pis; estátua de bronze 
de cerca de cinquenta centímetros; Bairro Sablon, 
Palácio da Justiça, Atomium, etc. Visitaremos tam-
bém uma fábrica de chocolates, onde, além de 
conhecê-la, faremos uma degustação. Tempo livre 
ou excursão guiada opcional a Leuven em cuja uni-
versidade Erasmus de Rotterdam ensinou. Veremos 
o Grote Markt ou Plaza Mayor, com a igreja de São 
Pedro e a Câmara Municipal do século XV, e outros 
edifícios como o Salão dos Têxteis, a escola Van 
Dale, a Igreja de San Miguel e o Grande Beaterio. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

DOMINGO: BRUXELAS
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

das maiores do mundo, etc. Continuação para Bru-
ges, jantar e acomodação. 

SEXTA-FEIRA: BRUGES - GHENT - BRUXELAS
Café da manhã. Manhã livre. para desfrutar desta 
cidade mágica adormecida no tempo, descobrin-
do o encanto das suas casas e canais, o Lago do 
Amor, o Beguinage, a Praça Grote Markt, a Basílica 
do Santo Sangue, do século XII, onde se encontra a 
relíquia do Santo Sangue de Jesus Cristo, etc. Em 
seguida, iremos para Ghent, (Almoço Opção Paco-
te de Refeições). e tempo livre para descobrir seus 
recantos mágicos como o Castelo dos Condes de 
Flandres, a Catedral de São Bavo, uma obra-prima 
da arte gótica e o local onde Carlos V foi batizado 
em 1500, a Torre Belfort, a Igreja de São Nicolau, 
a ponte de San Miguel com belas vistas dos edi-
fícios construídos no s. XVI e XVII, etc. Se desejar, 
pode fazer uma visita opcional com um guia lo-
cal de ambas as cidades incluindo um passeio de 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22176 · Preço desde

1.250$  8 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 22 MAI / 16 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22176 Amsterdã / Bruxelas

Seleção 8 4 1.250 1.685

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): Panorâmicas de Amsterdã e Bruxelas, Degustação 
de chocolate em Bruxelas.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia 
(de acordo com o itinerário): La Haya, Delft, Rotterdã, 
Plano Delta (entrada incluida), Middelburg, Amberes, 
Bruges, Ghent.

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, além das visitas incluídas no programa de base, 
inclui as seguintes visitas, de acordo com seu itinerário:
Día Holandês: Povoado dos Molinos, Marken e Volendam; 
Visita guiada de Rotterdã, Delft, A haya com entrada a 
Madurodam; Visita guiada de Bruges e Ghent com passeio 
pelos Canais de Amsterdã. 

 OPÇÃO PACOTE DE REFEIÇÕES
Este circuito pode ser feito na versão Opção Pacote de 
Refeições. Estas são somadas às refeições base do circui-
to, aquelas indicadas na nomenclatura (Opção Pacote de 
Refeições). Nesta versão oferece um total de 11 refeições. 

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

ST22176 1.410 / 1.845 1.535 / 1.970 1.695 / 2.130

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Amserdã Westcord Art Cidade 4*
Rotterdam Best Western Plus Airport Aeroporto 4*
Bruges Velotel Cidade 4* 
 Ibis Brugge Centrum Centro 2*S
Bruxelas Catalonia Brussels Cidade 3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

O melhor dos Paises Baixos
ST22176 >> Amserdã > Rotterdam > Bruges > Bruxelas
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre para conhecer esta cidade maravilhosa. À 
noite, se desejar, você pode fazer um passeio op-
cional de Paris Iluminada, onde podemos descobrir 
uma cidade considerada por muitos a mais boni-
ta do mundo. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

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

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

DOMINGO: PARIS - NANTES - VANNES
Café da manhã. Saída para Nantes, a antiga capital 
da Bretanha e que será nossa porta de entrada na 
Região do Loire. Almoço e visita panorâmica com 
guia local pelo centro histórico, a Catedral de São 
Pedro e São Paulo, o Castelo dos Duques de Bretan-
ha, Jardim das Plantas com 7 hectares de vegetação 
no centro da cidade e mais de 10000 espécies vivas., 
etc. Saída para Vannes. Jantar e acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Café da manhã e tempo livre para visitar seu centro 
histórico com construções de madeira dos séculos 
XIV a XVII, a Catedral de São Pedro, as muralhas, a 
prefeitura, o porto, etc. poderá realizar uma excur-
são opcional com guia local nos dirigimos aos Alin-
hamentos de Carnac com mais de 6. 000 anos de 
antiguidade, formados por 4. 000 menires e que são 
a maior construção pré-histórica conhecida. É um lu-
gar mágico envolvido em milhares de lendas. Em se-
guida um fantástico passeio de barco pelo Golfo de 

Morbihan e pelas suas águas até regressar à Vannes. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Saída para 
Concarneau, maravilhosa cidade costeira, com tem-
po livre para caminhar,desfrutar e sentir o sabor dos 
povoados marinheiros do “Finisterrae” francês. Con-
tinuação a Quimper. A cidade que a origem remonta 
a época romana onde se construiu um povoado ao 
redor de um porto que permaneceu até ao século XX 
a cidade que vamos encontrar, realmente se desen-
volve a partir da Idade Média, onde se converte na 
Capital do Condado de Cornuaille se levantam suas 
muralhas e se realiza o traçado de suas ruas pavi-
mentadas, com belíssimas construções de estrutura 
de madeira, que nos faz lembrar o esplendor dos an-
tigos grêmios da cidade. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - 
SAINT MALO

Café da manhã. Dia onde realizaremos um interes-
sante percurso pela Bretanha realizamos uma parada 
em Locronan e Pleyben, duas autênticas Jóias que 
permanecem paradas entre o antigo espírito do ri-
tual celta dos primitivos galeses e o ambiente bre-
tão. Aqui poderá descobrir os edifícios de granito 
e uma das igrejas mais imponentes com um fino e 
detalhado “Calvário”. Continuação para a fascinante 
cidade medieval de Dinan, uma bela cidade no norte 
da Bretanha, que preserva quase todas as suas cons-
truções medievais originais. (Almoço Opção Pacote 
de Refeições). Tempo livre para passear pelas ruas 
de paralelepípedos da cidade velha com a Torre do 

Relógio, as muralhas, o Palácio do Governador, o cas-
telo, etc. Continuação para St. Maló, uma pitoresca 
cidadela marítima murada que já foi um ninho de 
corsários notório. Restante do dia livre para passear 
pelo seu pitoresco centro histórico rodeado por suas 
muralhas, curtir a animação de suas estreitas ruas 
ou desfrutar de um agradável fim de tarde em um 
de seus restaurantes, degustando os deliciosos fru-
tos do mar e ostras produzidos na região, enquanto 
saboreia um delicioso vinho branco francês fresco. 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: ST. MALO. ST. MICHEL - PLAYAS DEL 
DESEMBARCO - ARROMANCHES - HONFLEUR

Café da manhã. Oggi conheceremos Normandia. Saí-
da para Saint Michel,visita da majestosa abadia góti-
ca do século XII, construída sobre a rocha do Arcanjo 
e que possui, entre outros, o mérito de ser um dos 
lugares mais visitados da França. A sua construção 
em granito reforçado fez com que resistisse aos ata-
ques dos vikings e ingleses e à Guerra dos 100 Anos. 
Os beneditinos foram exilados durante a Revolução 
Francesa e não voltaram até 1966. Hoje eles conti-
nuam a viver, trabalhar e rezar nessa “Maravilha do 
Oeste”, construída em apenas 17 anos e Patrimônio 
Mundial pela UNESCO. Almoço e excursão às praias 
que em 6 de junho de 1944 testemunhou o desem-
barque aliado na Normandia que deu origem à “Ope-
ração Overlod” e a consequente libertação da França 
durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos visitar 
primeiro o Cemitério Americano da Normandia, onde 

Paris e Grande Tour da Normandia e Bretanha
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te Japonesa”. A presença de Monet nesta cidade, 
fez com que se tornasse um ponto de referência 
para o resto dos impressionistas, visitando Ceza-
ne, Renoir, Pisarro, Mattise, etc. Continuação para 
Paris. Tempo livre ou se desejar, pode fazer um 
Tour opcional pela Paris Iluminada, onde podemos 
descobrir uma cidade considerada por muitos a 
mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

estão as sepulturas dos mais de 9. 000 soldados 
americanos que caíram em batalha. Nossa próxi-
ma parada será em Omaha Beach, a mais famosa 
e mais difícil de conquistar das cinco praias do Dia 
D. Após o almoço e como resume de um tour tão 
interessante, visitaremos o Museu do Desembarque 
de Arromanches. Continuamos até Honfleur situada 
no departamento normando de calvados, um lugar 
incomparável, que inspirou a pintores, escritores e 
músicos durante muitos séculos. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARIS
Café da manhã. Tempo livre em Honfleur para 
desfrutar desta cidade litorânea com seu pitores-
co cais e suas charmosas ruas. Continuação para 
Rouen, capital histórica da Normandia e cenário 
da execução de Joana d’Arc. Visita panorâmica 
com guia local, na qual visitaremos seu centro his-
tórico, com o Palácio do Arcebispo, o Palácio da 
Justiça, a “Grosse Horloge”, um relógio do século 
XVII, a Praça do Mercado e a famosa Catedral de 
Notre Dame, imortalizada por Monet em uma série 
de 31 telas mostrando sua fachada em diferentes 
condições de luz e clima. (Almoço Opção Pacote 
de Refeições). Saída para Giverny, povoado famo-
so no mundo inteiro devido a Claude Monet, que 
viveu aqui 43 anos, e popularizada na América 
Latina pela novela brasileira “Viver a vida”. Visi-
taremos a casa do artista e seus famosos jardins. 
que foram imortalizados em suas pinturas, como 
“Os Nenúfares” ou “O Lago dos Nenúfares e a Pon-

(*) GUÍA EM
PORTUGUÊS

SPECIAL
SELEÇÃO

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

· JUN 16 · JUL 14 · AGO 11

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22188 · Preço desde

1.525$  9 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 23 JUN / 8 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22188 Paris / Paris

Seleção 9 4 1.525 2.060

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 Paris, Nantes e de Rouen, Casa de 
Monet em Giverny. 

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (de acordo com o itinerário):,Vannes, Concarneau, 
Quimper • Locronan e Pleyben • Dinan, Mont St. Michel, 
Abadía com entradas, Prais do Desembarco, Arroman-
ches, Honfleur. 

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Alinhamentos de Carnac e passeio de barco pelo Golfo de 
Morbihan; Paris iluminado; 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 9 refeições. 

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

ST22188 1.720 / 2.255 1.735 / 2.270 1.930 / 2.465

Paris e Grande Tour da Normandia e Bretanha
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 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Honfleur Kyriad Prestige Cabourg Centro 3* 
 Campanile Deauville St Arnoult Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 
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SÁBADO: PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre para conhecer esta cidade maravilhosa. 
Sempre que o horário de chegada do seu voo o 
permita, no final da tarde você encontrará seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. Acomodação. 

DOMINGO: PARIS - NANTES - VANNES
Café da manhã. Saída para Nantes, a antiga capital 
da Bretanha e que será nossa porta de entrada na 
Região do Loire. Almoço e visita panorâmica com 
guia local pelo centro histórico, a Catedral de São 
Pedro e São Paulo, o Castelo dos Duques de Bretan-
ha, Jardim das Plantas com 7 hectares de vegetação 
no centro da cidade e mais de 10000 espécies vivas., 
etc. Saída para Vannes. Jantar e acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Café da manhã e tempo livre para visitar seu centro 
histórico com construções de madeira dos séculos 
XIV a XVII, a Catedral de São Pedro, as muralhas, a 
prefeitura, o porto, etc. poderá realizar uma excur-
são opcional com guia local nos dirigimos aos Alin-
hamentos de Carnac com mais de 6. 000 anos de 
antiguidade, formados por 4. 000 menires e que são 
a maior construção pré-histórica conhecida. É um lu-
gar mágico envolvido em milhares de lendas. Em se-
guida um fantástico passeio de barco pelo Golfo de 
Morbihan e pelas suas águas até regressar à Vannes. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Saída para 
Concarneau, maravilhosa cidade costeira, com tem-
po livre para caminhar,desfrutar e sentir o sabor dos 
povoados marinheiros do “Finisterrae” francês. Con-
tinuação a Quimper. A cidade que a origem remonta 
a época romana onde se construiu um povoado ao 
redor de um porto que permaneceu até ao século XX 
a cidade que vamos encontrar, realmente se desen-
volve a partir da Idade Média, onde se converte na 
Capital do Condado de Cornuaille se levantam suas 
muralhas e se realiza o traçado de suas ruas pavi-
mentadas, com belíssimas construções de estrutura 
de madeira, que nos faz lembrar o esplendor dos an-
tigos grêmios da cidade. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - 
SAINT MALO

Café da manhã. Dia onde realizaremos um interes-
sante percurso pela Bretanha realizamos uma parada 
em Locronan e Pleyben, duas autênticas Jóias que 
permanecem paradas entre o antigo espírito do ri-
tual celta dos primitivos galeses e o ambiente bre-
tão. Aqui poderá descobrir os edifícios de granito 
e uma das igrejas mais imponentes com um fino e 
detalhado “Calvário”. Continuação para a fascinante 
cidade medieval de Dinan, uma bela cidade no norte 
da Bretanha, que preserva quase todas as suas cons-
truções medievais originais. (Almoço Opção Pacote 
de Refeições). Tempo livre para passear pelas ruas 
de paralelepípedos da cidade velha com a Torre do 

Relógio, as muralhas, o Palácio do Governador, o cas-
telo, etc. Continuação para St. Maló, uma pitoresca 
cidadela marítima murada que já foi um ninho de 
corsários notório. Restante do dia livre para passear 
pelo seu pitoresco centro histórico rodeado por suas 
muralhas, curtir a animação de suas estreitas ruas ou 
desfrutar de um agradável fim de tarde em um de 
seus restaurantes, degustando os deliciosos frutos 
do mar e ostras produzidos na região. Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: ST. MALO. ST. MICHEL - PLAYAS DEL 
DESEMBARCO - ARROMANCHES - HONFLEUR

Café da manhã. Oggi conheceremos Normandia. 
Saída para Saint Michel,visita da majestosa abadia 
gótica do século XII, construída sobre a rocha do 
Arcanjo e que possui, entre outros, o mérito de ser 
um dos lugares mais visitados da França. A sua cons-
trução em granito reforçado fez com que resistisse 
aos ataques dos vikings e ingleses e à Guerra dos 
100 Anos. Os beneditinos foram exilados durante a 
Revolução Francesa e não voltaram até 1966. Hoje 
eles continuam a viver, trabalhar e rezar nessa “Mara-

vilha do Oeste”, construída em apenas 17 anos e Pa-
trimônio Mundial pela UNESCO. Almoço e excursão 
às praias que em 6 de junho de 1944 testemunhou o 
desembarque aliado na Normandia que deu origem 
à “Operação Overlod” e a consequente libertação da 
França durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos 
visitar primeiro o Cemitério Americano da Norman-
dia, onde estão as sepulturas dos mais de 9. 000 
soldados americanos que caíram em batalha. Nossa 
próxima parada será em Omaha Beach, a mais famo-
sa e mais difícil de conquistar das cinco praias do Dia 
D. Após o almoço e como resume de um tour tão 
interessante, visitaremos o Museu do Desembarque 
de Arromanches. Continuamos até Honfleur situada 
no departamento normando de calvados, um lugar 
incomparável, que inspirou a pintores, escritores e 
músicos durante muitos séculos. Acomodação. 

QUINTA-FEIRA: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARIS
Café da manhã. Tempo livre em Honfleur para des-
frutar desta cidade litorânea com seu pitoresco cais 
e suas charmosas ruas. Continuação para Rouen, ca-

Grande Tour da Normandia e Bretanha
ST22286 >> Paris > Vannes > Quimper > Saint Maló > Honnfleur > Paris 
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por muitos a mais bonita do mundo. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação. 

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

pital histórica da Normandia e cenário da execução 
de Joana d’Arc. Visita panorâmica com guia local, 
na qual visitaremos seu centro histórico, com o Pa-
lácio do Arcebispo, o Palácio da Justiça, a “Gros-
se Horloge”, um relógio do século XVII, a Praça 
do Mercado e a famosa Catedral de Notre Dame, 
imortalizada por Monet em uma série de 31 telas 
mostrando sua fachada em diferentes condições de 
luz e clima. (Almoço Opção Pacote de Refeições). 
Saída para Giverny, povoado famoso no mundo 
inteiro devido a Claude Monet, que viveu aqui 43 
anos, e popularizada na América Latina pela novela 
brasileira “Viver a vida”. Visitaremos a casa do artis-
ta e seus famosos jardins. que foram imortalizados 
em suas pinturas, como “Os Nenúfares” ou “O Lago 
dos Nenúfares e a Ponte Japonesa”. A presença de 
Monet nesta cidade, fez com que se tornasse um 
ponto de referência para o resto dos impressionis-
tas, visitando Cezane, Renoir, Pisarro, Mattise, etc. 
Continuação para Paris. Tempo livre ou se desejar, 
pode fazer um Tour opcional pela Paris Iluminada, 
onde podemos descobrir uma cidade considerada 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Honfleur Kyriad Prestige Cabourg Centro 3* 
 Campanile Deauville St Arnoult Cidade 3*
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):

· JUN 18 · JUL 16 ·  AGO 13

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22286 · Preço desde

1.230$  7 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 25 JUN / 10 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22286 Paris / Paris

Seleção 7 4 1.230 1.650

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 Paris, Nantes e de Rouen, Casa de 
Monet em Giverny. 

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (de acordo com o itinerário): Vannes, Concarneau, 
Quimper, Locronan e Pleyben, Dinan, Mont St. Michel, 
Abadía com entradas, Prais do Desembarco, Arroman-
ches, Honfleur. 

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Alinhamentos de Carnac e passeio de barco pelo Golfo de 
Morbihan; Paris iluminado. 

 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 refeições. 

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

ST22286 1.335 / 1.755 1.390 / 1.810 1.495 / 1.915

Grande Tour da Normandia e Bretanha
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SÁBADO: PARIS
Llegada a Paris e traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a conocer esta maravillosa ciu-
dad. Sempre que o horário de chegada do seu voo o 
permitir, no final da tarde você encontrará seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. Acomodação.

DOMINGO: PARIS - NANTES - VANNES
Café da manhã. Saída para Nantes, a antiga capital 
da Bretanha e que será nossa porta de entrada na 
Região do Loire. Almoço e visita panorâmica com 
guia local pelo centro histórico, a Catedral de São 
Pedro e São Paulo, o Castelo dos Duques de Bretan-
ha, Jardim das Plantas com 7 hectares de vegetação 
no centro da cidade e mais de 10000 espécies vivas., 
etc. Saída para Vannes. Jantar e acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: VANNES - CONCARNEAU - QUIMPER
Café da manhã e tempo livre para visitar seu centro 
histórico com construções de madeira dos séculos 
XIV a XVII, a Catedral de São Pedro, as muralhas, a 
prefeitura, o porto, etc. poderá realizar uma excur-
são opcional com guia local nos dirigimos aos Alin-
hamentos de Carnac com mais de 6. 000 anos de 
antiguidade, formados por 4. 000 menires e que são 
a maior construção pré-histórica conhecida. É um lu-
gar mágico envolvido em milhares de lendas. Em se-
guida um fantástico passeio de barco pelo Golfo de 
Morbihan e pelas suas águas até regressar à Vannes. 
(Almoço Opção Pacote de Refeições). Saída para 
Concarneau, maravilhosa cidade costeira, com tem-
po livre para caminhar,desfrutar e sentir o sabor dos 
povoados marinheiros do “Finisterrae” francês. Con-
tinuação a Quimper. A cidade que a origem remonta 
a época romana onde se construiu um povoado ao 
redor de um porto que permaneceu até ao século XX 
a cidade que vamos encontrar, realmente se desen-
volve a partir da Idade Média, onde se converte na 
Capital do Condado de Cornuaille se levantam suas 
muralhas e se realiza o traçado de suas ruas pavi-
mentadas, com belíssimas construções de estrutura 
de madeira, que nos faz lembrar o esplendor dos an-
tigos grêmios da cidade. Jantar e acomodação.

TERÇA-FEIRA: QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN - DINAN - 
SAINT MALO

Café da manhã. Dia onde realizaremos um interes-
sante percurso pela Bretanha realizamos uma parada 
em Locronan e Pleyben, duas autênticas Jóias que 
permanecem paradas entre o antigo espírito do ri-
tual celta dos primitivos galeses e o ambiente bre-
tão. Aqui poderá descobrir os edifícios de granito 
e uma das igrejas mais imponentes com um fino e 
detalhado “Calvário”. Continuação para a fascinante 
cidade medieval de Dinan, uma bela cidade no norte 
da Bretanha, que preserva quase todas as suas cons-
truções medievais originais. (Almoço Opção Pacote 
de Refeições). Tempo livre para passear pelas ruas 
de paralelepípedos da cidade velha com a Torre do 

Relógio, as muralhas, o Palácio do Governador, o cas-
telo, etc. Continuação para St. Maló, uma pitoresca 
cidadela marítima murada que já foi um ninho de 
corsários notório. Restante do dia livre para passear 
pelo seu pitoresco centro histórico rodeado por suas 
muralhas, curtir a animação de suas estreitas ruas 
ou desfrutar de um agradável fim de tarde em um 
de seus restaurantes, degustando os deliciosos fru-
tos do mar e ostras produzidos na região, enquanto 
saboreia um delicioso vinho branco francês fresco. 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA: ST. MALO. ST. MICHEL - PLAYAS DEL 
DESEMBARCO - ARROMANCHES - HONFLEUR

Café da manhã. Oggi conheceremos Normandia. 
Saída para Saint Michel,visita da majestosa abadia 
gótica do século XII, construída sobre a rocha do 
Arcanjo e que possui, entre outros, o mérito de ser 
um dos lugares mais visitados da França. A sua 
construção em granito reforçado fez com que re-
sistisse aos ataques dos vikings e ingleses e à Gue-

rra dos 100 Anos. Os beneditinos foram exilados 
durante a Revolução Francesa e não voltaram até 
1966. Hoje eles continuam a viver, trabalhar e rezar 
nessa “Maravilha do Oeste”, construída em apenas 
17 anos e Patrimônio Mundial pela UNESCO. Almoço 
e excursão às praias que em 6 de junho de 1944 
testemunhou o desembarque aliado na Normandia 
que deu origem à “Operação Overlod” e a conse-
quente libertação da França durante a Segunda 
Guerra Mundial. Vamos visitar primeiro o Cemitério 
Americano da Normandia, onde estão as sepultu-
ras dos mais de 9. 000 soldados americanos que 
caíram em batalha. Nossa próxima parada será em 
Omaha Beach, a mais famosa e mais difícil de con-
quistar das cinco praias do Dia D. Após o almoço e 
como resume de um tour tão interessante, visita-
remos o Museu do Desembarque de Arromanches. 
Continuamos até Honfleur situada no departamento 
normando de calvados, um lugar incomparável, que 
inspirou a pintores, escritores e músicos durante 
muitos séculos. Acomodação. 

Grande Tour da Normandia, Bretanha e Paris
ST22289 >> Paris > Vannes > Quimper > St. Maló > Honfleur > Paris

Vista das muralhas · Vannes

Torre do Relógio · Rouen
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fez com que se tornasse um ponto de referência 
para o resto dos impressionistas, visitando Ceza-
ne, Renoir, Pisarro, Mattise, etc. Continuação para 
Paris. Tempo livre ou se desejar, pode fazer um 
Tour opcional pela Paris Iluminada, onde podemos 
descobrir uma cidade considerada por muitos a 
mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pacote de 
Refeições). Acomodação. 

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

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

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

QUINTA-FEIRA: HONFLEUR - ROUEN - GIVERNY - PARIS
Café da manhã. Tempo livre em Honfleur para 
desfrutar desta cidade litorânea com seu pitores-
co cais e suas charmosas ruas. Continuação para 
Rouen, capital histórica da Normandia e cenário 
da execução de Joana d’Arc. Visita panorâmica 
com guia local, na qual visitaremos seu centro his-
tórico, com o Palácio do Arcebispo, o Palácio da 
Justiça, a “Grosse Horloge”, um relógio do século 
XVII, a Praça do Mercado e a famosa Catedral de 
Notre Dame, imortalizada por Monet em uma série 
de 31 telas mostrando sua fachada em diferentes 
condições de luz e clima. (Almoço Opção Pacote 
de Refeições). Saída para Giverny, povoado famo-
so no mundo inteiro devido a Claude Monet, que 
viveu aqui 43 anos, e popularizada na América 
Latina pela novela brasileira “Viver a vida”. Visi-
taremos a casa do artista e seus famosos jardins. 
que foram imortalizados em suas pinturas, como 
“Os Nenúfares” ou “O Lago dos Nenúfares e a Pon-
te Japonesa”. A presença de Monet nesta cidade, 

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Vannes Kyriad Vannes Centre Centro 3*
Quimper Mercure Quimper Centre Centro 4* 
 Escale Oceania Quimper Centro 3*
Saint Malo De L’Univers Centro 3* 
 Mercure Balmoral Centro 4*
Honfleur Kyriad Prestige Cabourg Centro 3* 
 Campanile Deauville St Arnoult Cidade 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22289 · Preço desde

1.525$  9 dias
 4 refeições

SAÍDAS SEMANAIS: 25 JUN / 10 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22289 Paris / Paris

Seleção 9 4 1.525 2.060

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 Paris, Nantes e de Rouen, Casa de 
Monet em Giverny. 

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso 
guia (de acordo com o itinerário): Vannes, Concarneau, 
Quimper, Locronan e Pleyben, Dinan, Mont St. Michel, 
Abadía com entradas, Prais do Desembarco, Arroman-
ches, Honfleur. 

- Seguro viagem e IVA. 

 OPÇÃO PACOTE DE EXCURSÕES
Esta opção, para além das visitas incluídas no programa de 
base, inclui as seguintes visitas:
Alinhamentos de Carnac e passeio de barco pelo Golfo de 
Morbihan, Paris iluminado; 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 8 refeições. 

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

ST22289 1.720 / 2.255 1.685 / 2.220 1.880 / 2.415

Grande Tour da Normandia, Bretanha e Paris
ST22289 >> Paris > Vannes > Quimper > St. Maló > Honfleur > Paris

Paris
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QUINTA-FEIRA: PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre para conhecer esta cidade maravilhosa. 
Sempre que o horário de chegada do seu voo o 
permita, no final da tarde você encontrará seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. À noite, se 
desejar, pode fazer um Tour opcional pela Paris Ilu-
minada, onde podemos descobrir uma cidade consi-
derada por muitos a mais bonita do mundo. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

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

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

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

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - CHAMBORD - CHEVERNY - 
CHAUMONT - TOURS

Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, parando 
no Castelo de Chambord. Tempo livre para ver o mais 
espetacular de todos do seu exterior. Continuação 

para Cheverny, visitaremos este imponente castelo 
(entrada incluida) considerado o mais suntuosamen-
te mobiliado e fonte de inspiração para as Aventuras 
de Tintim. Almoço e continuação para Chaumont-
sur-Loire Depois de admirar o seu exterior, conhece-
remos o Festival Internacional de Jardins, uma expe-
riência única de fama internacional, onde poderá ver 
obras de jardim que se destacaram pela sua diver-
sidade e qualidade. Continuação para Tours. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
para conhecer a Antiga Tours, o jardim Saint-Pierre-
le-Puellier, a Praça Plumereau, a Torre Carlos Mag-
no, etc. Continuação para Amboise. Visitaremos 
uma adega local com degustação. Tempo livre para 

visitar o seu Castelo, em cuja capela estão os res-
tos mortais de Leonardo da Vinci. Continuação para 
Chenonceau, conhecendo o “Castelo das Damas”. 
Depois de admirar o seu exterior, com a sua ponte 
de cinco arcos, vamos descobrir o seu interior. Vol-
tar para Tours. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA - TOURS - MOSTEIRO DE FONTEVRAUD - 
AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY - TOURS

Café da manhã e saída para o Mosteiro Real de Fon-
tevraud, onde faremos uma visita guiada (entrada 
incluída). Esta abadia está ligada à família Planta-
genet que deu dinheiro para construir o mosteiro e 
que foi sepultada em Fontevraud. Você pode ver as 
estátuas reclinadas de Eleanor de Aquitânia, Henri-
que 2 Plantagenet, Ricardo-coração-de-Leão e Isa-

Paris e Castelos de Loire
ST22191 >> Paris > Tours > Paris

Panorâmica desde o Loira · Amboise

O castelo desde o Jardim do Aprendiz · Cheverny
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pela UNESCO em 1979 como Patrimônio da Hu-
manidade. Foi construído em 1134 e representa o 
símbolo do poder dos bispos de Chartres. É um dos 
maiores da Europa em estilo gótico e possui a mais 
rica e antiga coleção de vitrais da França, com 172 
janelas e uma área total de 2. 600 m2. Represen-
tam cenas da Bíblia e da vida dos santos. Chegada 
a Paris. Tempo livre ou se desejar, você pode fazer 
um Tour opcional de Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
como a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições). Acomodação. 

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

bel de Angoulême, todos reis e rainhas da Ingla-
terra nos séculos XII e XIII. Continuação para Azay 
le Rideau, visita a este castelo (entrada incluida), 
uma das grandes realizações da arquitetura re-
nascentista. Almoço e continuação para Villandry 
para ver seus jardins (entrada incluída). Retor-
no a Tours. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

QUINTA-FEIRA - TOURS - BLOIS - CHARTRES - PARIS
Café da manhã. Partida para Blois, onde visitare-
mos o seu Castelo (entrada incluída) com vários 
edifícios construídos entre os séculos XIII e XVII. 
Destacam-se as escadas em espiral que se encon-
tram na ala Francisco I. Em seguida, iremos a Char-
tres, onde você terá tempo para visitar seu centro 
histórico e sua impressionante Catedral, declarada 

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22191 · Preço desde

1.445$  9 dias
 2 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 30 JUN / 25 AGO

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22191 Paris / Paris

Seleção 9 2 1.445 1.900

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

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

com o trajeto indicado.
-  Acomodação nos 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.
-  Guia acompanhante em espanhol durante todo o 

circuito.
-  Visitas com guia local e/ou excursões (conforme itinerá-

rio): Panorâmica de Paris e Tours, Visita de uma Bodega 
de Vinhos, Visita Mosteiro de Fontevraud.

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia: 
Chambord, Amboise,Chartres, Entrada incluidas nos 
castelos de Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau de 
Blois, e os jardins de Chaumont e Villandry.

- Seguro Viagem e IVA. 

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

 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

ST22191 1.580 / 2.035 1.680 / 2.135 1.815 / 2.270

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Tours Ibis Styles Tours Centre Centro 3*S 
 Mercure Tours Sud Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Paris e Castelos de Loire
ST22191 >> Paris > Tours > Paris

Paris

Tours
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tevraud, onde faremos uma visita guiada (entrada 
incluída). Esta abadia está ligada à família Planta-
genet que deu dinheiro para construir o mosteiro e 
que foi sepultada em Fontevraud. Você pode ver as 
estátuas reclinadas de Eleanor de Aquitânia, Hen-
rique 2 Plantagenet, Ricardo-coração-de-Leão e 
Isabel de Angoulême, todos reis e rainhas da Ingla-
terra nos séculos XII e XIII. Continuação para Azay 
le Rideau, visita a este castelo (entrada incluida), 
uma das grandes realizações da arquitetura renas-
centista. Almoço e continuação para Villandry para 
ver seus jardins (entrada incluída). Retorno a Tours. 
(Jantar Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

QUINTA-FEIRA - TOURS - BLOIS - CHARTRES - PARIS
Café da manhã. Partida para Blois, onde visitare-
mos o seu Castelo (entrada incluída) com vários 
edifícios construídos entre os séculos XIII e XVII. 
Destacam-se as escadas em espiral que se encon-
tram na ala Francisco I. Em seguida, iremos a Char-
tres, onde você terá tempo para visitar seu centro 
histórico e sua impressionante Catedral, declarada 
pela UNESCO em 1979 como Patrimônio da Huma-
nidade. Foi construído em 1134 e representa o sím-
bolo do poder dos bispos de Chartres. É um dos 
maiores da Europa em estilo gótico e possui a mais 
rica e antiga coleção de vitrais da França, com 172 
janelas e uma área total de 2. 600 m2. Represen-
tam cenas da Bíblia e da vida dos santos. Chegada 
a Paris. Tempo livre ou se desejar, você pode fazer 
um Tour opcional de Paris Iluminada, onde pode-
mos descobrir uma cidade considerada por muitos 
como a mais bonita do mundo. (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições). Acomodação. 

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

DOMINGO: PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre para conhecer esta cidade maravilhosa. 
Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - CHAMBORD - CHEVERNY - 
CHAUMONT - TOURS

Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, paran-
do no Castelo de Chambord. Tempo livre para ver 
o mais espetacular de todos do seu exterior. Conti-
nuação para Cheverny, visitaremos este imponente 
castelo (entrada incluida) considerado o mais sun-
tuosamente mobiliado e fonte de inspiração para 
as Aventuras de Tintim. Almoço e continuação para 
Chaumont-sur-Loire Depois de admirar o seu exte-
rior, conheceremos o Festival Internacional de Jar-
dins, uma experiência única de fama internacional, 
onde poderá ver obras de jardim que se destaca-
ram pela sua diversidade e qualidade. Continuação 
para Tours. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
para conhecer a Antiga Tours, o jardim Saint-Pierre-
le-Puellier, a Praça Plumereau, a Torre Carlos Mag-
no, etc. Continuação para Amboise. Visitaremos 
uma adega local com degustação. Tempo livre para 
visitar o seu Castelo, em cuja capela estão os restos 
mortais de Leonardo da Vinci. Continuação para 
Chenonceau, conhecendo o “Castelo das Damas”. 
Depois de admirar o seu exterior, com a sua ponte 
de cinco arcos, vamos descobrir o seu interior. Vol-
tar para Tours. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

QUARTA-FEIRA - TOURS - MOSTEIRO DE FONTEVRAUD - 
AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY - TOURS

Café da manhã e saída para o Mosteiro Real de Fon-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22291 · Preço desde

1.300$  8 dias
 2 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 3 JUL / 28 AGO

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22291 Paris / Paris

Seleção 8 2 1.300 1.695

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 nos 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.
-  Guia acompanhante em espanhol durante todo o 

circuito.
-  Visitas com guia local e/ou excursões (conforme itine-

rário): Panorâmica de Tours, Visita de uma Bodega de 
Vinhos, Visita Mosteiro de Fontevraud. 

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia: 
Chambord, Amboise,Chartres, Entrada incluidas nos 
castelos de Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau de 
Blois, e os jardins de Chaumont e Villandry.

- Seguro Viagem e IVA. 

 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. REFEIÇÕES

ST22291 1.435 / 1.830 1.485 / 1.880 1.620 / 2.015

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Tours Ibis Styles Tours Centre Centro 3*S 
 Mercure Tours Sud Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Castelos de Loire e Paris
ST22291 >> Paris > Tours > Paris

Paris

Tours

1 + 3

3

FRANÇA

Palácio de Chambord · Vale do Loire

Castelo de Chenonceau · Vale do Loire
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trada incluída). Esta abadia está ligada à família 
Plantagenet que deu dinheiro para construir o 
mosteiro e que foi sepultada em Fontevraud. 
Você pode ver as estátuas reclinadas de Eleanor 
de Aquitânia, Henrique 2 Plantagenet, Ricardo-
coração-de-Leão e Isabel de Angoulême, todos 
reis e rainhas da Inglaterra nos séculos XII e XIII. 
Continuação para Azay le Rideau, visita a este 
castelo (entrada incluida), uma das grandes rea-
lizações da arquitetura renascentista. Almoço e 
continuação para Villandry para ver seus jardins 
(entrada incluída). Retorno a Tours. (Jantar Opção 
Pacote de Refeições). Acomodação. 

QUINTA-FEIRA - TOURS - BLOIS - CHARTRES - PARIS
Café da manhã. Partida para Blois, onde visita-
remos o seu Castelo (entrada incluída) com vá-
rios edifícios construídos entre os séculos XIII e 
XVII. Destacam-se as escadas em espiral que se 
encontram na ala Francisco I. Em seguida, iremos 
a Chartres, onde você terá tempo para visitar seu 
centro histórico e sua impressionante Catedral, 
declarada pela UNESCO em 1979 como Patri-
mônio da Humanidade. Foi construído em 1134 
e representa o símbolo do poder dos bispos de 
Chartres. É um dos maiores da Europa em estilo 
gótico e possui a mais rica e antiga coleção de 
vitrais da França, com 172 janelas e uma área total 
de 2. 600 m2. Representam cenas da Bíblia e da 
vida dos santos. Chegada a Paris. Tempo livre ou 
se desejar, você pode fazer um Tour opcional de 
Paris Iluminada, onde podemos descobrir uma ci-
dade considerada por muitos como a mais bonita 
do mundo. (Jantar Opção Pacote de Refeições). 
Acomodação. 

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

DOMINGO: PARIS
Chegada em Paris e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre para conhecer esta cidade maravilhosa. 
Sempre que o horário de chegada do seu voo o 
permita, no final da tarde você encontrará seu guia 
acompanhante na recepção do hotel. Acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: PARIS - CHAMBORD - CHEVERNY - 
CHAUMONT - TOURS

Café da manhã. Partida para o Vale do Loire, paran-
do no Castelo de Chambord. Tempo livre para ver 
o mais espetacular de todos do seu exterior. Conti-
nuação para Cheverny, visitaremos este imponente 
castelo (entrada incluida) o mais suntuosamente 
mobiliado e fonte de inspiração para as Aventuras 
de Tintim. Almoço e continuação para Chaumont-
sur-Loire. Depois de admirar o seu exterior, conhe-
ceremos o Festival Internacional de Jardins, uma 
experiência de fama internacional, onde poderá ver 
obras de jardim que se destacaram pela sua diver-
sidade e qualidade. Continuação para Tours. (Jantar 
Opção Pacote de Refeições). Acomodação. 

TERÇA-FEIRA: TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - TOURS
Café da manhã. Visita panorâmica com guia local 
para conhecer a Antiga Tours, o jardim Saint-Pierre-
le-Puellier, a Praça Plumereau, a Torre Carlos Mag-
no, etc. Continuação para Amboise. Visitaremos 
uma adega local com degustação. Tempo livre para 
visitar o seu Castelo, em cuja capela estão os restos 
mortais de Leonardo da Vinci. Continuação para 
Chenonceau, conhecendo o “Castelo das Damas”. 
Depois de admirar o seu exterior, vamos descobrir 
o seu interior. Voltar para Tours. (Jantar Opção Pa-
cote de Refeições). Acomodação. 

QUARTA-FEIRA - TOURS - MOSTEIRO DE FONTEVRAUD - 
AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY - TOURS

Café da manhã e saída para o Mosteiro Real de 
Fontevraud, onde faremos uma visita guiada (en-

SPECIAL
SELEÇÃO

 PREÇOS EM USD POR PESSOA

ST22290 · Preço desde

1.005$  6 dias
 2 refeições

SAÍDAS QUINZENAIS: 3 JUL / 28 AGO

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO INDIVIDUAL

ST22290 Paris / Paris

Seleção 6 2 1.005 1.285

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 nos 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.
-  Guia acompanhante em espanhol durante todo o 

circuito.
-  Visitas com guia local e/ou excursões (conforme itine-

rário): Panorâmica de Tours, Visita de uma Bodega de 
Vinhos, Visita Mosteiro de Fontevraud. 

-  Outros locais de interesse comentados pelo nosso guia: 
Chambord, Amboise,Chartres, Entrada incluidas nos 
castelos de Cheverny, Chenonceau, Azay le Rideau de 
Blois, e os jardins de Chaumont e Villandry.

- Seguro Viagem e IVA. 

 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. REFEIÇÕES

ST22290 1.190 / 1.470

 HOTÉIS PREVISTOS
Cidade Nome Situação Cat. 

Paris Mercure Paris La Defense 5 Cidade 4* 
 Novotel La Defense Cidade 4*
Tours Ibis Styles Tours Centre Centro 3*S 
 Mercure Tours Sud Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 510 e 511. 

Castelos de Loire
ST22290 >> Paris > Tours > Paris

Paris

Tours

1 + 1

3

FRANÇA

Vista do castelo e os jardins · Amboise

O castelo desde os jardins · Cheverny






